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NA CO NAS STAĆ?

CO Z WODĄ I 
KANALIZACJĄ

KULTURA

Prezentacja wieloletniego Planu 
Finansowego i Inwestycyjnego

Plany Aquanetu wobec Gminy Kórnik

Dzieje się na Prowencie, Muzyka z Kórnika,
warsztaty teatralne



18 lipca 2008 r. 3

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

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

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

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

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

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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

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

PROSTO  Z  RATUSZA
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW  

SATER KÓRNIK

Burmistrz Jerzy Lechnerowski udzielił 
pełnomocnictwa radcy prawnemu Józefinie 
Cieślak, do reprezentowania Gminy Kórnik 
podczas zwyczajnego zgromadzenia spółki 
Sater Kórnik, które odbyło się 25 czerwca 
w Warszawie.

Podczas zgromadzenia przyjęto 9 
uchwał, w tym: udzielono zarządowi spół-
ki absolutorium, przyjęto sprawozdanie 
finansowe i bilans za 2007 rok. Spółka 
zakończyła rok obrachunkowy stratą: 1 
155 511,13. Zgromadzenie uchwaliło, że 
strata netto zostanie pokryta „z zysków lat 
następnych”.

Wszystkie uchwały zapadały niejedno-
myślnie, ponieważ przedstawiciel Gminy 
Kórnik głosował przeciwko podjęciu powyż-
szych uchwał.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
WODKOMU

Zgromadzenie zwyczajne wspólników 
spółki WODKOM odbyło się 30 czerwca br. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, jako przed-
stawiciel 100% udziałowca czyli Gminy 
Kórnik, udzielił absolutorium zarządowi i 
radzie nadzorczej. Spółka zakończyła rok 
zyskiem w wysokości 73 tysięcy złotych. 
Nadal nierentowna dla spółki jest działal-
ność związana z gospodarką odpadami. 
Zysk wypracowany został z innych form 

działalności, m.in.: utrzymania zieleni i 
czystości w gminie, administracji mieniem 
komunalnym i obsługi wodociągów (współ-
praca z Aquanet).

Podczas zgromadzenia przyjęto uchwa-
łę absolutoryjną oraz bilans za rok 2007. Po 
upływie 3-letniej kadencji przyszedł czas 
na powołanie nowej rady nadzorczej. W jej 
skład weszli: desygnowani przez burmistrza 
Leszek Łuczak (przewodniczący) i Anna 
Matuszewska oraz przedstawiciele załogi 
Magdalena Kupiecka i Jerzy Dukarski.

LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

W Młodzikowie odbyło się posiedzenie 
zarządu stowarzyszenia Lider Zielonej 
Wielkopolski. Podczas spotkania podsu-
mowano cykl spotkań z mieszkańcami, 
które odbyły się na terenach gmin zrzeszo-
nych w organizacji. Do połowy lipca mają 
jeszcze wpływać ankiety od mieszkańców 
zawierające propozycje działań dla sto-
warzyszenia. Dotychczas powtarzają się 
wnioski dotyczące: budowy boisk i świetlic 
wiejskich, budowy ścieżek rowerowych, 
rozwoju turystyki.

SPOTKANIE W SPRAWIE LINII

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się w dniu 4 lipca w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku z prezesem zarządu PSE panią 
Stefanią Kasprzyk. Pani prezes zwróciła 
się do burmistrza z prośbą o realizację linii 
wysokiego napięcia 2x220 kV i 2x400kV 

po tzw. „starej trasie” twierdząc, że takie 
rozwiązanie gwarantuje najszybsze ukoń-
czenie inwestycji. Burmistrz Jerzy Lech-
nerowski poinformował panią prezes o 
zaawansowaniu prac związanych z uchwa-
leniem planu zagospodarowania uwzględ-
niającego nowy przebieg (tj. oddalenie 
linii w Kamionkach o około 800 metrów od 
skraju lasu). Plan ten powinien być uchwa-
lony na przełomie września i października 
br. Zdaniem burmistrza taki przebieg daje 
gwarancję szybszego zakończenia inwe-
stycji, jest bowiem zgodny z oczekiwaniami 
samorządu oraz większości mieszkańców 
Kamionek. Strony nie uzgodniły wspólnego 
stanowiska. W całej sprawie kluczowym bę-
dzie stanowisko Lasów Państwowych, które 
będzie znane w najbliższym czasie.

ROZMOWY Z  SKR

Z inicjatywy burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego odbyło się 11 lipca spotkanie 
z przewodniczącym rady nadzorczej SKR 
Kórnik Bolesławem Matuszewskim.

Tematem rozmów był ewentualny za-
kup nieruchomości (ok. 1 ha) w Czołowie, 
przy bazie spółki KOMBUS. Teren ten jest 
obecnie dzierżawiony przez WODKOM na 
działalność związana z segregacją odpa-
dów komunalnych. Burmistrz podkreślił 
dotychczasową dobrą współpracę Gminy 
ze Spółdzielnią, licząc, że i tym razem 
strony dojdą do porozumienia. Pan Matu-
szewski zaprosił burmistrza na spotkanie 
z przedstawicielami Rady Nadzorczej SKR 
na początku sierpnia, w celu kontynuowania 
rozmów. 

Opr. ŁG

TOFIK

Zbiórka na 
pomnik

 
W Urzędzie Miejskim w Kórniku 

stanęła urna do której składać moż-

na datki na rzecz budowy pomnika 

powstańców wielkopolskich, który 

stanąć ma nie gdzie indziej tylko  na 

Placu Powstańców Wielkopolskich w 

Kórniku.

Przy okazji można obejrzeć ma-

kietę projektu monumentu, którego 

odsłonięcie zaplanowano na grudzień 

bieżącego roku. 

Organizatorzy obchodów zaplano-

wali emisję numerowanych cegiełek o 

nominałach od 1 do 200 złotych, które 

będzie można nabyć między innymi 

w szkołach. 
ŁG 
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Wydatki bieżące Dochody

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Dochody i wydatki bieżące Gminy Kórnik w latach 2003-2017 (w zł)

na co nas 
stać ?

Od kilku lat samorząd przygotowuje się 
do kilku wielkich przedsięwzięć. Sumując 
planowane wydatki tylko na dwie najwięk-
sze inwestycje: halę sportową z basenem 
i kompleks oświatowy w północno-zachod-
niej części  gminy otrzymujemy ponad 65 
milionów złotych. Olbrzymie pieniądze! A 
przecież poza tym powstać ma kanaliza-
cja w kilku wsiach (zarówno spławna jak 
i system przydomowych oczyszczalni), 
budowane mają być drogi, promenada, 
zmodernizowany rynek w Kórniku, przebu-
dowany ratusz w Bninie ... Na to wszystko 
potrzeba olbrzymich środków. Rodzi się 
więc pytanie: czy Gminę Kórnik stać na 
takie plany?

W dużej mierze odpowiedzią na to waż-
ne pytanie jest Wieloletni Plan Finansowy i 
Inwestycyjny Gminy Kórnik (WPFiI), który 
został w ostatnich miesiącach przygotowa-
ny przez konsultanta Stowarzyszenia „Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych WOKiSS” z Poznania 

– Waldemara Prussa przy udziale pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Kórniku, a przede 
wszystkim burmistrza i skarbnika gminy. 
Dokument był kilkukrotnie konsultowany z 
Radą Miejską. 

Podstawą do wyciągania wniosków sta-
ło się prognozowanie dochodów i wydatków 
gminy w najbliższych latach. Wiemy, że w 
ostatnich latach budżet Gminy Kórnik rośnie 
„jak na drożdżach”. Jeszcze w roku 2003 
mieliśmy 27 milionów złotych wpływów do 
budżetu, by w roku ubiegłym osiągnąć po-
nad 50 milionów. W roku bieżącym będzie 
to suma o kolejne 5 milionów wyższa, a 
przeznaczone pod zainwestowanie tereny 
zabudowywane kolejnymi halami świad-
czą, że i w roku następnym budżet także 
wzrośnie.

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem 
Finansowym i Inwestycyjnym Gminy Kór-
nik na podstawie informacji dotyczących 
zarówno lat ubiegłych, jak i możliwych 
do oszacowania obecnych wpływów i 
wydatków dokonano obliczeń w programie 
komputerowym MAFI, który pozwala na 
symulacje wpływu realizowanych inwestycji 
na budżet Gminy. 

Z pokazanych na wykresie poniżej 
przybliżeń wynika, że co roku różnice 

pomiędzy dochodami a wydatkami 
bieżącymi (czyli tzw. wolnymi środka-
mi) będą wzrastać. Wolne środki to w 
głównej mierze pieniądze na inwestycje. 
Przedstawione szacunki są dość ostroż-
ne. W kolejnych latach od roku 2009 za-
łożono (zarówno po stronie dochodów, 
jak i wydatków bieżących), iż większość 
pozycji budżetowych będzie rosła tylko o 
spodziewaną wielkość inflacji  (około 3% 
rocznie). Jedynie nieco wyższe wskaźni-
ki przyjęto dla dochodów Gminy z podat-
ku od nieruchomości, udziału w podatku 
PIT, czy niektórych subwencji. Jak widać 
więc nie brano pod uwagę możliwych 
„bonusów” w postaci ewentualnego 
pozyskania środków pozabudżetowych 
oraz niemal pewnych, lecz trudnych 
do oszacowania wpływów od nowych 
przedsiębiorców, którzy zainwestują 
na terenie naszej gminy. Jak czytamy 
w WPFiI łącznie w latach 2008-2017 
kwota wolnych środków wyniesie około 
223 miliony złotych. 

Widać więc, że nawet ostrożne sza-
cunki pozwalają nam myśleć realnie o 
wielu działaniach i wydatkach. Jakie więc 
inwestycje wskazano do realizacji?

Planowane inwestycje kluczowe do roku 2013 

Nazwa inwestycji środki własne środki 
pozabudżetowe

Zakupy inwestycyjne oraz drobne zadania inwestycyjne zatwierdzone w budżecie 
Gminy Kórnik na rok 2008 10 479 809 906 485

Inwestycje drobne w latach prognozy (2009-2017) 4 500 000  

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec 
(środki dla Aquanetu) 5 055 000  

Budowa systemu oczyszczalni przydomowych w miejscowościach 
nieobjętych kanalizacją zbiorczą 1 000 000  

Budowa ul. Witosa w Kórniku 4 000 000  

Budowa Drogi Kalejskiej w Kórniku 5 000 000  

Budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa Nowina - Szczodrzykowo 2 000 000 2 000 000

Wniesienie aportu pieniężnego przez Gminę Kórnik do KPA KOMBUS Sp. z o.o. 2 200 000  

Modernizacja transportu publicznego w Kórniku - zakup taboru 3 000 000  

Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego oraz budowa 
przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim 7 000 000  

Centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą 30 800 000 16 000 000

Przejęcie odpłatne sieci kanalizacji sanitarnych w Borówcu i Kamionkach 543 246  

Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części Gminy - budowa szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum 20 000 000  

Rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu 1 000 000 1 000 000

Rewitalizacja Kórnika i Bnina 10 000 000 10 000 000

Modernizacja Prowentu 1 000 000 1 000 000

Modernizacja Ratusza w Bninie 2 500 000  

Rozbudowa SP 2 w Kórniku (Bninie) 600 000 900 000

Rozbudowa SP 1 w Kórniku 400 000 600 000

Budowa ul. Asnyka w Kórniku 1 700 000  

Budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach ul. Akacjowa, Brzozowa i Kwiatowa 1 200 000  

Jak widać w tabeli (na prawo) samorząd 
zaplanował realizacje ponad 20 kluczowych  
inwestycji nie tylko ze środków własnych, 
ale i pozabudżetowych (głównie, choć nie 
tylko z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach fundu-
szy UE). Ich pozyskanie nie zależy jednak 
bezpośrednio ani od burmistrza ani od Rady 
Miejskiej. To czy „pieniądze unijne” spłyną 
do Kórnika i w jakiej wysokości pozostaje 
niewiadomą. Lecz jak widać zaplanowane 
nakłady inwestycyjne są o wiele (ponad 
100 milionów) niższe niż planowane wolne 
środki. Istnieje więc duża szansa realizacji 
głównych inwestycji nawet ze środków 
własnych, bez pomocy zewnętrznych 
pieniędzy.

Problem w tym, że inwestycje powinny 
powstawać jak najprędzej (ze względu na 
wzrost kosztów i zapotrzebowanie społecz-
ne) a wolne środki powiększać będą się 
systematycznie od 11,7 milionów w roku 
bieżącym do 28,3 milionów w roku 2017. 

Największe więc pieniądze dostępne 
będą w dalszych latach a przedstawione w 
tabeli inwestycji kluczowych inwestycje mają 
być realizowane najdalej w 2013 roku. Roz-
wiązanie stanowi zaciągnięcie zobowiązań 
(kredyty). Jak wynika z szacunków WPFiI 
sytuacja finansowa Gminy Kórnik jest dobra, 
bezpieczna na tyle, że zaciąganie kolejnych 
kredytów jest bardzo bezpieczne. Przypo-

Wolne środki w budżecie Gminy  
w latach 2003-2017 (w zł)

Lata Wolne środki Wolne środki na 
inwestycje

2003 5 251 570 3 736 639

2004 4 050 697 2 255 897

2005 6 143 517 3 706 351

2006 12 513 983 10 192 743

2007 13 014 074 11 180 903

2008 11 734 879 9 258 079

2009 15 397 516 12 409 696

2010 20 741 950 17 592 000

2011 21 840 366 18 368 966

2012 22 996 255 19 807 755

2013 23 935 270 20 807 070

2014 24 931 203 21 525 903

2015 25 988 146 22 519 646

2016 27 110 512 27 110 512

2017 28 303 068 28 303 068

mnijmy, że o bezpieczeństwie kredytowym 
gminy stanowią: wskaźnik obsługi zadłużenia, 
który może osiągnąć maksymalnie 15% oraz 
wskaźnik stosunku długu do dochodów, który 
maksymalnie wzróść może  60%. W przy-
padku zaciągnięcia 10 milionowej pożyczki 
w roku bieżącym i kolejnych 18 milionów w 
dwóch latach kolejnych powyższe wskaźniki 
w kolejnych latach dla Gminy Kórnik nie osią-
gną nawet odpowiednio 7,5%  i  37%. 

Możemy więc bezpiecznie inwestować 
już teraz!

WPFiI zawiera także listę dodatkowych, 
rezerwowych inwestycji (w sumie ich koszt 
to 36 milionów zł). Będą one realizowane w 
przypadku lepszego niż szacowany stanu 
finansów gminnych lub zdobycia dodatko-
wych funduszy spoza budżetu.

Nazwa zadania Wstępnie projektowane 
lata realizacji zadania

Kanalizacja deszczowa Szczytniki 2010-2012

Kanalizacja deszczowa Kamionki 2010-2012

Oświetlenie Borówca 2012-2013

Droga - przedłużenie ul. Mickiewicza od Staszica w 
Kórniku

2011

Oświetlenie Kamionki 2014-2015

Oświetlenie Szczytniki 2016-2017

Bezpieczne założenia i wnioski z WPFiI 
z dużym prawdopodobieństwem pozwalają 
sądzić, że w najbliższych latach stać bę-
dzie Gminę Kórnik na wiele.  Oczywiście 
nie można przewidzieć wszystkiego. W 
każdym jednak przypadku należy doko-
nywać zmian w planach (wskazane jest 
wręcz częste weryfikowanie planów na 
podstawie nowych, aktualnych informacji). 
Wszystko wskazuje jednak na to, że raczej 
dodawać będziemy kolejne projekty do i 
tak bogatej już listy kluczowych inwestycji 
na kolejne lata. 

Potencjał Kórnika – ten społeczno-
kulturowy i ten ekonomiczny jest wielki. 
Nie pozostaje nic innego jak dobrze go 
wykorzystać. ŁG

Lista inwestycji rezerwowych
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Aquanet przekonuje, że gmina Kórnik 
jest największym beneficjentem spółki i 
najwięcej inwestycji przeprowadza się 
właśnie na naszym terenie. Tymczasem 
w wielu miejscowościach nadal nie 
ma kanalizacji, a część mieszkańców 
odkręcająca kurki kranów w godzinach 
popołudniowych nie ujrzy ani kropli 
wody. W takim razie jest tak dobrze czy 
tak źle? 

Dotychczas aż pięciu operatorów 
dostarczało wodę do gospodarstw domo-
wych na trenie całej gminy Kórnik. Od 1 
lipca 2008 roku już tylko dwóch świadczy 
swoje usługi. Są to Aquanet i WODKOM. 
Ta ostatnia spółka dostarcza wodę w 
rejonie: Szczodrzykowa Starego, Szczo-
drzykowa, Runowa, Pierzchna, Pierzchna 
Huby, Kromolic, Celestynowa, Radzewa, 
Czmonia, Czmońca i Trzykolnych Młynów. 
Na pozostałym obszarze operatorem jest 
firma Aquanet. 

ZAINWESTOWAŁ „GRUBE” MILIONY
W ciągu czterech lat od wejścia 

gminy Kórnik do spółki Aquanet, firma 
ta wydała około 23 miliony złotych na 
inwestycje na naszym terenie. Aquanet 
m.in. przebudował i uzupełnił wodociągi 
w Szczytnikach i Kamionkach, wykonał 
wodociąg na linii Szczytniki – Koninko – 
Borówiec, wybudował kanalizację dla wsi 
Dziećmierowo, zmodernizował przepom-
pownię ścieków przy ulicy Poznańskiej 
w Kórniku. 

Poznański operator planuje także 
wykonanie kilku inwestycji na obszarze 
naszej gminy w najbliższych miesiącach i 
latach. W sierpniu 2008 roku rozpocznie 
prace przy budowie kanalizacji na odcinku 
Dębiec – Bnin. Jeszcze w tym roku po-
wstanie projekt stacji uzdatniania wody w 
Kamionkach, która będzie wybudowana w 
roku przyszłym. W 2009 roku rozpocznie 
modernizację oczyszczalni ścieków w 
Borówcu, a na lata 2010-2014 przewiduje 
skanalizowanie całego Borówca. 

Przedstawiciele Aquanetu przyznają, 
że rozbudowa sieci kanalizacyjnej to koszt 
około 100 milionów złotych. Na wiele zadań 
firma będzie starać się o pozyskanie środ-
ków unijnych z Funduszu Spójności. Dofi-
nansowanie z tego funduszu może wynieść 
nawet do 50% poniesionych kosztów. 

PO POŁUDNIU ANI KROPLI WODY 
Mimo budowy magistral wodocią-

gowych w północno-wschodniej części 
gminy, niektóre miejscowości borykają się 
nadal z niskim ciśnieniem wody lub wręcz 
jej brakiem w okresie wiosenno-letnim. 
Niskie ciśnienie wody odczuwają przede 
wszystkim mieszkańcy Szczytnik, Borówca 
i Mościenicy. W tej ostatniej miejscowości 
problemy z wodą wynikają z położenia na 
wzgórzu i w dodatku na końcu magistrali 
wodociągowej. Nowi mieszkańcy wsi mają  
problemy z uzyskaniem zgody na przyłącze 
wodne. Aquanet przyznaje, że sytuacja 

znacznie ulegnie tu poprawie, gdy zostanie 
zbudowana magistrala od strony Mosiny 
do Kórnika. 

Nie najlepiej sytuacja wygląda w Ka-
mionkach. Bywa, że część mieszkańców 
wsi odkręcając kurki kranów w godzinach 
popołudniowych i wieczornych nie ujrzy ani 
kropli wody.

– Ludzie są oburzeni, że nie mogą 
skorzystać z prysznica po powrocie z pracy 
– powiedziała nam Małgorzata Walkowiak, 
radna i sołtys Kamionek. – Najgorzej jest 
na Osiedlu Długim, bo znajduje się na 
wzgórzu. Tu niekiedy nie ma wody do 
późnej nocy albo płynie z kranów dopiero 
następnego dnia rano – tłumaczy. – Miesz-
kańcy tego osiedla często skarżą się, że 
nowoczesne piece gazowe z powodu 
bardzo niskiego ciśnienia wody psują się i 
wymagają napraw – dodaje. 

Okazuje się, że główną przyczyną złej 
sytuacji jest mały przekrój rur wodociągo-
wych,  niska wydajność istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Kamionkach i prawie 
3 razy większy pobór wody w okresie 

letnim. Wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
poinformował, że poprawę w dostawie wody 
w Kamionkach miała zapewnić budowa 
magistrali z Koninka do Borówca, a większe 
ciśnienie wody magistrala z Daszewic do 
Kamionek. Obie te inwestycje nie przy-
niosły jednak spodziewanego rezultatu. 
Urbanek przyznał, że aby sytuacja uległa 
zmianie konieczna jest budowa kolejnej 
studni w Kamionkach oraz magistrali w 
ulicy Mostowej w Kamionkach i Jeziornej 
w Szczytnikach. Przedstawiciele Aquanetu 
zapewnili radnych na spotkaniu w czerwcu, 
że w następnym sezonie letnim mieszkańcy 
północno-wschodniej części gminy Kórnik 
nie będą mieli już problemów z wodą. Czy 
tym razem dotrzymają słowa?

ROZWIąZANIEM OCZYSZCZALNIE 
PRZYDOMOWE

Z kolei z brakiem kanalizacji borykają 
się mieszkańcy północno-zachodniej czę-
ści gminy. Tu Aquanet planuje inwestycje 
dopiero około 2020 roku! Z tego powodu 
przyjęto pomysł budowy oczyszczalni 
przydomowych. Te osoby, które zdecydują 
się na takie rozwiązanie mogą liczyć na 
wsparcie finansowe gminy. Właściciel nie-
ruchomości może uzyskać dofinansowanie 
do 3000 złotych i nie więcej niż do 50% 

poniesionych kosztów. Mieszkańcy, którzy 
chcą założyć taką oczyszczalnię powinni 
wybrać wykonawcę, następnie zgłosić 
zamiar jej budowy w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku. Po jej wybudowaniu ponownie 
należy zgłosić się do UM, w celu odbioru 
technicznego.  

Lokalne oczyszczalnie mają powstać w 
Żernikach i Szczodrzykowie. Z informacji 
jakich udzielił nam wiceburmistrz Urbanek 
wynika, że trwają rozmowy ze spółką 
Wody Polskie, która będzie realizować 
przedsięwzięcie na terenie gminy. Problem 
pojawił się jednak w przypadku dofinanso-
wania budowy oczyszczalni dla wspólnoty 
mieszkaniowej. Dotyczy on Szczodrzyko-
wa. Sprawę tą rozstrzygnięto za pomocą 
uchwały podjętej przez radnych na jednej 
z ostatnich sesji, która określa sposób 
wsparcia finansowego dla inwestycji w 
tym przypadku. Do rozwiązania pozostała 
jeszcze kwestia lokalizacyjna oczyszczalni. 
Obowiązujące przepisy nie pozwalają na to, 
aby gmina bezpośrednio przekazała grunt 
pod inwestycje spółce. Sprawą zajmują się 
specjaliści. 

KANALIZACJA GWARANTEM CZY-
STYCh JEZIOR 

Mimo, że żyjemy w XXI wieku to 
jeszcze zdarza się, że ścieki z domostw 
i gospodarstw rolnych płyną wprost do 
jeziora. Coraz więcej osób zaczyna 
sobie jednak zdawać sprawę z tego, że 
tylko czysta woda może przyciągnąć 
turystów nad nasze jeziora. Wiedzą o 
tym także władze samorządowe, które 
nie zamierzają oglądać się na działania 
Aquanetu, jeśli w grę wchodzi czystość 
zbiorników wodnych na terenie gminy. 
Do końca października 2009 roku ma 
powstać projekt kanalizacji całej aglome-
racji kórnickiej. Ma on obejmować obszar 

od Głuszyny, po Daszewice, Szczytniki, 
Koninko, Kamionki, Borówiec, Mościeni-
cę, Skrzynki, Osiedle Owocowe Wzgórze 
w Dziećmierowie, Kórnik, Bnin, Biernatki, 
Prusinowo, Błażejewo i Błażejewko. 

Już teraz wiadomo, że Aquanet będzie 
starał się o pozyskanie środków z Krajo-
wego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych na budowę kanalizacji w 
Borówcu i Kamionkach. Dlaczego tylko dla 
tych wsi? Bo jednym z podstawowych kryte-
riów oceny wniosków o dofinansowanie jest 
liczba osób zamieszkałych na km². W tym 
przypadku wynosi ona 120 osób. Okazuje 
się, że najwięcej osób mieszka właśnie w 
Borówcu i Kamionkach, dlatego istnieje 
duża szansa na zdobycie funduszy. – To 
jednak nie oznacza, że pozostałe miejsco-
wości nie mają co liczyć na budowę kana-
lizacji – stwierdził wiceburmistrz. Gmina 
Kórnik zamierza samodzielnie występować 
o środki do KPOŚK i w ramach innych moż-
liwości pozyskiwać pieniądze na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
położonych nad jeziorami. 

Władze zapewniają, że przedsięwzię-
cie to będzie realizowane etapami, bo ze 
względu na finanse niemożliwe jest ska-
nalizowanie od razu całej gminy. 

Barbara Morasz

brakuje wody i kanaliZacji 
DYMY W RUNOWIE

Od kilku lat mieszkańcy Runowa bory-
kają się z problemem dymów emitowanych 
przez firmę (firmy) przetapiającą aluminium. 
Sprawa dokuczliwych wyziewów była zgła-
szana do różnych instytucji i władz, jednak 
nadal nie udało się zlikwidować problemu. 

Opracowania dotyczące wpływu na 
środowisko (te wymagane przez władze) 
wielokrotnie wskazywały przekraczanie 
norm i niedostosowanie do obowiązują-
cych przepisów. Cóż z tego, że dymiąca 
firma obiecuje działania mające na celu 
zabezpieczenie procesu technologiczne-
go zgodnie z normami oraz minimalizację 
uciążliwości, skoro przed wyznaczonym 
administracyjnie terminem ... przestaje 
działać, a dymić zaczyna firma o innej 
nazwie. Przez ostatnie lata już co najmniej 
5 podmiotów gospodarczych „wymieniało 
się” w ten sposób unikając odpowiedzial-
ności. W tym roku „unik” ma miejsce po 
raz kolejny.

Czy mieszkańcy Runowa doczekają 
się likwidacji uciążliwych dymów, które naj-
prawdopodobniej wpływają niekorzystnie 
na ich zdrowie?

Liczymy na odpowiedzialne decyzje 
władz wszystkich szczebli. 

NIEBEZPIECZNY PLAC ZABAW

Trwają prace remontowe w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kórniku- Bninie. Wy-
sokie rusztowania i drabiny pozwalają na 
wymianę pokrycia dachowego. Niestety 
gdy pracownicy schodzą z placu budowy, 
wieczorami po rusztowaniach wspinają się 
dzieci i młodzież narażając się na niebez-
pieczeństwo. 

Jak poinformowała dyrekcja szkoły 
pojedynczo lub grupami domorośli miło-
śnicy wspinaczek mimo siatek i napisów 
ostrzegawczych w najlepsze bawią się w 
alpinistów.

A co na to rodzice? Apelujemy by 
zwrócili szczególną uwagę na to gdzie i jak 
spędzają wolny czas ich pociechy!

SPRAWA TOALETOWA

Co robi się na postoju po kilkugodzinnej 
wycieczce autokarowej, przed zwiedzaniem 
ciekawego miejsca? Proza życia - korzysta 
się z toalety. Niestety toaleta przy najwięk-
szym kórnickim parkingu na Prowencie, 

w miejscu gdzie często zatrzymują się 
wycieczki odwiedzające kórnicki zamek 
przez kilka dni była zamknięta.

Niestety firma administrująca parkin-
giem i wspomnianą toaletą wypowiedziała 
umowę z Gminą Kórnik i zrezygnowała z 
dzierżawy. 

Okoliczne krzaki i ogródki stały się toa-
letami zastępczymi.

W trybie awaryjnym toaleta ma zostać 
uruchomiona do czasu rozstrzygnięcia 
przetargu dotyczącego nowej dzierżawy. 
W momencie wydania tego numeru sprawa 
„załatwiania” na Prowenicie powinna już 
być załatwiona.

INSTALACJA PIĘTRZąCA ... RóWNIEż 
PROBLEMY

Poziom wody w jeziorach jest obecnie 
bardzo niski. Wiadomo: susza, długo nie 
padało ... Ale nie zapominajmy, ze mamy 
wybudowaną za spore pieniądze instala-
cję piętrzącą pomiędzy Małym i Dużym 
Jeziorem Skrzyneckim. Niestety jak się 
okazało - właśnie kiedy było to najbardziej 
potrzebne owa instalacja ... nie piętrzyła. 
Dlaczego? Konstrukcja składa się z głów-
nej części z trapezowatym wgłębieniem, 
przez które powinna się przelewać woda 
oraz z „przepustu” służącego do obniżania 
poziomu wody, który powinien być zatkany 
deskami. Niestety ktoś powyrywał deski. 
Miał w tym jakiś interes, czy po prostu był 
to bezmyślny wybryk ? Nie dojdziemy do 
tego. Woda bez przeszkód przepływała, a 
poziom tafli jezior obniżał się. 

Dopiero interwencja dwóch mieszkań-
ców Mościenicy, którzy odnaleźli deski i 
wkleszczyli je na swoje miejsce uratowała 

sytuację. Chwała im za to, jednak czy to 
mieszkańcy powinni się tym zajmować?

Spróbowaliśmy sprawdzić, kto odpowia-
da za konserwację instalacji piętrzącej oraz 
regulację poziomem wody.

Jak ustaliliśmy już w lutym tego roku 
Referat Eksploatacji Infrastruktury Tech-
nicznej zwrócił się do Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
sprawie przejęcia odpowiedzialności za pię-
trzenie naszych jezior, które są własnością 
Skarbu Państwa zarządzaną przez Urząd 
Marszałkowski. 

Adresat odpowiedni, gdyż WZMiUW jest 
to wojewódzka, samorządowa jednostka 
budżetowa utworzona przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, a na podstawie 
statutu wiemy, że w założeniach instytucja 
ta „Programuje, planuje, nadzoruje i realizu-
je zadania z zakresu małej retencji wodnej 
w województwie.” Oraz „Administruje, 
utrzymuje i konserwuje urządzenia melio-
racji podstawowych, zapewniając obsługę , 
bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie 
w/w urządzeń”.

Niestety kórniccy urzędnicy otrzymali 
odpowiedź, iż WZMiUW na rok bieżący 
otrzymał środki w wysokości 8% potrzeb 
niezbędnych do realizacji statutowych 
zadań, więc instalacją piętrzącą między na-
szymi jeziorami zajmował się nie będzie.

Gmina Kórnik podpisała więc umowę 
na doraźne prace w zakresie oczyszczania 
przepływów między jeziorami z Rejonowym 
Związkiem Spółek Wodnych ze Śremu. Nikt 
nie przewidział jednak, że ktoś powyrywa 
elementy z instalacji piętrzącej.

Deski na razie są na swoim miejscu. 
Spadło trochę deszczu. Kto więc teraz 
przypilnuje poziomu wody w jeziorach? 

ŁG

cZy tak powinno być?
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Nie narzekajcie na hałas F16 dzisiaj, 
jutro będziecie wspominać go ledwie 
jako irytujące brzęczenie muchy. Muchy 
wasz stępiony słuch nie usłyszy już w 
ogóle.

Urząd Miasta Poznania wyłożył właśnie 
do publicznej konsultacji opracowany przez 
naukowców pod auspicjami Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza „Program Ochrony 
przed Hałasem m. Poznania”. Opracowanie 
jest bardzo kompleksowe, uwzględnia wiele 
różnych źródeł powstawania hałasu między 
innymi hałas lotniczy generowany przez 
lotnisko na Ławicy i lotnisko wojskowe 
Krzesinach. Ten typ hałasu określony jest w 
dokumencie jako najtrudniejszy do zreduko-
wania (str 27), ale zespół bardzo mądrych 
i ważnych naukowców pod kierownictwem 
prof. dr hab. Rufina Makarewicza znalazł 
genialne w swej prostocie rozwiązanie tego 
problemu. Proponuje się w owym programie 
między innymi zmianę trajektorii startowej 

samolotów, tak aby nie latały nad Luboniem 
i Poznaniem. Na str. 67 czytamy :

„Zaleca się aby, wszystkie samoloty 
startujące z tego progu [próg RWY 30 dla 
tras odejścia przebiegających nad Mar-
lewem, Luboniem, Poznaniem – przyp.
aut.] (w miarę możliwości) skręcały ostro 
w kierunku południowym, omijając w ten 
sposób większą część osiedla Marlewa. 
Dzięki temu hałas z tras odejścia S3_1 oraz 
S3_2 obniży się o ok. 15 dB. Przewiduje się, 
że w wyniku ww. zmian, na terenie osiedli: 
Marlewo, Dębina oraz Świerczewo, poziom 
hałasu obniży się o co najmniej 3 dB. Nie-
stety, spowoduje to jednoczesny wzrost 
poziomu hałasu w okolicach ul. Głuszyna, 
o ok. 5-15 dB (ale przy mniejszej liczbie 
osób narażonych)”

Wyjaśnić należy, że kierunek południo-
wy od lotniska to gmina Kórnik w szcze-
gólności Kamionki i Borówiec, a mniejsza 

liczba osób narażonych to my, ty, ja i nasi 
sąsiedzi.

Komentowany  Program Ochrony 
Przed Hałasem ma zostać przyjęty przez 
Radę Miasta Poznania po konsultacjach 
społecznych, które właśnie trwają. A wów-
czas prezentowane w programie postulaty 
zostaną wcielone w życie. 

Wygląda na to, że urzędnicy z Po-
znania szykują nam niezłą „atrakcję” 
– aeroshow codziennie, z dodatkowymi 
elementami akustycznymi. Najpierw 
władze samorządowe narobiły bałaganu 
wyrażając zgodę na rozbudowę lotniczej 
bazy wojskowej praktycznie w obrębie 
półmilionowego miasta, teraz chcą cho-
ciaż częściowo pozbyć się problemu pod-
rzucając go nam, wszak jesteśmy jedynie 
mniejszą liczbą osób na statystycznej 
mapie wiszącej w zacisznym gabinecie 
prezydenta Grobelnego.

Zastanawiam się jak długo jeszcze w 
tym kraju zasadą będzie wyrzucanie śmieci 
do ogródka sąsiada.

Rafał Likowski
więcej na www.naszborowiec.pl

nie narZekajcie na hałas 
F16 dZisiaj ...

Kilka lub kilkanaście minut inten-
sywnej ulewy w drugi lipcowy weekend 
wystarczyło, aby wiele ulic w Kórniku 
zamieniło się w rwące potoki. 

Ulewny deszcz spadł w ubiegły piątek 
11 lipca, po godzinie szesnastej. Około 10 
minut intensywnych opadów wystarczyło, 

by studzienki kanalizacyjne zapchały się. 
W efekcie wiele ulic i skrzyżowań w Kórniku 
zamieniło się w potoki i jeziora, po których z 
trudnością poruszały się samochody. Wody 
było tak dużo, że kanalizacja nie była w 
stanie jej odprowadzać na bieżąco. Jednak 
po kilkunastu minutach od ustania deszczu, 
po potokach nie było już śladu. Z kolei w 
niedzielę 13 lipca, po godzinie dwudziestej 
rozpętała się gwałtowna burza. Tak, jak dwa 
dni wcześniej również i tym razem po kilku-
dziesięciu minutach intensywnego deszczu 
ulice w mieście zostały zalane. 

Do podobnych sytuacji dochodziło już 

latem ubiegłego roku. Wtedy wydawało 
się, że przyczyną niewydolności kanali-
zacji deszczowej jest wyłącznie brak jej 
konserwacji. Okazuje się jednak, że nawet 
dobrze utrzymana i oczyszczona studzien-
ka kanalizacyjna, w dodatku położona w 
dole (jak większość zbiorczych studzienek 

w naszym mieście) nie jest w stanie przy-
jąć dużej ilości wody, jaka spada w czasie 
potężnej ulewy. 

Przez wiele miesięcy inwentaryzowa-
no sieć kanalizacji deszczowej w gminie 
Kórnik. W 

ubiegłym roku władze przedstawiły po-
mysł przekazania sieci spółce WODKOM. 
Na planach niestety prawdopodobnie 
skończy się. Dlaczego? Bo utrzymanie 
takiej sieci wymaga odpowiednich środków 
finansowych, a kierownictwo spółki przy-
znaje, że takich nie posiada. 

BM

ulice jak rwące potoki 

rolnicy  
sZacują straty 

po susZy 
Susza spowodowała prawie 60% 

straty w rolnictwie na terenie gminy 
Kórnik. Z informacji, jakich udzielili nam 
pracownicy Referatu Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa UM w Kórniku wynika, 
że około 1200 gospodarstw rolnych 
funkcjonuje na terenie gminy. Stanowi 
to powierzchnię 8 155ha. Do 10 lipca 
bieżącego roku 58 rolników zgłosiło go-
towość do oszacowania strat w swoim 
gospodarstwie, wynikających z suszy. 
Łączna powierzchnia tych gospodarstw 
to 1 710,55ha. Już teraz wiadomo, że 
z powodu długotrwałego braku opa-
dów  najbardziej ucierpiały zboża jare 
i rośliny okopowe, takie jak buraki czy 
ziemniaki. 

Szacowaniem strat zajmie się cztero-
osobowa komisja w skład, której wcho-
dzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, 
Biura Doradztwa Rolnego i Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. Jej prace potrwają 
do początku sierpnia.  BM

W tym sezonie letnim ekomątwa 
nie będzie oczyszczała kąpieliska przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku. 
Dlaczego? Bo zabrakło pieniędzy na jej 
funkcjonowanie. 

Od kierownictwa ośrodka dowiedzie-
liśmy się, że praca ekomątwy przez cały 
ubiegły sezon spowodowała zużycie prądu 
za sumę 3 tysięcy złotych. Zakup związków 
chemicznych tzw. koagulantów to koszt 
około 600 zło-
tych. Kilka tysię-
cy złotych prze-
znaczono także 
na  wynagro -
dzenie osoby, 
która sprawo-
wała nadzór nad 
urządzeniem. 
Razem daje to 
niemałą sumę 
pieniędzy. 

Pracownicy 
Urzędu Miej -
skiego w Kór-
niku brak funduszy na funkcjonowanie 
urządzenia tłumaczą tym, że gmina w 
2008 roku przeznaczyła dość dużą kwotę 
na potrzeby OSiRu, dlatego zabrakło na 
funkcjonowanie ekomątwy. Niewiadomo 
czy nie zamontowanie urządzenia w tym 
sezonie znacząco wpłynie na stan Jeziora 
Kórnickiego. Z badań Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 
wynika, że jeszcze w maju przejrzystość 
wody w jeziorze była na dobrym poziomie, 
ale w czerwcu zdecydowanie spadła. Niska 
przezroczystość spowodowała, że Sanepid 
już tylko warunkowo dopuścił do użytku ką-
pielisko na Błoniach. Ekomątwa na pewno 
od razu nie oczyści jeziora i nie rozwiąże 
problemu niskiej przejrzystości wody, ale jej 
działanie zapewne pomogłoby.  

Ekomątwę 
zainstalowano 
po raz pierw-
s z y  w  r e j o -
nie kąpieliska 
OSiR w okresie 
wiosennym w 
2006 roku. Jej 
zadaniem było 
o c z y s z c z a -
nie kąpieliska 
p o p r z e z  n a -
powietrzanie i 
wprowadzanie 

do wody odpowiednich związków chemicz-
nych, czyli koagulantów. Gmina na zakup 
tego urządzenia zaciągnęła pożyczkę w 
wysokości 50 tysięcy złotych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Obecnie ekomątwa składowana jest na 
terenie ośrodka na Błoniach. BM

nie Zamontowali,  
bo Zabrakło pieniędZy 

prZeZ kórnik do 
cZęstochowy

Ponad 200 pielgrzymów skorzystało 
6 lipca z poczęstunku przygotowa-
nego przez mieszkańców Kórnika. 
Tradycyjnie punkty z pożywieniem 
ustawiono przy kórnickiej strażnicy i 
Alei Flensa. 

Uczestnicy 74. Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyli w 

niedzielę rano spod katedry w Pozna-
niu. Po ponad dwudziestokilometrowej 
trasie, część z nich zatrzymała się na 
obiedzie w Kórniku. Jak przystało na 
kórnicką gościnność, mieszkańcy przy-
witali pielgrzymów suto zastawionymi 
stołami. Przygotowali kanapki, ciepłą 
zupę, ciasta, owoce i dla spragnionych 
chłodne napoje. Po te ostatnie pątnicy 
sięgali najchętniej, ze względu na go-
rące popołudnie. Po prawie godzinnym 
odpoczynku, pielgrzymi wyruszyli w 
dalszą drogę, dziękując kórniczanom za 
poczęstunek. BM

wieści Ze 
skrZynek

W dniu 5.07.2008r. w sumie jak co roku 
Pan Dariusz Frąckowiak zadbał aby nasze 
jezioro nie zarosło!!! Przeorał brzeg tzw. plaży 
aby trzcina nie zabrała mam całego dostępu 
do jeziora. Kórnik ma swoja plażę, a My miesz-
kańcy Skrzynek- swoje małe jeziorko, z którego 
uroków korzystają nie tylko mieszkańcy wsi.

Jeszcze kilka lat wstecz było to drugie po 
Błażejewku kąpielisko, gdzie zjeżdżała się pra-
wie cała gmina aby wypocząć, były rozbijane 
namioty, a wieczorem (szczególnie w okresie 
wakacyjnym )młodzież spędzała czas przy 
ognisku, 

Od 2 lat staram się jako sołtys Skrzynek o 
pozwolenie na wycięcie trzciny, krzewów dziko 
porosłych w miejscu przejścia do jeziora, ale na 
próżno. Gospodarstwo Wodne Miłosław jest 

nieugięte w swoim stanowisku i nie wydaje 
pozwolenie na w/w prace. Dlatego taka rzecz 
jak przeoranie brzegu (co często bywa bardzo 
trudne) pozwala nam nadal korzystać z dostępu 
do jeziora. Pragnę podziękować Panu Darkowi 
oraz chłopakom (Maciejowi, Wiesławowi) w 
imieniu swoim i mieszkańców Skrzynek, którzy 
nadal korzystają z uroków  "naszego" jeziora za 
pomoc w "ratowaniu"  Skrzyneckiej "plaży" .

  Beata Bruczyńska

„dZieci rodZicom  
- rodZice dZieciom”

 
 Dnia 07.06.2008 roku o godzinie siedem-

nastej rozpoczęło się w Żernikach wielkie 
świętowanie.

Najpierw w świetlicy dzieci zaprezentowały 
program artystyczny przygotowany z okazji 
Dnia Matki i Ojca. Po występach uczestnicy fe-
stynu zostali zaproszeni na pyszną grochówkę 
przygotowaną przez panią Aleksandrę Majew-
ską - członkinię Rady Sołeckiej. Następnie były 
lody, napoje i owoce. Tradycyjnie już rozpalono 
ognisko i pieczono kiełbaski. Każde dziecko, 
które brało udział w tej zabawie otrzymało 
paczkę z okazji Dnia Dziecka. Festyn umilała 
orkiestra. Wszyscy byli zadowoleni z tak mile 
spędzonego czasu. Gorące podziękowania 
należą się panu Marcinowi Przybyłowi, dzier-
żawcy Gospodarstwa Rolnego w Żernikach 
za podarowanie wielu artykułów szkolnych i 
zabawek, które dzieci otrzymały w prezentach 
oraz firmie ,,DISTRIBAN'' z Jaryszek za do-
starczenie dużej ilości owoców cytrusowych. 

Serdeczne podziękowania składam rów-
nież Angelice i Marcie Staszak za pomoc  w 
przygotowanie tej uroczystości oraz paniom, 
które pomagały w przygotowaniu świetlicy, 
umyciu okien, uszyciu i założeniu firanek, a 
panom Zbyszkowi Majewskiemu i Jarkowi 
Wojciechowskiemu za pomoc w zamontowa-
niu karniszy. Jeszcze raz słowa uznania dla 
pani Aleksandry Majewskiej, która czuwała 
nad całością imprezy, aby wszystko dobrze 
wypadło. Wszystkim za każdą pomoc składam 
podziękowania płynące z głębi serca .

 Kazimierz Bogusławski
Sołtys
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JE Szanowni Państwo! Jest lato! 
Przez jednych wyczekiwane, 
przez innych odwrotnie?
Ale jest lato! 
Lato rozpieszcza! 
Lato rozczarowuje! 
Lato czatuje! 
Lato czaruje.
To lato może być nasze! 
To lato jest nasze!
Wystarczy przyjść na  
Prowent do KOK 
i poddać się latu, rzeź-
bom, czarom, muzyce. 
Ktoś oczaruje, ktoś wy-
czaruje, ktoś wyrzeźbi, 
zaśpiewa…
A potem będzie jak w 
marzeniach:
lato, polana, ona, on 
i ta plastyka
i ta muzyka 
i ten śpiew 
i my.

Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami ruszył 
cykl imprez muzycznych w 
KOK „Muzyczny Prowent 
pod Aniołem”. Jak na razie 
frekwencja była dość niska. 
A szkoda! Zarówno muzyka 
w wykonaniu Braci Gibson 
Band, jak i Gigant Orkiestry 
mogła poderwać do tańca, 
dać upust wspomnieniom, 
czy też nacieszyć najnow-
szymi przebojami muzyki 
rozrywkowej. 

Serdecznie zapraszamy 
na kolejne koncerty w każdą 
sobotę lipca, a także sierp-
nia od godz. 19.00. 19.07 
wystąpią Marek Siwek i 
Marcin Samolczyk i prze-
niosą nas muzycznie w lata 
osiemdziesiąte ubiegłego 
wieku , a 26.07. Bracia Gibson Band dadzą 
kolejny popis muzyki tanecznej, biesiadnej, 
takiej dla każdego.

Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla 
ciała i ducha. 

W ramach warsztatów rzeźbiarskich 
„Plastycznych Prowent pod Aniołem” przez 
dwa tygodnie dzieci i młodzież gminy Kórnik 
poznawała tajemnice warsztatu rzeźbiar-
skiego, malarskiego i aranżacji przestrzeni. 
Organizatorów ucieszyła duża frekwencja  
(ok. 30 osób) oraz zapał, kreatywność i 
śmiałość młodych adeptów sztuki. Owoce 

ich pracy – dziecięcy   zamek z kart-można 
będzie podziwiać w parku przed siedzibą. 
Finał 18 lipca o godz.12.00. 

Sądzę, że gmina Kórnik jest miejscem 
pobudzającym wrażliwość artystyczną jej 

mieszkańców, co czyni naszą misję kultu-
rotwórczą realną.

W KOK gościliśmy również modelarzy. 
Zarówno uczestnicy warsztatów plastycz-
nych, jak i akcji lato na OSiRze mogli 
podziwiać precyzję i urok modeli pływa-
jących, jeżdżących i latających. Sądzimy, 

że znajdzie się grupa sympatyków 
modelarstwa lotniczego i w KOK 
powstanie taka pracownia.

Ośmieleni tymi faktami zapra-
szamy do udziału w nowym pro-
jekcie artystycznym pod nazwą: 
„Taneczny Prowent pod Aniołem”, 
czyli warsztaty taneczne dla dzieci 
i młodzieży.

Pod okiem doświadczonych 
choreografów Małgorzaty i Romana 
Matysiaków w dniach od 4 do 14 
sierpnia chętni poznają podstawowe 
kroki zarówno tańców towarzyskich, 
jak i ludowych. Chętnych prosimy o 
wcześniejszy kontakt pod numerem 
telefonu 618170891, 515229660. 
Liczymy na spore zainteresowanie, 
tym bardziej, że od września w KOK 
ma powstać teatr tańca.

Na koniec ważna informacja 
o konkursie na imię dla Anioła z 
Prowentu.  

Pani Alina Staniecka –Wilczak 
została matką chrzestną naszego 
Anioła. Jej kreatywność i dowcip w 
propozycjach imion wzbudziły nasz 
podziw i zachwyt. Z bogatej kolekcji  
wybraliśmy imię Prowenta. Tak więc 
Anioł Prowenta jest od dziś patro-
nem imprez Kórnickiego Ośrodka 
Kultury a Panią  Alinę ogłaszamy 
zwycięzcą  konkursu.  

Uroczystość nadania imienia 
oraz wręczenie głównej nagrody 
odbędzie się 18 lipca o godz.12.00 

przed siedzibą KOK. 

Serdecznie zapraszamy.

Sławek Animucki

w lipcu na prowencie - lato w kok

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 lipca do 8 sierpnia 
2008r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

- 4 działek nr 575/2, 403/2, 324, 882/6 położonych w miejscowości Kórnik,
- 4 działek nr 629/1, 369/14, 368/34, 368/20 położonych w miejscowości Kórnik 

obręb Bnin,
- 4 części działki nr 131 położonej w miejscowości Szczytniki.

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

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina 
KÓRNIK, zapisanej  w księdze wieczystej Nr KW 25 068 pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

163/2 o pow.   856 m2
163/3 o pow. 4844 m2 

za łączną cenę wywoławczą 456 000,00 zł,
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy 

00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony  
podatek VAT                       

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE 
I PRZEZNACZONE SĄ POD TERENY DZIAŁALNOŚCIGO-
SPODARCZEJI USŁUGOWEJ, TERENY OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW, ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ZGODNIE Z MIEJSCO-

WYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK 

WE WSI ROBAKOWO, UL. POZNAŃSKA DZIAŁKI 
NR 178, 179, 180 I 163.

Przetarg odbędzie się w dniu  
8 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku 
przy Placu Niepodległości 1

► Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 

► Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wa-
dium w pieniądzu w wysokości 45 600 zł na rachunek gminy 
w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 
5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 sierpnia 2008 roku.

► Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty 
wadium.

► Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

► W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

► Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospo-

darki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1  
w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanych, położonych w KÓRNIKU, zapisanych 
w księdze wieczystej Nr KW 26 103 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki o numerach:

1. nr 495/73 o pow. 0,0037 ha, cena wywoławcza 4.990,00 
zł, (słownie złotych:cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt 
00/100)

2. nr 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 0,0037 ha, cena 
wywoławcza 4.990,00 zł, (słownie złotych:cztery-tysiące-dzie-
więćset-dziewięćdziesiąt 00/100)

3. nr 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 0,0037 ha, cena 
wywoławcza 4.990,00 zł, (słownie złotych:cztery-tysiące-dzie-
więćset-dziewięćdziesiąt 00/100)

                       
Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do 

ceny uzyskanej w przetargu.

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNA-
CZONE SĄ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO GMINY POD ZABUDOWĘ GARAŻAMI

Przetarg odbędzie się w dniu  
8 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku   
przy ul. Plac Niepodległości 1

► Cena postąpienia wynosi nie mniej niż 50,00 zł
► Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wa-

dium w pieniądzu w wysokości 499,00 zł 
na rachunek Gminy Kórnik nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 

0003 w terminie do dnia 4 sierpnia 2008r. 
► Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty 

wadium.
► Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 

będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
► W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg 

wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na 
rzecz sprzedającego.

► Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu 
podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność.

► Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

Bliższe informacje, można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepod-
ległości 1  pok.204, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 618.

postawili nowe 
plany sZcZytnik 

W Szczytnikach stanęły dwa plany 
wsi. Jeden z nich znajduje się przy 
przystanku autobusowym, natomiast 
drugi przy skrzyżowaniu ulic Jeziornej  
i Szczególnej. 

Wiesława Wacław, sołtys wsi poinfor-
mowała, że dzięki planom łatwiej można 
poruszać się po miejscowości. Dotyczy to 
na przykład pogotowia ratunkowego, które 
będzie mogło teraz w krótszym czasie 
dotrzeć do chorego. 

Robert Wrzesiński
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIążY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

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

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
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

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

Pomysł zrodził się w mojej głowie 
wiele lat temu, jednak dopiero w tym 
roku zaproponowałam rodzicom, aby 
pobawili się w teatr. Wybraliśmy scena-
riusz- adaptację Bajki pt. Śpiąca Królew-
na, ustaliliśmy, że przedstawienie będzie 
pożegnalną niespodzianką dla dzieci . 
Pracowite Misie zakończyły w tym roku 
szkolnym edukację przedszkolną. Po-
czątki były trudne, ale chęci nie brakowa-
ło. Na każdej kolejnej próbie było coraz 
weselej. Nawet te najbardziej nieśmiałe 
osoby mówiły głośniej, odważniej. To już 
nie była zwykła recytacja, lecz gra ak-
torska. Do pracy nad sztuką włączyli się 
wszyscy rodzice, przynosili niezbędne 
rekwizyty, wyszukiwali utwory muzyczne, 
które posłużyły do przygotowania oprawy 
dźwiękowej. Nadszedł dzień premiery. 
Dzieci do ostatniej chwili nie wiedziały 
jaką niespodziankę przygotowali dla nich 
rodzice! Idealna cisza, otwarte buzie, 
dreszcz emocji, uśmiech na twarzy i 
oczywiście gromkie oklaski po przed-
stawieniu to tylko namiastka atmosfery, 
która panowała w sali widowiskowej w 
Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w 
Kórniku. W naszym przedszkolu dla 
dzieci jest wiele atrakcji, ciągle coś się 
dzieje. Dzieci uczestniczą w koncertach 
muzycznych, interaktywnych przedsta-
wieniach teatralnych, wyjeżdżają na 
wycieczki... Przedstawienie teatralne 
Śpiąca Królewna było dla nas jednak 
niezwykłym  wydarzeniem, rodzice stali 
się prawdziwymi aktorami, scenarzysta-
mi, organizatorami słodkiego bufetu- jak 
to bywa na premierach, myślę że warto 
kontynuować tę zabawę!

Iwona Cyra – I reżyser - wychowaw-
ca grupy Pracowite Misie.

KTPS stara się urozmaicić ofertę pomo-
cową, poprzez kolejne ciekawe pomysły ad-
resowane do dzieci i młodzieży. W tym roku 
głoszono konkurs plastyczny zatytułowany 
„Kórnik – tu, gdzie mieszkam”. Najwięcej 
prac wpłynęło od dzieci w grupie wiekowej 
6-8 lat. Komisja konkursowa  przyznała 4 
nagrody i 8 wyróżnień. Zwycięzcy otrzymali 
w nagrodę plecaki,  teczki, bloki rysunkowe 
i techniczne, duże komplety pasteli. Dzieci 
były bardzo zadowolone z nagród. Wrę-
czano je na uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w przedszkolu w Kórniku.  

Wszystkie nagrodzone prace zostały 
oprawione i prawdopodobnie będą wy-
stawione na sprzedaż podczas gminnych 
dożynek a dochód przeznaczony będzie na 
zakup pompy insulinowej dla Darii.

LAUREACI KONKURSU  
PLASTYCZNEGO  

PT „KóRNIK TU GDZIE MIESZKAM”

Kategoria  wiekowa  6 - 8 lat 
I  Magdalena Bartoszak
II  Rafał Majchrzak 
III  Martyna Świderska 

 Kategoria wiekowa   9 -  12 lat  
I  Radosław Bladocha 
 

Wyróżnienia otrzymali: 

Weronika  Roemer
Wiktor Giczela 
Alicja Kroczyńska
Adrian Majchrzak
Julia Posadna 
Maciej Szyc
Kacper Fludra 
Laura Szklarek Mielęcka 

Zabawa w teatr- śpiąca 
królewna

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do 
publicznej wiadomości, że ogłasza 

pisemny nieograniczony przetarg na 
dzierżawę nieruchomości:

położonej w Kórniku  
przy ul. Zamkowej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działki 958/8 
i część działki 995/2 o łącznej pow. 

3612,66 m2, nieruchomość  
przeznaczona jest na cele usług  

turystycznych, zagospodarowanej 
jako parking.

Czas trwania dzierżawy – 
od 11 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 

2008r.

cena wywoławcza wysokości czynszu 
wynosi – 10.000,00 zł (netto)

Podatek VAT w wysokości 22%  
zostanie doliczony do ceny  

uzyskanej w przetargu.

Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia oferty,

- dane o oferencie (imię i nazwisko 
lub nazwę firmy, dokładny adres, 

telefon)
- proponowaną wysokość czynszu 

(netto),
- oświadczenie, że oferent zapoznał 
się z warunkami i projektem dzierża-
wy i że akceptuje je bez zastrzeżeń.

Oferty należy składać w terminie do 
dnia 8 sierpnia 2008r. do godz. 13.00 

w Urzędzie Miejskim w Kórniku  
Pl. Niepodległości 1 (w sekretariacie) 

w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ 
PRZED 8.08.2008r godz. 14.00  

(PARKING)”   

Oferty nie spełniające ww. wymogów 
lub złożone poza obowiązującym  

trybem bądź po terminie składania 
ofert, nie będą rozpatrywane.

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  

8 sierpnia 2008. o godz. 14.00  
w salce konferencyjnej  

w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Warunki dzierżawy i projekt umowy 
dzierżawy do pobrania w Urzędzie 

Miejskim w Kórniku – Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami  

(pok. 204,).

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty  

wg następującego kryterium:  
cena czynszu - 100%.

Zastrzega się prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

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

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

Finanse, ubiegłoroczna akcja letnia, 
spotkanie wigilijne i inne działania 
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Spo-
łecznej były tematem walnego spotkania 
sprawozdawczo-wyborczego członków 
organizacji, które odbyło się 4 lipca w 
KOK-u na Prowencie. 

W tym roku,14 maja KTPS obchodził 
18-lecie swojego istnienia. Nie było hucznej 
zabawy, bo taka zorganizowana zostanie 
pewnie na okrągły jubileusz 20-lecia dzia-
łalności KTPS-u. 

Liczba członków Towarzystwa od dłuż-
szego czasu nie zmienia się i wynosi 47 
osób, w tym 3 członków honorowych.

W okresie sprawozdawczym od czerw-
ca 2007 do końca maja 2008 roku zarząd 
zbierał się na  8 protokołowanych zebra-
niach. Podjął na nich 27 uchwał w sprawach 
finansowych.

Zarząd pracował w dziewięcioosobo-
wym składzie: Krystyna Janicka – przewod-
nicząca, Hanna Straus - zastępca przewod-
niczącej, Maria Serwatkiewicz - skarbnik, 
Małgorzata  Smolarkiewicz-Maliszewska 
- sekretarz oraz członkowie: Eugenia 
Marciniak, Henryka Adamska, Szczepan 
Antkowiak, Anna Nowaczyk i Agnieszka 
Szyc. Komisja Rewizyjna pracowała w 
składzie: Izabela Waszak, Ewa Madalińska-
Soczyńska i Tadeusz Przybylski. 

Siedzibą Towarzystwa jest oficjalnie 
ratusz w Kórniku. Działalność prowadzona 
jest jednak w mieszkaniach prywatnych. 
Zwyczajowo zebrania odbywają się w domu 
przewodniczącej lub zastępczyni, tam też 
mamy swój magazyn i biuro. 

Od 2006 roku KTPS posiada status 
organizacji pożytku publicznego i dzięki 
temu może  zbierać 1% podatku od osób 
fizycznych .W tym roku przekazały go urzę-
dy skarbowe w imieniu tych podatników, 
którzy swój 1% procent zadeklarowali na 
organizację OPP. Wynik  finansowy zbiórki 
poznamy w końcu lipca, bo tyle czasu mają 
jeszcze urzędy skarbowe na ostateczne 
rozliczenie PIT – ów.

 Aby zachęcić jak największą rzeszę 
podatników do wpłat na konto KTPS, orga-
nizacja prowadziła akcję reklamową, dość 
skromną, taką na jaką pozwalały możliwo-
ści finansowe (druk ulotek zlecono w ilości 2 
tys. szt. oraz reklamy w biuletynie Borówiec 
i Kórnik, były też bezpłatne artykuły w „Kór-
niczaninie” i innych gazetach). 

Redakcja „Newsweeka” propagowała 
akcję zbiórki 1%, ogłaszając konkurs na 
najlepszą kampanię medialną w kilku ka-
tegoriach. KTPS zgłosił swoją w kategorii 
„prasa lokalna” i  zajął II miejsce. Nagroda 
„Newsweeka” jest nagrodą prestiżową, nie 
finansową. Dla organizacji ważne było to, 
że informacja o Towarzystwie i o Kórniku 
„poszła” w świat.

KTPS dziękuje wszystkim internautom 
za oddanie głosu właśnie na to towarzy-
stwo. 

Cele statutowe 
KTPS świadczy niezależną pomoc 

społeczną osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. Pobudza i wspiera 
finansowo wszelkie formy samopomocy 
społecznej. Prowadzi działalność pożytku 
publicznego w zakresie: opieki wychowaw-
czej i społecznej, edukacji, rehabilitacji, po-
mocy psychologicznej, prawnej, medycznej 
i rzeczowej pomocy osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 

W zakresie opieki edukacyjnej i wycho-
wawczej organizowane są kolonie letnie, 
spotkania gwiazdkowe i konkursy dla dzieci, 
pomoc w zakupie podręczników, przybo-
rów szkolnych i biletów miesięcznych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku rehabilitacji, pomoc nastę-
puje przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego 
a do grudnia 2007 roku opłacano jeszcze 
zajęcia z rehabilitantem.

W zakresie pomocy społecznej, KTPS 
wspiera rodziny niepełne, niezamożne, 
wielodzietne, czasem niezaradne życiowo, 
pomagając im finansowo w zakupie leków, 
żywności, opłatach za prąd, gaz lub wodę, 
oczywiście w rozsądnych granicach i nie 
wszystkim. Towarzystwo ma zasadę, która 
brzmi: „Nie dajemy  pieniędzy do ręki”. 
Dla podopiecznych zbiera odzież, sprzęt 

gospodarstwa domowego, meble i różne 
inne artykuły przydatne w domu.

Współpraca  KTPS-u
Towarzystwo współpracuje z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Poradnią Psycholo-
giczno- Pedagogiczną, dyrektorami szkół i 
przedszkoli, pedagogami szkolnymi i opie-
kunami świetlic. Dobrze układa się współ-
praca z burmistrzem i sołtysami, Gminnym 
Rzecznikiem Osób  Niepełnosprawnych, 
Stowarzyszeniem „Klaudynka” i harce-
rzami. KTPS współpracuje też z mediami. 
Strona internetowa, jaką posiada organi-
zacja od niedawna (www.ktps-kornik.org.
pl) jest nowoczesnym nośnikiem informacji, 
dostępnym dla internautów w każdej chwili 
oraz początkiem budowania wizerunku 
medialnego Towarzystwa. 

Finanse Towarzystwa 
Źródłem finansowania działalności or-

ganizacji są: składki członkowskie, dotacje, 
darowizny i wpłaty z 1%. Składki członkow-
skie ustalono w wysokości 20 zł rocznie 
i tyle winni płacić wszyscy członkowie. 

Połowę tej kwoty płacą renciści i emeryci. 
Wpływy ze składek stanowią  zaledwie 0,5 
% budżetu Towarzystwa. Dotacje stanowią 
ponad 39 % wpływów w tym roku. 

Z Urzędu Miejskiego KTPS otrzymał 
dotację na cztery zadania o łącznej kwocie 
30 200 złotych. Były to: wypoczynek letni 
(20 000 zł), pomoc rodzinom biednym, za-
grożonym  marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym (6 200 zł), zadanie z zakresu 
kultury (1 000 zł), rehabilitacja (3 000 zł). 
Przyznana kwota na rehabilitację była trzy-
krotnie niższa, niż wnioskował o to KTPS, 
dlatego Zarząd podjął decyzję o rezygnacji 
z przyjęcia dotacji. 

Darowizny to ponad 54 % wpływów or-
ganizacji. Dzięki stałym darczyńcom można  
bezpiecznie zaplanować wydatki. Dlatego 
szczególne podziękowanie kierowane jest 
do wszystkich osób i firm, które regularnie 
dokonują wpłat na konto Towarzystwa. 
Są to: Kancelaria Notarialna Joanny Jaś-
kowiak, pracownicy Kombusu, Zamku, 
Biblioteki Kórnickiej, Instytutu Polskiej 
Akademii Nauk i firmy Wibex z Borówca. 
Do grona szacownych darczyńców zaliczyć 
należy także tych, co wspierają finansowo 
różne akcje np. kolonie czy WOŚP. Są to: 
Fundacja Zakłady Kórnickie, Bank Spół-
dzielczy Kórnik, TFP Dziećmierowo, Firma 
PERI Poznań. KTPS serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom, które wrzucają drobne 
datki do skarbonek - klientom sklepu pani 
Marii Pepel z Bnina oraz punktu sprzedaży 
roślin Kulas przy trasie katowickiej. 

Wpłaty 1 % na OPP to 5,5  % ubie-
głorocznego budżetu Towarzystwa. Tego-
roczne jeszcze nie zostały podsumowane. 
Wiadomo tylko, że na dzień 30 czerwca 
wpływy z 1% wynoszą 2 636 złotych.  

Pomoc rzeczowa jest bardzo trud-
na do oszacowania w złotówkach oraz 
niezmiernie ważna i cenna. Są to m. in. 
usługi pocztowe Poczty Polskiej, usługi fo-
tograficzne świadczone przez firmę FOTO 
RMC Bogumiły i Romana Czechoskich, 
usługi nagłośnieniowe, czyli wzmacniacze 
mikrofony, miksery potrzebne podczas 
imprez gwiazdkowych czy wielkoorkie-
strowych świadczy firma Polaris Artura 
Hoffmanna. Nieodpłatne udostępnianie 
sali na każdą imprezę organizacji to duża 
pomoc ze strony komendanta OSP Kórnik 
Leszka Orlewicza. Warto też wspomnieć o 
tych, którzy dokładają swoją „cegiełkę” na 
WOŚP, ofiarowując różne produkty. Lista 
osób i firm, które nie pozostały obojętne na 
prośby liczy  ponad 20 ofiarodawców.  

Akcja Lato 2007 
W roku ubiegłym koloniści wypoczywali 

w miejscowości Wojków koło Kowar. Był 
to czternasty turnus zorganizowany przez 
Towarzystwo. Listę kandydatów na kolonie 
przygotowały szkoły. KTPS dokonał wyboru 
dzieci w porozumieniu z OPS, aby nie du-
blować pomocy dla tych samych rodzin. Na 
wypoczynek letni w zeszłym roku wydano 

31 207 złotych. W przeliczeniu na jedne-
go uczestnika jest to kwota  651 złotych za 

ktps podsumował kolejny rok dZiałalności
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dwutygodniowy pobyt, w ładnym ośrodku, 
o dobrym standardzie. Wakacje za tak 
niewielkie pieniądze można zorganizować 
tylko wtedy, gdy kadra pracuje za darmo i 
rozsądnie wydaje środki. Podziękowanie za 
poświęcony czas i własny urlop składamy 
Małgorzacie Smolarkiewicz -Maliszewskiej, 
Irenie Żyto, Magdalenie Żymańczyk, Piotro-
wi Jankowskiemu i Karolowi Niemierowi. 
Dzieci pod troskliwą opieką tych osób ba-
wiły się świetnie, poznając ciekawe tereny 
okolic Karpacza i Jeleniej Góry. Akcję Lato 
2007 dofinansował Urząd Miejski kwotą 20 
000 zł, Fundacja Zakłady Kórnickie ofia-
rowała 6 000 zł, Kuratorium Oświaty dało 
951 zł, a pozostałe pieniądze tzn. 4 256 zł 
to środki KTPS. 

Tego lata dzieći pojadą do miejscowości 
Głuchołazy w województwie opolskim, w 
Górach Opawskich. 

Gwiazdka 2007 
Tradycyjnie na sali OSP, zorgani-

zowano przed Bożym Narodzeniem 
spotkanie przy choince. Zaproszono 
na nie 150 dzieci ze szkół podsta-
wowych wraz z opiekunami. Św. 
Mikołaj ze swoją pomocnicą rozdawał 
paczki, ufundowane przez członków 
Towarzystwa - Marię i Wojciecha 
Przychodzkich. Stoły były świątecznie 
przystrojone a na nich tradycyjnie 
opłatek, pierniki, napoje i owoce. 
Całkowity koszt Gwiazdki dla dzieci 
wyniósł około 3 900 złotych.

Program artystyczny, zabawy i 
konkursy prowadzili zaprzyjaźnieni 
aktorzy z kabaretu A-3 z Poznania: 
Marian Sobkowiak i Katarzyna Przy-
bylak. 

Na święta Bożego Narodzenia 
młodzież z Gimnazjum w Kórniku 
przygotowała bardzo ładne  paczki 
dla rodzin. Pani Aneta Szarzyńska 
pomogła w ich dystrybucji do rodzin   
zamieszkałych w różnych częściach 
gminy. Paczek było w sumie 13. KTPS 
dziękuje za inicjatywę dyrekcji gimna-
zjum, wychowawcom a najserdeczniej 
młodzieży za szczególny dar serca.

WOŚP  
Organizatorem Finału w Kórniku był UM, 

szefem sztabu już po raz kolejny Krystyna 
Janicka.   

W tym roku orkiestra grała dla dzieci ze 
schorzeniami laryngologicznymi. W Kórniku 
było inaczej, jak w całej Polsce, bo orkiestra 
grała przez dwa dni. Pierwszy koncert odbył 
się w sobotę 12 stycznia z udziałem osób 
niepełnosprawnych, drugi w niedziele 13 
stycznia na kórnickim rynku. Zespół roc-
kowy DRINK-TEAM  był gwiazdą wieczoru. 
Koncert zakończył się światełkiem do nieba. 
Druhna Krystyna Antkowiak, jak co roku z 
silną drużyną seniorów  ZHP liczyła zawar-
tość puszek. Dzięki znakomitej organizacji 
pracy harcerzy-kasjerów, podawano co 
godzinę do TVP3 ilość zebranych pieniędzy 
a telewidzów na bieżąco informowano o 
kolejnych kwotach. Możemy być dumni z 
ofiarności kórniczan. Dzięki nim fundacja 
Jurka Owsiaka wzbogaciła się o  25 280,08 

zł, 7,21 euro, czyli o 4 000 zł więcej niż w 
2007 roku. Zbierających wolontariuszy z 
identyfikatorem było 81 osób. Podziękował 
im, za naszym pośrednictwem sam Jurek 
Owsiak. Wręczenie imiennych podzięko-
wań odbyło się 25 kwietnia w sali KOK na 
Prowencie. Do pracy podczas XVI  finału 
WOŚP pozyskano wspaniałą młodzież 
ze szkół gimnazjalnych i liceum, a także 
harcerzy, wychowanków Domu Dziecka 
i Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina. Naj-
młodsza wolontariuszka miała tylko 1,5 
roku a uzbierała do swojej puszki aż 341 
zł . Aby zorganizować koncert na rynku, 
wspólnie z burmistrzem zwrócono się do 
kilkudziesięciu firm z prośbą o pomoc 
finansową. Dzięki ofiarności kilku z nich, 
kasa miejska nie została uszczuplona, 
a koszty wynajęcia sceny, nagłośnienia, 
toalet, PZU oraz transport sfinansowane 
zostały w całości ze środków od sponso-

rów. Wszystkim należą się podziękowania. 
Sztab WOŚP dziękuje również tym oso-
bom, które wsparły orkiestrę przekazując 
produkty na rożno: kiełbasę, kaszankę i 
dzika. Wszyscy, którzy przyszli na kórnicki 
rynek, mogli także skosztować pysznych 
surówek,  grochówki, pierników i placka. 
Nie zabrakło chleba ze smalcem i ogórkiem. 
Wszystkie te pyszności wydawano prosząc 
o datki do puszki WOŚP. Bezpieczeństwo 
uczestników zapewnili funkcjonariusze 
służb porządkowych i medycznych, którym 
także należą się podziękowania. 

Inne ważne wydarzenia i działania  
KTPS na pierwszym miejscu stawia 

dobro dziecka i ucznia, stąd inwestycja w 
edukacje młodego pokolenia. Organizacja 
zakupiła programy komputerowe „PORUSZ 
UMYSŁ”, które otrzymały wszystkie szkoły 
podstawowe z naszej gminy, gimnazja, 

Dom Dziecka w Bninie oraz Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Kórniku. Pro-
gramy mają  wspomagać rozwój myślenia 
u dzieci i ułatwiać im uczenie się poprzez 
wykorzystanie zmysłów wzroku, słuchu i 
zdolności  ruchowych.

 Z myślą o usprawnieniu pracy nauczy-
cieli przedszkolnych, Towarzystwo zakupiło 
programy komputerowe „Opis Przedszkola-
ka”. Otrzymały je przedszkola w Bninie, Kór-
niku i Szczodrzykowie oraz klasy „0” w SP 
nr 2 w Bninie, Radzewie i Szczodrzykowie. 
Całkowity koszt zakupionych programów 
wyniósł 1 800 złotych. Tyle samo pienię-
dzy przeznaczono na zakup artykułów 
szkolnych dla dzieci uczęszczających na 
zajęcia pozalekcyjne. Opiekunowie  świetlic 
otrzymali pisaki, teczki, kredki i długopisy, 
razem 200 kompletów. Na zakończenie 
roku szkolnego najpilniejsi z uczniów, któ-
rzy systematycznie uczęszczali na zajęcia 

wyrównawcze otrzymali nagrody. 
Były to słodycze, ksiązki i artykuły 
szkolne. Na to zadanie  wydano koło 
3 400 złotych. 

Z inicjatywy KTPS uhonorowano 
nagrodą książkową dla najmłodszego 
laureata konkursu recytatorskiego, 
organizowanego przez Bibliotekę Pu-
bliczną. Nagrodę wręczono podczas 
uroczystego wieczoru w kórnickim 
zamku. 

Dla dwójki uczniów, dojeżdżają-
cych do szkół do Poznania kupowano 
bilety miesięczne. Był to koszt 1 616 
złotych.  

Rodzinie żyjącej bardzo skromnie 
i w trudnych warunkach mieszka-
niowych, organizacja  opłaca pobyt 
dziecka w przedszkolu. Roczny koszt  
to 1 265 złotych (11 x 115 zł). 

Dla  dwójki dzieci chorujących na 
cukrzycę przeznaczono po 1 500 zł na 
zakup pomp insulinowych. Jedna taka 
pompa kosztuje 9 300 złotych. Dla ro-
dziny wielodzietnej, niezamożnej jest 
to wydatek duży, nie do „udźwignięcia” 
i  nie refundowany przez NFZ.  Obec-
nie trwa zbiórka pieniędzy na zakup 
pompy dla chorej Darii z Kórnika.

KTPS zorganizował także konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży 

(patrz strona 13)
Zarząd KTPS dziękuje wszystkim 

osobom i instytucjom, które wspierały 
działalność Towarzystwa, władzom sa-
morządowym, burmistrzowi, radnym, 
pracownikom Urzędu Miejskiego, pre-
zesom spółek komunalnych, służbom 
porządkowym - Policji, Straży Miejskiej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc 
przy organizacji imprez. 

Szczególne podziękowania kierowane 
są dla darczyńców za przekazywane środki 
finansowe, w tym anonimowym ofiarodaw-
com i podatnikom za 1%, bez których nie-
możliwa byłaby działalność Towarzystwa. 

Podziękowania kierowane są także do 
podopiecznych KTPS, za zaufanie jakim 
obdarzyli organizację oraz do Zarządu i 
członków Komisji Rewizyjnej za ich pracę.            

Krystyna Janicka 



18 nr 14/2008 18 lipca 2008 r. 19

R
EK

LA
M

Y

R
EK

LA
M

Y

KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

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

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 ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

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

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

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

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

oraz tralki gięte

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

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

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

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

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

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

Otwarcie kursu 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

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

PRZYJMĘ KOBIETY  
DO PRACY W SZKLARNI
DACHOWA 1 k/GĄDEK

Tel. 061 8190 463, 501 52 44 76

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

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

na 

Twoją 

reklamę

I OSOBOWYCH

Producent 
altan, huśtawek, 

bud dla psa
ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

KARCHER

CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW

TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Tel: 0604 261 739

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

inFormator dla osoby 
niepełnosprawnej

W tym wydaniu Informatora zapraszam 
Państwa do zapoznania się z zasadami 
udzielania renty socjalnej.

Do końca września 2003 roku organami 
właściwymi do przyznania i wypłaty renty 
socjalnej były ośrodki pomocy społecznej, na-
tomiast od 1 października 2003 roku organem 
przyznającym i wypłacającym renty socjalne 
jest właściwa jednostka organizacyjna Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. W szczegól-
nych przypadkach rentę wypłacą także inne 
organy emerytalno-rentowe np. KRUS.

Renta socjalna przysługuje osobie, 
która:

1. jest pełnoletnia (za osobę pełnoletnią 
uważa się osobę, która ukończyła 18 lat, a 
także kobietę, która zawarła związek mał-
żeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 
18. roku życia)

2. jest całkowicie niezdolna do pracy z 
powodu naruszenia sprawności organizmu, 
które powstało: 

• przed ukończeniem 18. roku życia 
• albo w trakcie nauki w szkole lub w 

szkole wyższej - przed ukończeniem 25. 
roku życia  

• albo w trakcie studiów doktoranckich lub 
aspirantury naukowej. 

Renta może być przyznana na stałe, 
jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na 
wskazany okres, jeśli niezdolność do pracy 
jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak 
osobie, która: 

• ma ustalone prawo do emerytury, upo-
sażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty 
strukturalnej, świadczenia przedemerytalne-
go lub zasiłku przedemerytalnego, 

• pobiera świadczenia o charakterze ren-
towym z instytucji zagranicznych, 

• jest tymczasowo aresztowana albo 
odbywa karę pozbawienia wolności, 

• ma ustalone prawo do renty rodzinnej 
(części renty) przez jednostkę organizacyjną 
Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ 
emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysoko-
ści przekraczającej 200% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
(tj. 1272,58 zł.), 

• jest właścicielem lub posiadaczem 
(samoistnym lub zależnym) nieruchomości 
rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o po-
wierzchni użytków rolnych przekraczających 
5 ha przeliczeniowych lub - jako współwłaści-
ciel - ma udział w takiej nieruchomości, który 
przekracza 5 ha przeliczeniowych. 

Jak wcześniej wspomniano, renta so-
cjalna nie przysługuje osobie, która jest 
uprawniona do renty z tytułu niezdolności 
do pracy. Jednakże od tej zasady istnieje 
wyjątek. Dotyczy on osoby, która:

• ma ustalone prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy, w tym tzw. renty 
uczniowskiej  

• albo ma ustalone prawo do renty rodzin-
nej, przy czym wysokość renty rodzinnej jest 

niższa lub równa 200% kwoty najniższej renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 

• jeśli osoba ta pobiera rentę rodzinną jako 
świadczenie wyższe lub wybrane.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej 
wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy. Od 1 marca 2008 roku wysokość renty 
socjalnej wynosi 534,48 zł. 

Renta socjalna jest świadczeniem pod-
legającym opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. Tak więc z 
kwoty renty odlicza się zaliczkę na podatek 
dochodowy, a także potrąca składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Prawo do renty socjalnej podlega zawie-
szeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona 
osiągnęła przychód w łącznej kwocie prze-
kraczającej 30% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy 
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS 
dla celów emerytalnych (od 1 czerwca 2008 
roku do 31 sierpnia 2008 roku jest to kwota 
w wysokości 895,20 zł.)

Prawo do renty socjalnej ulega zawie-
szeniu w przypadku osiągania przychodu z 
tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu: 

• pracy wykonywanej w ramach stosunku 
pracy, 

• pracy nakładczej, 
• pracy wykonywanej na podstawie 

umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz 
współpracy przy wykonywaniu jednej z tych 
umów, 

• wykonywania pracy w ramach umowy o 
świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia 
lub agencyjna), do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu 
tej umowy, 

• wykonywania pracy na podstawie: 
• umowy zlecenia, 
• umowy agencyjnej, 
• innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z przepisami Kodeksu cywil-
nego stosuje się przepisy o zleceniu, 

• umowy o dzieło, 
• prowadzenia pozarolniczej działalności 

oraz współpracy przy jej wykonywaniu, 
• wykonywania pracy w rolniczej spół-

dzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 
rolniczych,

• odpłatnego świadczenia pracy, na pod-
stawie skierowania do pracy, w czasie kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego 
aresztowania (o ile przysługuje renta w wy-
sokości 50% renty socjalnej) 

• pobierania stypendium sportowego. 
Na zawieszenie renty socjalnej wpływają 

także przychody osiągane z tytułu wykony-
wania umowy zlecenia przez uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów, którzy nie 
ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu 
działalności artystycznej lub twórczej. 

Za przychód uważa się także kwoty po-
branych zasiłków: chorobowego, macierzyń-

skiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia 
za czas niezdolności do pracy, a także kwoty 
świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównaw-
czego, zasiłku wyrównawczego i dodatku 
wyrównawczego.

Renta socjalna ulega także zawieszeniu 
w przypadku osiągania przychodu z tytułu 
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, pod-
dzierżawy lub innych umów o podobnym 
charakterze, opodatkowanych na podsta-
wie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej 
przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny 
lub kurator) są obowiązani niezwłocznie 
powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w 
kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej 
renty. Powiadomienie to następuje w formie 
pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąga-
nego przychodu odprowadzane są składki na 
ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobo-
wiązany jest do przedłożenia zaświadczenia 
wystawionego przez płatnika składek.

W następnym numerze opublikujemy 
dalsze 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)

Pod koniec czerwca wojewoda wydał 
pozytywną decyzję w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Kórniku. Gmina musi jednak poczekać jesz-
cze kilka miesięcy na informację z urzędu 
wojewódzkiego o ewentualnym przyznaniu 
dofinansowania na adaptację pomieszczeń. 
Przypomnijmy, że placówka ta byłaby lokal-
ną jednostką dziennego pobytu (8 godzin), 
przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i z zaburzeniami psychicz-
nymi. Środowiskowy Dom Samopomocy 
zapewniałby opiekę psychologiczną, tera-
peutyczną, rehabilitacyjną, pielęgniarską, 
logopedyczną. Jego siedziba znajdowałaby 
się w Domu Sióstr Miłosierdzia Bożego przy 
ulicy 20 Października w Kórniku. Ponad 25 
osób z naszej gminy korzystałoby z oferty 
wspominanego ośrodka. 

Jeżeli Urząd Miejski otrzymałby dota-
cję na adaptację pomieszczeń to prace 
remontowe mogłyby ruszyć na początku 
przyszłego roku. Niezależnie od tego w te-
gorocznym budżecie gminy zabezpieczono 
pieniądze na ten cel. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Kórniku byłby 35. tego typu placówką w 
województwie wielkopolskim. Takie domy 
funkcjonują w naszym województwie m.in. 
w Środzie Wlkp., Lesznie, Pile, Pleszewie, 
Wrześni, Gostyniu czy pobliskim Puszczy-
kowie. BM

Zielone światło 
dla  

środowiskowego 
domu samopomocy
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W poprzednim numerze „Kórnicza-
nina”, na zakończenie materiału, który 
przygotowała Redakcja znalazła się 
adnotacja, że w tym numerze zostanie 
opublikowana lista Sponsorów wspierają-
cych naszą  imprezę. Jednak po głębszym 
namyśle zdecydowaliśmy się takiej listy 
nie drukować. Dlaczego? Ponieważ praw-
dopodobnie zajęlibyśmy połowę numeru 
Kórniczanina, tak wielu było Sponsorów 
– dużo więcej niż w latach ubiegłych. Bo 
przecież wszystko co zostało zrobione, 
zostało zrobione dzięki darom, które 
otrzymaliśmy – darom, finansowym, 
rzeczowym, pomocy przy transporcie – a 
przecież ciasto, które upiekły mieszkanki 
naszej Parafii to też dar – a w tym roku 
mieliśmy ponad 100 blach! Jest takie 
powiedzenie -  „czas to pieniądz”, jak 
więc wycenić pracę około 130 osób (w 

tym, co szczególnie nas cieszy sporej 
grupie młodzieży) , które czynnie włączyły 
się w prace związane z ustawieniem i 
rozebraniem „miasteczka”, sprzątaniem 
terenu, a także obsługą stoisk? Ktoś może 
powiedzieć, że należało może ogłosić 
listę, tych sponsorów, którzy wsparli nas 
finansowo – ale przecież mieliśmy takich 
sponsorów, którzy ofiarowali nam dary „w 
naturze” niejednokrotnie bardzo cenne. 
Trudno, też nam oceniać, czy coś było 
więcej czy mniej warte – dary serca są 
bezcenne.

Dlatego też WSZYSTKIM, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do tego 
aby IV Festyn Parafialny w Kórniku mógł się 
odbyć serdecznie dziękujemy – bez Was 
wszystkich nie moglibyśmy zrobić nic….

Bóg zapłać i …. do zobaczenia w przy-
szłym roku! Organizatorzy 

mama idZie 
do prZodu

Rusza nabór na szkolenia  dla bez-
robotnych samotnych matek. Jest mało 
miejsc i duże zainteresowanie.

– To nie pierwsze tego typu szkolenie 
przeprowadzone przez Fundację Pro Vita 
– mówi koordynator projektu Aleksandra 
Kowalewska. – Mając na uwadze trudności 
w zorganizowaniu opieki dla dzieci – samot-
ne mamy rezygnują z możliwości samoroz-
woju. My zapewniamy dzieciom pobyt w 
przedszkolu na miejscu szkoleń.

Szkolenia z opieki nad osobą starszą 
będą odbywały się w ośrodku Fundacji - w 
Rogoźnie.  Zajęcia teoretyczne obejmują 
podstawy rehabilitacji, pielęgniarstwa, 
geriatrii - ale także warsztaty z psychologii, 
asertywności oraz doradztwa zawodowego 
i przedsiębiorczości.

– Chcemy by kobiety samotnie wycho-
wujące dzieci potrafiły odnaleźć się na 
rynku pracy, pójść na rozmowę, napisać 
CV. Chcemy by poczuły się pewnie, zna-
ły swoje umiejętności – mówi kierownik 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pozna-
niu - Agnieszka Kyć.

Oprócz teorii będą i praktyki. W domu 
środowiskowym dla osób z chorobą Alzhe-
imera i u rodzin z podopiecznymi cierpiący-

mi na otępienie.
– Pomagałam już starszym osobom, 

rozumiem tych ludzi – mówi Ewa, która 
zgłosiła się na szkolenie. – Ich mądrość, 

ich doświadczenie daje więcej niż relacje z 
młodymi ludźmi. Oni mają w sobie spokój. 
Nieraz takie słowa padają, że przeciętny 
człowiek nie wyrazi uczuć tak ciepło i 
mądrze. Te słowa, te gesty, popłakać się z 

nim, przytulić – ja im daję cząstkę siebie, 
to dobro. Oczywiście, że zmęczenie jest 
fizyczne i przede wszystkim psychiczne, 
ale radość, która płynie z dawania ciepłych, 
dobrych uczuć takiej osobie jest o wiele 
ważniejsza. 

Przygotowanie kobiet do pracy w zawo-
dzie wykwalifikowanego opiekuna osoby 
starszej, w tym z zaburzeniami  otępienny-
mi (które występują u 30-50% najstarszej 
populacji) stanowi odpowiedź na rosnący 
problem starości i sprawowania opieki w 
naszym społeczeństwie.   

– Szkolenie jest dla mnie ważne, bo 
dostanę papier i to, co lubię robić, czym żyję 
– będę robiła zawodowo dodaje Ewa.

Termin I: 1 sierpnia 2008 – 30 września 
2008 

Termin II: 1 października 2008 – 1 
grudnia 2008

Zgłoszenia:
Fundacja Pomocy Samotnej Matce 

„Pro-Vita” 
0 61/ 663 63 19
fpsm@o2.pl
ul. Św. Marii Magdaleny 12
61-861 Poznań 

Projekt jest współfinansowany z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich

Tekst: Agnieszka Jankiewicz

Festyn paraFialny  
– podZiękowania…

„klaudynka” 
na igrZyskach 

40 podopiecznych i 4 wolontariuszy 
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klaudynka” udało 
się 5 lipca na VII Powiatowe Igrzyska 
Sprawnych Inaczej do Gruszczyny. 

Tradycyjnie organizatorem igrzysk było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka ze Swarzędza. 
W sumie z gospodarzami i „Klaudynką” było 
osiem drużyn m.in. z: Puszczykowa, Wir, 
Murowanej Gośliny, Owińsk, Komornik, 
Swarzędza. W imprezie sportowej wzięło 
udział łącznie 150 uczestników.

Imprezę rozpoczęła Barbara Kuchar-
ska, przewodnicząca SPDST im. Leszka 
Grajka. 

Jak na każdej olimpiadzie, także i na 
tej zapłonął znicz olimpijski. Pomogli go 
rozpalić żołnierze z grupy Commando, a 
na maszt została wciągnięta specjalnie 
zaprojektowana flaga olimpijska. Zmagania 
sportowe poprzedziło uroczyste złożenie 
przysięgi przez wszystkich olimpijczyków.

Wśród 14 konkurencji sportowych był 
m.in. rzut ringo na pachołki. Wesołą zabawę  
zapewniło Strzeleckie Bractwo Kurkowe 
z Swarzędza, przygotowując zawody 
strzeleckie. 

Oczywiście sportowe zmagania zakończy-
ły się rozdaniem pucharów i medali. Zebrani 
utworzyli krąg i zaśpiewali piosenkę „Jaka siła”. 
Zabawa z boiska przeniosła się do sadu.  

Jeszcze tego lata 30 podopiecznych 
„Klaudynki” wyjedzie na dwutygodniowy 
turnus do Jarosławca, który rozpocznie się 
19 lipca. Robert Wrzesiński

W „Kórniczaninie” (nr.12 z dnia 20 
czerwca 2008r.) ukazał się artykuł pt. „Świa-
towy miesiąc niepłodności”, propagujący w 
sposób jednostronny technikę zapłodnienia 
pozaustrojowego (in vitro), jako jedyny ratu-
nek dla małżeństw niemogących doczekać 
się upragnionego potomka. Rzeczywistość 
jest jednak inna.

Od kilku lat w niektórych krajach (USA 
– tu ponad 100 klinik NaPro, Japonia, 
Australia, Kanada, Wielka Brytania, Wło-
chy) zaczyna się upowszechniać napro-
technologia, nowatorski sposób leczenia 
niepłodności. Nazwa jest skrótem terminu” 
Natural Procreative Technology”. Jej twórcą 
jest prof. Thomas W. Hilgers – ginekolog i 
chirurg równocześnie, dyrektor Instytutu 
Badań nad Zdrowiem Reprodukcyjnym im 
Papieża Pawła VI w Narodowym Centrum 
Zdrowia Kobiet) Omaha, USA). Podręcznik 
omawiający szczegółowo tę metodę lecze-
nia niepłodności wydał Hilgers niedawno, 
bo w 2004 roku.

Naprotechnologia nie ma nic wspólnego 
z metodą in vitro, wolna jest też od ujem-
nych skutków ubocznych związanych z tym 
sposobem. W in vitro niepłodność nie jest 
w rzeczywistości w ogóle leczona, choć do-
prowadza się do wymuszonego zapłodnie-
nia w warunkach sztucznych (około 15-20% 
udanych zabiegów, stopień niepowodzenia 
jest więc wysoki i osiąga 80-85%). Wyse-

lekcjonowane zarodki są przenoszone do 
macicy matki lub „wynajętej” kobiety, w celu 
ich donoszenia i urodzenia. Na obecnym 
etapie metodzie tej towarzyszy powsta-
wanie licznych zarodków odrzucanych w 
większości jako „nadliczbowe” podczas 
selekcji i zamrażanych w ciekłym azocie. Po 
jakimś czasie przechowywania w tych wa-
runkach ulegają one zwykle rozmrożeniu, 
co jest równoznaczne z ich uśmierceniem. 
Dziecko nie jest tu owocem zjednoczenia 
rodziców, lecz powstaje w wyniku zabiegów 
dokonywanych przez osoby trzecie. Nie 
jest ono darem, lecz produktem, którym 
się manipuluje. Ośrodki i osoby zaanga-
żowane w przeprowadzanie zabiegów in 
vitro ciągną z tego znaczne korzyści, bo 
koszt przeprowadzenia każdego z nich jest 
bardzo wyskoki. W klinikach NaPro terapia 
niepłodności wraz z całościową opieką 
lekarską jest wielokrotnie tańsza.

Naprotechnologia polega na pełnej 
współpracy pomiędzy lekarzem, instruk-
torem Naturalnego Planowania Rodziny i 
małżonkami. Kluczem metody NaPro jest 
regularna, codzienna analiza wszystkich, 
fizjologicznych i biochemicznych wskaź-
ników kobiecej płodności przez wszystkie 
dni miesiąca. Prowadzi to do określenia 
przyczyny istniejących zaburzeń hormo-
nalnych. Po rozpoznaniu ich pochodzenia, 
naprotechnologia przeciwstawia się im w 

sposób optymalny. Decyzje o dalszej terapii 
są podejmowane w zgodzie z biologią i ana-
tomia ciała kobiety, i to bez upośledzania 
lub niszczenia poszczególnych jego narzą-
dów. W razie konieczności przeprowadza 
się operacje korektury budowy macicy 
lub udrażnia jajowody. Obserwowane są 
wskaźniki płodności męża obserwowanej 
kobiety i odpowiednio korygowane. Sku-
teczność naprotechnologii wiąże się z lep-
szym, całościowym poznaniem człowieka, 
jego funkcji rozrodczych, a niepłodność jest 
leczona naprawdę.

W naprotechnologii niepłodność jest 
diagnozowana już po 6 miesiącach obser-
wacji i regularnego, naturalnego współży-
cia, skuteczność metody osiąga 50-80%. 
W przypadkach skłonności do poronień 
79% ciąż jest donoszonych. Metoda NaPro 
jest więc znacznie bardziej skuteczna niż 
zapłodnienie in vitro i nie rodzi wątpliwości 
etycznych i rozterek sumienia.

W Polsce są już pierwsze osoby wy-
kształcone jako instruktorzy z tego zakresu. 
We wrześniu br. rozpoczną się szkolenia 
zawodowe przeprowadzane przez spe-
cjalistów z USA dla instruktorów w Polsce, 
w celu uzyskania przez nich niezbędnych 
kwalifikacji akredytowanych przez amery-
kański ośrodek w Omaha i prawa do prowa-
dzenia profesjonalnej obsługi zgłaszających 
się małżeństw. Bolesław Suszka

naprotechnologia – nowa nadZieja  
dla niepłodnych małżeństw

Jeden z banków z siedzibą w Kórniku, 
organizujący akcje Bank Dziecięcych 
Uśmiechów ofiarował 3,5 tys. złotych 

stowarzyszeniu „Klaudynka” z przezna-
czeniem na wypoczynek letni pod-

opiecznych organizacji 
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Ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 1 do 11 lipca strażnicy miej-
scy ukarali mandatami za nieprawidłowe 
parkowanie 13 kierowców. Kilku z nich 
pozostawiło swój pojazd na przejściu dla 
pieszych. Jeden z kierowców odmówił 
przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafi 
do sądu. 

Mandat za brak nadzoru nad psem
1 lipca w Trzykolnych Młynach ukarano 
mandatem właściciela psa za brak nadzoru 
nad czworonogiem. 

Interwencja w Gądkach 
3 lipca patrol SM interweniował w Gądkach 
w związku ze zgłoszeniem o luźno biegają-
cym  po ulicy psie. Po ustaleniu właściciela 
zwierzęcia strażnicy postanowili wystawić 
mu mandat. Mężczyzna odmówił jego przy-

jęcia, dlatego sprawa trafi do sądu. 

Ukarani za jazdę bez kasku
8 lipca w Robakowie i 11 lipca w Kórniku 
strażnicy miejscy zatrzymali i ukarali man-
datami dwóch motorowerzystów, którzy po-
ruszali się pojazdem bez kasku na głowie.

Pochwycili i odwieźli do schroniska 
9 lipca patrol SM pochwycił w Gądkach 
bezpańskiego psa i odwiózł go do schro-
niska.  

Eternit w lesie
9 lipca strażnicy interweniowali w Ka-
mionkach w związku ze zgłoszeniem o 
porzuconym w lesie eternicie. O fakcie po-
wiadomiono Referat Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa UM w Kórniku, który zajmuje się 
sprawą. Opr. BM

Prowadzili na „podwójnym gazie” 
Od początku lipca kórniccy policjanci za-
trzymali trzech nietrzeźwych kierowców. 
Pierwszy z nich „wpadł” 1 lipca w Borówcu. 
Mężczyzna, prowadzący fiata ducato miał 

3,02‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Kolejnego pijanego kierowcę funkcjonariu-
sze zatrzymali następnego dnia na drodze 
między Kórnikiem a Śremem. Badanie 
alkomatem u kierowcy volkswagena golfa 
wykazało, że miał 0,92 ‰. Trzecim nie-
trzeźwym kierowcą okazał się mężczyzna 
kierujący ciągnikiem rolniczym. Policjanci 
zatrzymali go 11 lipca w Borówcu. 

Miał 0,52‰. 
Kradzieże i uszkodzenie mienia

• 4 lipca w miejscowości Kórnik funkcjona-
riusze KP Kórnik zatrzymali sprawcę uszko-
dzenia samochodu, straty to 600 zł, 
• 12 lipca w miejscowości Kórnik, na terenie 
budowy drogi nr 11 miała miejsce kradzież 
przyczepki z elementami rusztowania o 
wartości 11 500 zł. Opr. BM
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Z NOTATNIKA SŁUżBOWEGO STRAżY MIEJSKIEJ

STRAżACY W AKCJI

Lato to okres, w którym kórniccy 
strażacy mają dużo pracy i często wy-
jeżdżają na akcje.
Oto kolejne z nich: 
• 28 czerwca usuwali drzewa z drogi na 

ulicy Parkowej w Kórniku, 
• 29 czerwca gasili pożar lasu w Kamion-

kach, 
• 30 czerwca gasili pożar sklepu w Runowie 

(więcej informacji obok),  
• 1 lipca wyjechali gasić płonący las w 

Trzykolnych Młynach, 
• 3 lipca gasili pożar baraku na działce w 

Mieczewie (gm. Mosina), 
• 4 lipca pojechali ugasić płonący las w 

Skrzynkach i trawę w Borówcu, 

• 5 lipca zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca w Szczytnikach, gasili dwukrot-
nie pożar trawy w Borówcu, zabezpieczali 
miejsce wypadku w Gądkach na drodze 
S-11, gasili też pożar trawy w Kórniku na 
wyjeździe na trasę katowicką, 

• 7 lipca ugasili pożar lasu przy torach i 
opuszczonego budynku w Dachowie. 
Nieznany sprawca podpalił baloty siana, 
co stało się przyczyną pożaru. 

• 8 lipca strażacy zabezpieczali miejsce 
lądowania śmigłowca w Szczytnikach, a 
także w Gądkach na terenie firmy Raben 
zabezpieczali wyciek z beczki znajdującej 
się na samochodzie.  

Opr. Robert Wrzesiński

kronika 
kryminalna

Mimo, że wymienione centrum działa 
już od początku kwietnia to dopiero 4 lipca 
nastąpiło jego oficjalne i uroczyste otwar-
cie w Domu Strażaka w Kamionkach. Dzię-
ki niemu mieszkańcy wsi mogą korzystać 
bezpłatnie z komputerów z dostępem do 
Internetu oraz kursów doskonalących. 

Gości powitał Leszek Walkowiak, pre-
zes OSP Kamionki. Na otwarciu obecni 
byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, Irena 
Kaczmarek, przewodnicząca Rady Miejskiej, 
radni Adam Lewandowski i Małgorzata Wal-
kowiak, Ewa Sieroń, członek Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Jerzy Barełkowski, 
koordynator powiatowy projektu, w ramach 
którego prowadzone jest centrum.  

Małgorzata Walkowiak, radna i sołtys 
Kamionek wyraziła zadowolenie, że cen-
trum to jako jedyne w powiecie poznańskim 
związane jest z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Wieś otrzymała wyposażenie za darmo. 
Podkreśliła, że w kursach doskonalących 
mogą brać udział nie tylko mieszkańcy gmi-
ny, ale i z Krzesin. Dorośli uzupełniają swoją 
informatyczną wiedzę, młodzi korzystają z 
kursów zawodowych, mogą szkolić się tu 
strażacy ochotnicy. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski przypo-
mniał, że innego typu centrum zostało otwar-
te w szkole w Szczodrzykowie. Wskazał na 
starania OSP oraz Rady Sołeckiej w celu 
stworzenia centrum w Kamionkach. 

Jerzy Barełkowski przypomniał, iż projekt 
finansowany ze środków unijnych prowadzi 
firma Combidata Poland sp. z o.o. a patro-

nują mu Uniwersytet Białostocki, Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowa 
Izba Gospodarcza. Zwrócił uwagę na to, 
że projekt będzie finansowany do września 
2008 roku. Poinformował także, że powinny 
znaleźć się środki unijne na jego opłacanie. 

Prowadzenie tego przedsięwzięcia zaplano-
wano do 2013 roku. Uznał, że nie tyle ważny 
jest znajdujący się tu sprzęt, co powstała 
baza. Wspomniał, iż można tu realizować 
szkolenia we współpracy z zawodową strażą 
pożarną.

 Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej pogratulowała Małgorzacie 
Walkowiak sukcesu i życzyła by centrum 
służyło wszystkim, rozwijało się i przynosiło 
korzyści. 

Ewa Sieroń przypomniała starania 
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP o urucho-
mienie tego centrum i poinformowała, że ma 
powstać drugie takie na terenie kórnickiej 
gminy.  

Magdalena Plewka, prowadząca zajęcia 
w Centrum Edukacyjno-Oświatowym w 
Kamionkach udzieliła informacji na temat 
jego działalności. Goście dowiedzieli się, że 
można się tu uczyć podstaw obsługi kompu-
tera, Internetu oraz szkolić się na odległość 
(e-learning). Odbywają się tutaj również 
seminaria. W czasie roku szkolnego dzieci 
uzyskiwały pomoc w nauce.    Centrum jest 
czynne w dni powszednie w godzinach 17-
21, a w soboty i niedziele od 12 do 22.

Robert Wrzesiński

otwarto centrum edukacyjno-oświatowe  
w kamionkach 

Po raz pierwszy Anna Plucińska, 
sołtys Biernatek wraz z Radą Sołecką 
zorganizowała w sobotę 5 lipca wspa-
niały Festyn Rodzinny „Biernatki 2008”. 
Bawili się na nim nie tylko mieszkańcy 
tej jednej wsi, ale też Bnina, Kórnika a 
nawet spoza kórnickiej gminy. 

Konferansjerkę  prowadził Artur Hoff-
mann i Wiola Każmierczak ,która również 
bawiła piosenką. Do tańca przygrywał 
zespół „Rytm” ze Środy  Wielkopolskiej - 
Mietek i Leszek Każmierczakowie .

 Uczestnicy festynu  mogli częstować 
się wspaniałym  ciastem , które upiekły 
panie z Biernatek . Na osoby, które miały 
ochotę na coś konkretnego do zjedzenia 
czekała kiełbasa, grochówka , chleb ze 
smalcem i ogórkiem. Najbardziej oble-
gane przez dzieci  były stoiska: z watą 
cukrową , pop-cornem i zabawkami 
.Malowanie buzi ,przejażdżki na kucyku 
były dodatkową atrakcją dla wszystkich  
maluchów. 

 Wiola Kaźmierczak z Środy Wlkp., 
znana z występów na różnych imprezach 
na terenie kórnickiej gminy zaśpiewała 
szereg piosenek oraz poprowadziła za-
bawę dla dzieci.

 Wśród nich m.in. jedzenie płatków ku-
kurydzianych bez użycia rąk, zabawa  ze 
skakanką , konkurs wokalny  i inne zabawy, 
każde nagradzane upominkami.

5 drużyn wystartowało w konkursie 
wiedzy o samorządzie, do którego pytania 
przygotowała Krystyna Janicka. Rywa-
lizacja była w nim wyrównana. Aż trzy 

reprezentacje zdobyły maksymalną liczbę 
punktów, zatem konieczne stało się loso-
wanie nagród ,odebrały je przedstawicielki 
trzech najlepszych drużyn: Marta Sznura, 
Klaudia Suchorska, Klaudia Wittmann. 

Organizatorzy nie zapomnieli o konku-
rencjach dla dorosłych. W konkursie picia 
piwa z butelki przez smoczek (co było 
trudnym zadaniem) najlepszy okazał się 
Zenon Sznura, za co otrzymał 5-litrową 
beczkę piwa. W konkurencji ubijania piany 
równorzędne pierwsze miejsca zajęły panie 

Hanna Stawna z Rogalinka i Karolina Jan-
kowiak z Biernatek. Panowie rywalizowali 
w konkursie „niewidomy rycerz”. Ryszard 
Górski z Bnina był najlepszy w rzucie piłką 
tenisową do puszek. Najszybszy w biegu 
z łyżką  w ustach, na której znajdowała się 
piłeczka pingpongowa okazał się Jacek 
Sznura. W konkursie ze skakanką dziecięcą  
wzięło udział 12 pań ,które musiały wykazać 

się dużą  sprawnością fizyczną .
Niewątpliwie różne konkurencje i  cenne 

nagrody  przyczyniły się do tego, że festyn 
stał się atrakcyjny a mieszkańcy zostali 
zachęceni do czynnego udziału w nim.

Po konkursowych zmaganiach ponow-
nie wystąpiła Wiola Kaźmierczak śpiewając 
wszystkim do tańca .Wspaniała zabawa 
integracyjna trwała do północy a goście   
nie mieli ochoty się rozejść !  

Sołtys Anna Plucińska  składa podzię-
kowania wszystkim, dzięki którym odbył 

się Festyn Rodzinny „Biernatki 2008”. 
Jego sponsorami byli: Przewodnicząca 
RM  -Irena Kaczmarek Burmistrz -Jerzy 
Lechnerowski , OPS –Bożena Kiełtyka, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bnina 

 Firma Surówki Grześkowiak , Maria  
Pepel  i Alina Sznura .

Pomocy w organizacji imprezy udzieli-
li: Ala Bykowicz , Leszek Sznura, Janusz 
Wachowiak, Marcin Majchrzak , Iwona 
Jankowiak, sołtys wsi Dziećmierowo – 
Henryk Hypsior, Tadeusz Zięta, Sławomir 
Monarcha, Tomasz Dylewski, Dawid No-
wak, Damian Stryjek, Daniel Trzebiński, 
Bogusław Trzepizur  Ryszard Świątek, 

Mikołaj Wachowiak, Jacek Sznura, Henryk, 
Marcin i Sebastian Jankowiakowie. 

Ciasto upiekły panie: Beata Górska, 
Elżbieta Trzebińska ,Grażyna Jankowska, 
Alina Sznura, Krystyna Dzirba, Urszula Szy-
maszyk , Maria Kowalska, Tatiana Matyja , 
Elżbieta Smolińska, Elżbieta Napieralska, 
Teresa Mikołajczyk ,Pelagia Szymczak, 
Ilona  Dzirba. Robert Wrzesiński

Festyn rodZinny w biernatkach

spłonął sklep 
w runowie 

Rano, 30 czerwca wybuchł pożar w 
sklepie w Runowie. Strażacy zanotowali 
zgłoszenie o zdarzeniu około godz. 6.30. 
Mimo, że na miejsce przybyło aż dziewięć 
wozów strażackich to ogólnospożywczy 
sklep spłonął całkowicie. Kilka godzin trwało 
dogaszanie konstrukcji budynku. Prawdo-
podobną przyczyną wybuchu pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej. BM

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Poznaniu informuje, że 
podczas tegorocznego lata w Poznaniu 
i powiecie poznańskim zgłoszono i za-
kwalifikowano 30 półkolonii i 17 różnego 
rodzaju form wyjazdowych dla dzieci i 
młodzieży (obozy, kolonie, obozy ponad 
namiotami).

Do 10 lipca br. pracownicy Oddzia-
łu Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w 
Poznaniu skontrolowali 15 obiektów 
wypoczynkowych. Sprawdzano warunki 
pobytu dzieci: miejsca spania i mycia, 
zabaw, urządzenia sportowe, kąpieliska, 
czy jest zapewniona opieka medyczna, 
a także czy personel posiada aktualne 
badania lekarskie.

W żadnym z kontrolowanych obiektów 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontro-
le przeprowadzane będą do zakończenia 
wakacyjnych turnusów. Wszelkie zastrze-
żenia co do stanu sanitarno-higienicznego 
kolonii, obozu czy półkolonii w Poznaniu 
i powiecie poznańskim, rodzice i opie-
kunowie, mogą zgłaszać bezpośrednio 
do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży 
PSSE w Poznaniu, tel. 061 8525 862 w 
godz. od 7 do 14.35.

beZpiecZne 
wakacje
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

KATARZYNA LEżEŃSKA  
„KAMIEŃ W SERCU” 

C o  j e s z c z e 
może przy t ra f ić 
się facetowi przed 
czterdziestką, który 
właśnie rozwodzi 
się z żoną doma-
gającą się specjal-
nych alimentów dla 
swoich kotów? Czy 
coś jeszcze czeka 
dziewczynę w gor-

szej połowie trzydziestki, która pogodziła 
się już z kłamstwami byłego męża i z 
samotnym macierzyństwem? Zjazd 
absolwentów liceum zmieni w życiu 
Daszy i Marcina więcej, niżby się spo-
dziewali. Odnaleziona na nowo miłość 
da im nie tylko nadzieję na szczęście, 
ale także siłę, by wspólnie walczyć z 
czymś znacznie trudniejszym niż zawiść 
„życzliwych”- ciężką chorobą córki Daszy 
i by zaakceptować to, czego zmienić się 
nie da. 

Dramatyzm wydarzeń, a także staran-
nie odtworzone realia, celne obserwacje 
obyczajowe, znakomicie nakreślone syl-
wetki bohaterów sprawiają, że „Kamień 
w sercu” to poruszająca, choć niepozba-
wiona humoru opowieść o spóźnionej 
miłości, o sile potrzebnej, by odeprzeć 
nieoczekiwane ciosy, a przede wszystkim 
o odwadze, by kochać.  MG

DLA DZIECI 

RENATA PIąTKOWSKA  
„LEMONIADOWY ZąB”

Przychodzi 
taka chwila w 
życiu młodego 
człowieka, że 
zaczyna mu się 
ruszać przedni 
ząb, a potem 
wypada – jak 
to mleczny ząb. 
Niektórym jed-
nak zdarza się, 

że taki ząb wpada wprost do szklanki z 
lemoniadą. A co się dzieje dalej? To już 
wie tylko zębowa wróżka.  KK
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Do 1 września mogą zapisywać się 
te osoby, które chciałyby kontynuować 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych, rozpoczynającym swoją 
działalność w Kórniku. 

Siedziba ogólniaka mieścić się będzie w 
kórnickim gimnazjum przy ulicy Dworcowej. 
Tutaj będą odbywać się także zajęcia lek-
cyjne w systemie zaocznym, czyli co drugą 
sobotę i niedzielę w miesiącu.

Nauka w uzupełniającym liceum ogól-
nokształcącym trwa 2 lata dla osób, które 
ukończyły szkołę zawodową lub 3 lata dla 
tych, którzy ukończyli szkołę podstawową 
lub gimnazjalną. 

Kontynuować mogą w nim naukę na 
takim samym poziomie także te osoby, któ-
re już wcześniej rozpoczęły naukę w tego 
typu placówce, ale z różnych względów jej 
nie ukończyły, jeśli przerwa w cyklu edu-
kacyjnym nie była dłuższa niż 3 lata. Jeśli 
wyniosła więcej niż 3 lata, wtedy osoba ta 
może rozpocząć naukę, ale od początku, 
czyli od pierwszego roku. Po zakończeniu 
cyklu edukacyjnego słuchacze otrzymują 
świadectwo ukończenia szkoły i mają 
możliwość przystąpienia do egzaminu 

maturalnego. 
Osoby, które zdecydują się na kon-

tynuowanie edukacji w tej placówce nie 
muszą zdawać egzaminów wstępnych. 
Wystarczy, że zgłoszą się osobiście do 
sekretariatu Gimnazjum w Kórniku w celu 
zapisania się na listę i dokonają wpłaty 50 
złotych wpisowego. Jeżeli ktoś z różnych 
względów zrezygnuje z nauki przed rozpo-
częciem zajęć, otrzyma zwrot całej sumy 
wpisowego, ale tylko po okazaniu dowodu 
wpłaty. Miesięczne czesne wyniesie 100 
złotych.

Każdy kto zapisze się i dokona wpłaty, 
otrzyma bezpłatnie płytę z materiałami 
do nauki, które stanowią minimum pro-
gramowe. Niezależnie od tego słuchacze 
będą mogli nabywać również odpłatnie 
podręczniki. Egzaminy semestralne są 
bezpłatne, przeprowadzane na miejscu. 
Wykładowcami liceum dla dorosłych będą 
nauczyciele kórnickiego gimnazjum. 

Zajęcia rozpoczną się 16 września 
2008 roku. Szczegółowych informacji 
udziela sekretariat Gimnazjum w Kórniku 
pod numerem telefonu 0618 190 - 432. 

Barbara Morasz

trwają Zapisy do lo  
dla dorosłych

letnie  
muZykowanie  

w kórniku 
Prawie 100 – osobową publiczność 

zgromadził koncert zespołu Kwintet 
Bałtycki, który zainaugurował IV Letni 
Festiwal „Muzyka z Kórnika”. Motto tego-
rocznego festiwalu to „Podróże w czasie 
i przestrzeni”. 

Pierwszy, z cyklu koncertów odbył się w 
niedzielne popołudnie 6 lipca w Arboretum, 
na polanie przy zamku. Piękna słoneczna 
pogoda i przyroda kórnickiego parku przy-
ciągnęły dość liczną publiczność. Gości 
powitał Tomasz Raczkiewicz, dyrektor festi-

walu. Przedstawił Fundację „Krąg Przyjaciół 
Poznańskiego Chóru Katedralnego” i „Dar 
szpiku”, które po raz pierwszy włączyły się w 
organizację letniego muzykowania. Podzięko-
wał również Fundacji im. Antoniny Kaweckiej, 
która przygotowała trzy dotychczasowe edycje 
festiwalu. 

Na małej scenie pojawił się Kwintet Bał-
tycki w składzie: Agnieszka Respondek (flet), 
Marietta Stefaniak (obój), Karol Respondek 
(klarnet) i Zbigniew Kaliciński (róg), który 
„zabrał” widownię w sześćdziesięciominu-
tową muzyczną podróż dookoła świata. W 
programie koncertu znalazły się takie utwory, 
jak: „Chorał św. Antoniego" J. Haydna, „Hu-
moreska" A. Dworaka, „Mała suita" i „Kącik 
dziecięcy” C. Debussy, „Krakowiak” I. J. 
Paderewskiego, a kończąc na „Tańcu Ognia” 
M. de Falla.

Drugi koncert odbył się tydzień później, 
czyli 13 lipca. Ze względu na deszczową 
pogodę przeniesiono go w zamkowe wnętrza. 
Tym razem festiwalowa publiczność, która 
ledwo mieściła się w zamku, przeniosła się do 
Chin. Kwartet Sinfonietty Polonii w składzie: 
Jan Adamczyk (I skrzypce), Agata Domańska 
(II skrzypce), Karolina Waścińska (altówka), 
Anna Niedźwiecka (wiolonczela) zaprezento-
wał utwory chińskiej muzyki ludowej, a wśród 

nich: „Lan hua-hua”, „Jasmine Flower” czy 
„The flowing stream”. Były to głównie opo-
wieści o wiejskich, codziennych sprawach, 
ale też miłości i otaczającej przyrodzie. To 
właśnie w przyrodzie bohaterowie muzycz-
nych ballad odnajdują życiowe prawdy, sens 
i wartości istnienia. Niezwykły talent muzyków 
powodował, że każdy dźwięk wydobywający 
się z ich instrumentów przenosił publiczność 
na odległy azjatycki kontynent. 

Po koncercie otwarto w przyziemiach 
zamkowych wystawę fotografii Henryka 
Błachnio zatytułowaną „Teatr chiński”. 
Swarzędzki fotografik i podróżnik, w sposób 
niezwykle interesujący zaprezentował w 
swoich pracach piękno, bogatą kolorystykę 
tradycyjnej opery chińskiej i baletu, a także 
kunszt charakteryzatorski występującego na 
scenie aktora.  

Kolejne dwa koncerty odbędą się 20 i 27 
lipca o godz. 17.00 w Arboretum. Pierwszy z 
nich to wieczór żydowski z zespołem Shalom, 
natomiast drugi to góralskie śpiewanie w 
wykonaniu kapeli „Świst” z Zawoi. 

Barbara Morasz

stowarZysZenie 
teatralne legion

zaprasza młodzież  
i wszystkich zainteresowanych  

na 
warsztaty artystyczne

prowadzone przez zawodowców  
z Polski i Niemiec,  

w dniach 11 - 24 sierpień
2008, w szkole w Bninie.  

Zajęcia z wiedzy o teatrze, dykcji, 
aktorskie, ruchu scenicznego, 

wokalne i muzyczne.

Udział w zajęciach dla młodzieży 
kórnickiej bezpłatny.

Powarsztatowe premiery z udziałem 
uczestników:

Koncert „Klimaty II” - prezentacja 
Legionowych talentów z tańcem,  

śpiewem i muzyką
17 sierpień 2008, Zamek w Kórniku, 

godz. 19.00

„Kabaret” - na wesoło kórnickie kli-
maty w Legionowym zwierciadle

23 sierpień 2008, Zamek w Kórniku, 
godz. 19.00

Zgłoszenie udziału w warsztatach: 
Anna Łazuka-Witek, tel. 061/8171490,

696984694, annawitek@vp.pl  
lub w szkole w Bninie  

w dniu11 sierpnia o godz.10.00. 

ZAPRASZAMY

Polsko - Niemieckie Warsztaty Artystyczne 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion

Kórnik - Altenkunstadt 2008

Projekt wspierany przez Fundację  
Współpracy Polsko - Niemieckiej

Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur  
deutsch-polnische Zusammenarbeit

Kórniccy strażacy z OSP,  goszczą 
grupę niemieckich adeptów pożarnic-
twa. Grup17 młodych mieszkańców Bis-
sendorfu z trzema opiekunami przebywa 
na obozie z 26 osobową grupą młodych 
strażaków z Gminy Kórnik. 

Głównym organizatorem obozu jest Za-
rząd Oddziału Miejsko Gminnego Związku 
OSP RP w Kórniku, a pomocy finansowej 
udziela między innymi Urząd Miejski w 
Kórniku. 

Bazę stanowi ośrodek w Błażejewku. 
Oprócz kąpieli i zabaw sportowych mło-
dzież z obu krajów musi odbywać nocne 
warty i ćwiczyć musztrę. Uczestnicy mają 
okazje poznać się i – kto odważny- pod-
szkolić język niemiecki.

Organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji. Zorganizowana została między 
innymi wycieczka do Muzeum Pożarnictwa, 
Planowane są odwiedziny Szkoły Aspiran-
tów Pożarnictwa a w Błażejewku gościła 
załoga motorówki strażackiej – co było 
nie lada atrakcją dla uczestników obozu. 
Co istotne goście mieli także okazję zwie-
dzić Kórnik i okolice a także spotkać się z 
przedstawicielami samorządu naszej gminy 
i dowództwem gminnym i wojewódzkim 
straży.

Obóz jest kolejnym etapem wymiany 
pomiędzy OSP Kórnik a ochotnicza strażą 
w Bissendorfie.

Obie strony już planują kolejne spotka-
nia w Niemczech i w Polsce. ŁG

międZynarodowy obóZ 
strażacki
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Zatrudnię panią do sprzątania domu raz w tygodniu – Bnin. Tel. 061 8171 824
* Oddam w wynajem dom w Bninie. Tel. 783 702 863 (po godzinie 19:00)
* Sprzedam ogiera – kasztan 15 miesięcy. Tel. 695 871 063
* Sprzedam regały sklepowe używane 3 lata, stan bardzo dobry oraz chłodziarkę przeszkloną. Tel. 695 871 063
* Sprzedam mieszkanie 69 m², 3 pokojowe, Kórnik-Bnin. Tel. 500 176 873
* Osoba niepełnosprawna prosi o komputer. Tel. 692 147 658
* Sprzedam dom w Krerowie 140 m², działka 710 m², pomieszczenia gospodarcze z możliwością zamieszkania oraz garaż. Tel. 604 285 272
* Sprzedam psa rasy stafford 2 lata. Tel. 695 871 063
* Przyjmę do pracy w ogrodzie dorywczo Bnin. Tel. 660 719 402
* Solidnej firmie zlecimy prace remontowe w Kórniku. Wysokie wynagrodzenie! Tel. 601 553 972 lub 063 244 48 50
* Restauracja Casablanca zatrudni kierowcę do rozwożenia pizzy na weekendy. Tel. 602 444 661
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, pocztówki, starocie, militaria- przyjadę. tel. 601 308 880
* Przyjmę panią do pracy w sklepiku szkolnym. Mile widziana emerytka lub rencistka. Tel. 501 019 086
* Gminna Spółdzielnia „S.CH” w Kórniku wydzierżawi od 01.10.2008r. pawilon handlowy w Kromolicach. Informacje pod numerem tel. 061 8170 299
* Sprzedam części do samochodu Deawoo Tico. Tanio! Tel. 693 893 330
* Poszukuje starszej pani do pomocy w domu i okazjonalnej opieki nad dziećmi. Tel. 605 105 386
* Sprzedam Poloneza Cargo 1,6 1995, gaz, kolor biały, cena 750 zł. Tel. 607 631 096
* 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

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

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

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

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

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

Miejsce  
na Twoją reklamę

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600

sobota 800-1400

tel. 696-532-015

Poszukuję  
opiekunki do 4,5

letniej dziewczynki.
Praca w Borówcu

w godzinach
16.00-20.00

Wskazany samochód

tel. 605 98 98 45

W związku z dynamicznym rozwojem firmy  
poszukujemy 

w Żernikach koło Poznania  
(lokalizacja przy trasie katowickiej) 

osób na stanowiska:

Komisjonowanie – pakowanie
Obsługa techniczna hali

nr ref.: ASB/P1P/01/08

Magazynier
nr ref.: ASB/P1PM/01/08

Lider linii
nr ref.: ASB/P1P/04/08

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• wykształcenie zawodowe lub średnie 
• odpowiedzialność i komunikatywność 
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność obsługi komputera będzie dodatkowym 

atutem (Lider linii – wymagana)
• uprawnienia do obsługi wózków elektrycznych 

(Obsługa techniczna hali – mile widziane, Magazynier 
– wymagane)

• w przypadku Lidera linii – wymagana bardzo dobra 
organizacja pracy własnej i podległego zespołu

 
ZADANIA – Komisjonowanie-pakowanie:
• komisjonowanie i pakowanie książek i innych 

produktów
• kontrola zawartości paczek

 ZADANIA – Obsługa techniczna hali:
• transportowanie towaru z magazynu
• dokładanie towaru na regały

 ZADANIA - Magazynier:
• przyjmowanie towaru 
• komisjonowanie i wydawanie towaru
• okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji
 
ZADANIA – Lider linii:
• organizacja pracy zespołu linii
• przygotowanie stanowiska pracy
• kontrola przebiegu procesu produkcji pod względem 

ilościowym i jakościowym

OFERUJEMY:
• pracę w systemie zmianowym w międzynarodowej 

korporacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
• stabilne warunki zatrudnienia

Aplikacje z zaznaczonym numerem  
referencyjnym prosimy przesyłać na adres  
e-mail: personalny.plewiska11@arvato.pl  
lub na adres firmy.

arvato services Polska  
należy do międzynarodowego 
koncernu Bertelsmann AG, jednego 
z największych w branży medialnej 
na czterech kontynentach. Ponad 
31.000 pracowników grupy usługo-
wej, w skład której wchodzi arvato 
services Polska, zajmuje się szybkim 
i bezpiecznym przepływem informacji 
oraz dostarczaniem różnego rodzaju 
produktów - od płyt kompaktowych 
do telefonów komórkowych. Na całym 
świecie obsługujemy ponad 50 milio-
nów klientów w 28 językach.

Gwarantujemy całkowitą poufność przesła-
nych informacji.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko 
wybranym kandydatom, a nadesłanych ofert 
nie zwracamy.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz 
na umieszczenie podanych przeze mnie danych 
osobowych w bazie danych kandydatów do 
pracy firmy Bertelsmann Media Sp. z o.o. z 
siedz. w Warszawie, Oddział arvato services 
Polska, ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska k. 
Poznania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane 
podaję dobrowolnie. Zostałem poinformowany 
o prawie wglądu do swoich danych osobowych 
i możliwości poprawiania ich.”

Więcej informacji:
www.arvato.pl, www.bertelsmann.pl

arvato services Polska
Dział Personalny

ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska k. Poznania
fax (061) 6517601, e-mail:  personalny.plewiska11@arvato.pl
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

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 

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

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

W artykule autorstwa księdza probosz-
cza Jerzego Kędzierskiego, opublikowa-
nym w ostatnim numerze „Kórniczanina” 
(4 VII 2008 r.), a dotyczącym odnowienia 
tablicy pamiątkowej na frontonie kolegiaty 
kórnickiej, znalazły się pewne nieścisłości i 
niedopowiedzenia, wymagające weryfikacji. 
Co prawda o tablicy tej pisałem krótko rok 
temu na łamach „Miesięcznika Parafialne-
go” (lipiec 2007 r.), jednak okazuje się, że 
istnieje potrzeba przypomnienia naszemu 
społeczeństwu zawiłych losów tego wy-
mownego świadka dziejów Polski czasów 
nowożytnych.

A więc ab ovo. Inicjatywę wykonania ta-
blicy podjęło dawne kórnickie Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków. Na żyłkowanym 
białym marmurze umieszczono u góry 
inwokację:

„Za Sprawę Polską w zawierusze wojny 
światowej i walk o granice Ojczyzny polegli 
na polu chwały z parafii 
kórnickiej”, a poniżej, w kilku 
kolumnach, łącznie 129 na-
zwisk bohaterów. Najprzód 
wymieniono poległych na 
frontach I. wojny światowej 
w latach 1914 – 1918 (105 
osób),  następnie w Powsta-
niu Wielkopolskim w 1919 
roku (10 osób) oraz w wojnie 
polsko – bolszewickiej 1920 
roku (14 osób), a na końcu 
1 osobę – ofiarę przewrotu 
majowego w 1926 roku, 
żołnierza wiernych prawowi-
temu rządowi wojsk wielko-
polskich. Kolumnę powstań-
ców zamknięto nazwiskiem 
Kaspra Mikstackiego, który 
zmarł z odniesionych ran 
po dłuższym czasie. Dolną bordiurę tablicy 
wypełniono informacją o okolicznościach 
jej realizacji: „W dowód żywej pamięci i 
wdzięczności tablice tę ufundowało w 10 
– lecie oswobodzenia Wielkopolski Towa-
rzystwo Powstańców i Wojaków w Kórniku”. 
Całość liternictwa wykuto w pięknej anty-
kwie i pozłocono. Tablicę umieszczono na 
fasadzie kolegiaty, we wnęce istniejącej od 
czasu przebudowy świątyni przez hr. Tytusa 
Działyńskiego na początku lat 40.

XIX wieku. Uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie tablicy nastąpiło w dniu Święta 
Narodowego

- 3 maja 1929 roku (a nie w 1928 r., jak 
podaje ks. proboszcz Jerzy Kędzierski). 
Moment ten utrwaliła zachowana do dziś 
fotografia, publikowana m.in.w ostatnio 
wydanej monografii „Z dziejów Kórnika i 
Bnina” na stronie 157. Widoczny na niej 
celebrans to ks. Mieczysław Matuszek, 
ówczesny proboszcz kórnicki.

Tuż przed wybuchem II. wojny świato-
wej postanowiono zakryć tablicę tynkiem, 
w słusznej obawie przed hitlerowską 
dewastacją. Zrobiono to bardzo fachowo; 
szczelny podkład z desek pokryto trzciną, 

która zapewniła nałożonemu na nią tynkowi 
odpowiednią przyczepność.

W takim to stanie przetrwała tablica 
blisko 40 lat ! Starsi kórniczanie pamiętali 
co kryje się pod tynkiem, lecz niedokładnie. 
Utrwaliło się powszechne przekonanie, że 
w inwokacji tablicy jest mowa expressis ver-
bis o ofiarach „nawały bolszewickiej”. Rzecz 
jasna, byłby to dostateczny powód do po-
zostawienia tablicy pod tynkiem na dalsze 
lata. Tymczasem zbliżała się 60. rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Kórnickie Towarzystwo Kulturalne przygo-
towywało na tą okazję wielką uroczystość 
na kórnickim rynku, na dzień 11 listopada 
1978 roku, pod hasłem „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród” (nawiasem mówiąc publicz-
ne przypomnienie zakazanej przez reżim 
„Roty” było ryzykowne dla organizatorów). 
Zainspirowany owymi przygotowaniami 
członek KTK – stolarz artysta Stanisław Ko-

złowski, z własnej woli, nie pytając nikogo 
o zgodę, odkrył tablicę ku – po prawdzie – 
przerażeniu ks. proboszcza Ignacego Neu-
manna i dezaprobacie władz partyjnych i 
samorządowych. Zaaranżowane przez KTK 
rozmowy z nimi dały dobry skutek: wobec 
tego, że „nawała bolszewicka” okazała się 
zwykłą plotką, postanowiono salomonowo 
udawać, że nic się nie stało. Dla pełni 
historii odnotujmy pozytywną rolę w tym 
względzie Władyslawa Przystalskiego – I. 
sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR oraz 
głównego ideologa tego Komitetu – Edmun-
da Melosika, z którym załatwialiśmy sprawę 
przy tzw. kawie.

Wiosną 1979 roku zawiązał się w 
ramach KTK komitet odnowy tablicy, w 
składzie: Stanisław Kozłowski, Józef 
Antkowiak, Henryk Serwatkiewicz. Roz-
poczęło się żmudne gromadzenie składek 
obywatelskich na renowację. Wymienieni 
trzej panowie, już dość wiekowi, jeździli 
rowerami po okolicznych wioskach, ciuła-
jąc grosz do grosza. Natomiast kwesta w 
Kórniku miała charakter demonstracji przed 
kościołem, pod biało – czerwoną flagą, z 
odtwarzaną z magnetofonu „Rotą”, z kol-

portażem fotografii powstańczej Kompanii 
Kórnickiej na froncie pod Łomnicą. Akcja 
ta, przeprowadzona bez pytania władz o 
zgodę (bo na pewno byśmy jej nie uzyskali), 
wielce zatrwożyła pewnego przedstawiciela 
samorządu miejskiego, który w panice 
zawiadomił Służbę Bezpieczeństwa. Ale i 
tą przeszkodę udało się usunąć wypróbo-
wanym już sposobem: „posypaniem pia-
skiem” czy „rozmydleniem”. Oczyszczenie  
tablicy i pozłotę liternictwa zlecono znanej 
państwowej firmie artystycznej z Poznania. 
Jej pracownik administracyjny – Józef Ant-
kowiak uzyskał znaczny opust w kosztach, 
odwołując się do patriotycznych uczuć dy-
rekcji. Powiedzmy szczerze, że ową firmę 
było na to stać, gdyż właśnie realizowała 
intratne zamówienie na prace pozłotnicze 
w odbudowywanym Zamku Królewskim w 
Warszawie. Renowację tablicy zakończono 
latem 1979 roku.

Minęło kolejne 30 lat. W 
bieżącym roku powstał w 
Kórniku komitet organiza-
cyjny obchodów 90. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego. 
Jego przewodniczący – Bog-
dan Wesołek poprosił mnie 
o konsultacje zamierzonych 
uroczystości i akcji, odwołu-
jąc się do doświadczeń KTK. 
Zwróciłem m.in. uwagę na 
konieczność odnowienia 
tablicy pamiątkowej na ko-
legiacie. Postulat ten zyskał 
rychło aprobatę komitetu 
organizacyjnego oraz władz 
samorządowych. O wy-
konawców oczyszczenia 
tablicy i pozłoty liternictwa 
postarał się ks. proboszcz 

Jerzy Kędzierski, a całość kosztów pokrył 
budżet miejski. Prace trwały od 27 maja 
br. przez blisko dwa tygodnie. Prostując 
wypowiedź prasową ks. proboszcza należy 
stwierdzić, że tablica była w sumie złocona 
trzykrotnie (1929, 1979, 2008), a nigdy 
nie użyto do pokrycia liternictwa farby. 
Komitet organizacyjny, dysponując trzecią 
pozłotę kierował się nie intuicją, lecz dobrą 
„wiedzą historyczną”. Obawiam się tylko, 
czy tym razem użyto właściwej folii złotej, 
o „dukatowej” tonacji, bo obecnie napisy 
są nieczytelne, w zbyt małym kontraście z 
bielą marmuru tablicy. Być może z czasem 
optyka poprawi się, gdy zaczną działać 
czynniki atmosferyczne.

Tak czy inaczej wszystkim osobom i 
instytucjom, które przyczyniły się do reno-
wacji tablicy należą się słowa serdecznego 
podziękowania. Tablicy, która jak soczewka 
skupia naszą uwagę na hekatombie zło-
żonej przez obywateli ziemi kórnickiej na 
ołtarzu Ojczyzny.

Jerzy Fogel 
były prezes Kórnickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego i redaktor monografii 
historycznej Kórnika i Bnina

nieZwykła historia jednej tablicy  
pamiątkowej

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112

AGENCJA OCHRONY 
ZATRUDNI  

EMERYTÓW,  
STUDENTÓW  

Z OKOLIC
KÓRNIK, GĄDKI, 

ROBAKOWO 

tel. 509-522-006

Podczas renowacji
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kolarZe limaro na  
mistrZostwach polski 

w Złotoryi
Mistrzostwa polski w kolarstwie szoso-

wym odbyły się w tym roku w dniach 25-29 
czerwca w przepięknej scenerii Przedgórza 
Sudeckiego na terenie Złotoryi i okolicznych 
miejscowości. Teren równie atrakcyjny tury-
stycznie, co niesłychanie trudny dla kolarzy, 
co uwidoczniły wyniki rywalizacji w tych naj-
ważniejszych zawodach kolarskich w kraju. 
26 czerwca miał miejsce "etap prawdy", czyli 
jazda indywidualna na czas. Dystans 44 km 
w dwóch rundach po 22 km, w trudnym, 
górskim terenie, z krótkimi ostrymi zjazdami i 
długimi, wyczerpującymi podjazdami kończył 
się 2 km przed metą prawdziwym testem 
kondycji i wytrzymałości zawodników i sprzę-
tu - 600-metrowym, stromym podjazdem po 
bruku.  Nasz czołowy zawodnik, walczący 
o olimpijską nominację Mateusz Taciak 
po morderczej walce zajął trzecie miejsce, 
tracąc do zwycięzcy, zawodnika teamu DHL 
AUTHOR Łukasza Bodnara, zaledwie 40 
sek. Tym samym zajął miejsce na podium, 
ustępując jeszcze tylko młodszemu z braci 
Bodnarów - Maciejowi. Na słabszy wynik 
Mateusza bez wątpienia miał wpływ silny ból 
pleców, na który cierpiał w przeddzień zawo-
dów i którego, pomimo wysiłków specjalistów 
z zakresu medycyny sportowej, nie udało 
się do końca uśmierzyć. Trzy dni później, w 
wyścigu ze startu wspólnego, Mateusz zajął 
19. miejsce. Niestety, nie wystarczyło to do 
uzyskania paszportu do Pekinu. W naszej 

kadrze olimpijskiej znaleźli się zawodnicy, 
którzy nie odegrali na Mistrzostwach Polski 
żadnej znaczącej roli - pomimo sukcesów 
w ubiegłym sezonie - Tomasz Marczyński i 
Jacek Morajko. Przemysław Niemiec, który 
stracił do Mateusza już w pierwszym okrą-
żeniu 40 sek. i rywalizował z nim o miejsce 
w olimpijskiej kadrze, decyzją trenera Piotra 
Wadeckiego, mimo tak słabego wyniku, 
został trzecim reprezentantem. W kadrze 
znalazł się też - jako rezerwowy - Maciej 
Bodnar.

W kategorii kobiet świetnie zaprezen-
towała się orliczka Katarzyna Pawłowska, 
jeżdżąca w barwach UKS Jedynka LIMARO 

Kórnik. O włos minęła się z miejscem na 
podium, zajmując w czasówce 6. miejsce 
- zabrakło jej zaledwie 27. sek. do medalu. 
W wyścigu ze startu wspólnego, po zaciętej 
walce, kiedy wydawało się, że ma medal w 
kieszeni, złapała pechowo gumę, co wyklu-
czyło ją ze ścisłej czołówki. Po zmianie koła 
nie dała jednak za wygraną i sięgając do 
swoich najgłębszych rezerw, dogoniła pro-
wadzący minipeleton, zajmując ostatecznie 
5. miejsce w swojej kategorii.

 W sumie  występ naszych kolarzy 
można uznać za udany, aczkolwiek szko-
da straconej szansy Mateusza Taciaka na 
wyjazd do Pekinu. SKN                                                                                

katarZyna pawłowska 
na mistrZostwach  

europy

Bardzo dobry występ zawodniczki  UKS 
Jedynka Kórnik Katarzyny Pawłowskiej w 
Tour de Pologne Kobiet i Mistrzostwach Polski 
w Złotoryi, zaowocował powołaniem 19 letniej 
Kasi na Mistrzostwa Europy do lat 23 we 
Włoskiej miejscowości Stresa. Mimo debiutu 
w mistrzowskiej imprezie Kasia na pewno nie 
przyniosła wstydu zajmując dobre 33 miejsce. 
Niespodziewane powołanie naszej zawod-
niczki za Mistrzostwa Europy przysporzyło  
działaczom klubu  nie lada kłopotów, gdyż 
sprzęt naszej Kasi odbiegał trochę poziomem 
od najlepszych w europie. Na wysokości 
zadania stanęło w tym momencie kierownic-
two Fundacji Zakładów Kórnickich, fundując 
naszej zawodniczce piękny rower.  

doskonały występ paw-
łowskiej w pucharZe 

bałtyku
    
 Bardzo dobrze wypadła zawodniczka 

UKS Jedynka Limaro Kórnik, Katarzyna 
Pawłowska podczas trzyetapowego wyści-
gu dla kobiet o Puchar Bałtyku w Rewalu 
i Kołobrzegu, zaliczanego do punktacji 

Pzkol. Podczas pierwszego etapu zawod-
niczka Limaro zwyciężyła w kryterium 
ulicznym na punkty. Na drugim etapie roz-
grywanym w Gościnie, Kasia zajęła czwarte 
miejsce co zaważyło, że nie zdołała wygrać 
w klasyfikacji generalnej. Na trzecim etapie, 
kryterium ulicznym w  Kołobrzegu nie dała 
żadnych szans rywalkom i zdecydowanie 
zwyciężyła, ale niestety sukces ten po-
zwolił jej tylko na zajęcie drugiego miejsca 
w klasyfikacji generalnej. Na pocieszenie 
pozostało jeszcze zwycięstwo w klasyfikacji 
na najaktywniejszego.  

Zwycięstwo  
piaseckiego i drużyny 
limaro w memoriale 

wakulicZa
  
Doskonale wypadli młodzi kolarze 

UKS Jedynka Limaro Kórnik, podczas 
trzyetapowego wyścigu juniorów młod-
szych, punktowanego do Challengeu 
PZKol w Strzelcach Krajeńskich. Wyścig 
zgromadził na starcie 110 zawodników 
z najsilniejszych klubów w kraju. Już na 
pierwszym etapie dwóch zawodników 
Limaro znalazło się na podium podczas 
jazdy indywidualnej na czas, która była 
również Mistrzostwami Polski zrzesze-
nia LZS. „Czasówkę” zdecydowanie 
wygrał zawodnik UKA Jedynka Limaro 

Kórnik - Adam Piasecki, wyprzedzając 
zdecydowanego faworyta Mateusza 
Nowaka KTK Kalisz aż o 19 sek. Trzeci 
w Mistrzostwach Polski a czwarty w 
„czasówce” był również zawodnik Limaro 
Daniel Horyza. Zawodnicy z Kórnika po 
pierwszym etapie prowadzili również w 
klasyfikacji drużynowej, gdyż jedenasty 
na czas był jeszcze inny nasz zawodnik 
Daniel Adamski. Kórniczanie znaleźli 
się w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż 
przez kolejne dwa etapy musieli bronić 
zarówno lidera indywidualnie jaki i pierw-
szego miejsca drużynowo. Popołudniowe 
kryterium uliczne jaki i ostatni etap ze 
startu wspólnego, nie przyniosły żadnych 
zmian w klasyfikacji generalnej i po raz 
pierwszy w tym sezonie ekipa z Kórnika 
w składzie Piasecki, Horyza, Adamski i 
Kacper Rajkowski zwyciężyła w tak pre-
stiżowej imprezie, zarówno indywidualnie 
jak i drużynowo.

patryk rajkowski naj-
lepsZy w łąkocinach  

i dobrZycy

Najmłodszy zawodnik Kórnickiej Jedyn-
ki i najmłodszy z braci Rajkowskich, Patryk 
odniósł dwa zwycięstwa podczas wyścigów 
ulicznych dla 12-latków w Łąkocinach i 
Dobrzycy. HS

podZiękowanie dla 
sponsorów sZs kórnik

Od 1993 roku rozgrywki Zarządu Miej-
sko – Gminnego Szkolnego Związku Spor-
towego w Kórniku sponsorowane są przez 
firmy i osoby prywatne z terenu naszej 
gminy i gmin ościennych. Dzięki hojności 
darczyńców zawodnicy wracają z większo-
ści mistrzostw gminy do swoich szkół przy-
wożąc puchary i emblematy. Wyróżniani są 
również medalami lub pamiątkami za udział 
w zawodach. Z imienia

i nazwiska pragnę wymienić najdłużej 
sponsorujących nasze rozgrywki:

- Macieja i Tomasza Małeckich,
- Pawła i Jacka Przybylskich,
- Elżbietę i Waldemara Owsianych.
Dziękuję także tym osobom, które w 

minionym piętnastoleciu przez dłuższy 
lub krótszy czas fundowały nagrody dla 
naszych sportowców. Pomoc Państwa w 
zdecydowany sposób przyczyniła się 

do uatrakcyjnienia naszych zawodów i 
podniesienia rangi Mistrzostw SZS Gminy 
Kórnik. Trofea zdobyte przez uczniów 
eksponowane są w gabinetach dyrektorów 

i gablotach szkolnych. Aktualną listę spon-
sorów i zdobywców pucharów przechodnich 
przedstawia poniższa tabela.

Pierwsze miejsce w rywalizacji sporto-
wej szkół podstawowych i gimnazjalnych 
SZS Powiatu Poznańskiego w kategorii 
gmin jest dowodem na to, że w naszych 
młodych sportowców warto inwestować. 

W imieniu sportowców i nauczycieli – or-
ganizatorów rozgrywek gminnych składam 
sponsorom serdeczne podziękowania za 
okazaną pomoc.

Marek Serwatkiewicz

SZKOŁY PODSTAWOWE
L.p. Dyscyplina Fundator Pucharu Edycja Zdobywca pucharu

2007/2008
1. Zabawa nie zna granic Firma Handlowa T.M. MAŁECCY - Kórnik 15 SP Szczodrzykowo
2. Szachy chł. KOMET Runowo 15 SP nr 1 Kórnik
3. Koszykówka chł. ELDREW Robakowo 15 SP nr 1 Kórnik
4. Siatkówka dz. CONSIGLIO INTERNATIONAL Robakowo 10 SP Szczodrzykowo
5. Siatkówka chł. CONSIGLIO INTERNATIONAL Robakowo 10 SP Szczodrzykowo
6. 4-bój l.a.dz. GENEXPOL Dziećmierowo 8 SP Szczodrzykowo
7. Warcaby dz. Spółdzielnia Uczniowska DOROTKA Radzewo 7 SP Szczodrzykowo
8. Tenis stołowy dz. Rodzina WALERCZYKÓW- Kórnik 7 SP Szczodrzykowo
9. Tenis stołowy chł. Rodzina WALERCZYKÓW - Kórnik 7 SP Radzewo

10. Aerobik I-IV Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska - Kórnik 6 SP nr 1 Kórnik
11. Aerobik V-VI Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska - Kórnik 6 SP nr 1 Kórnik
12. 4-bój l.a. chł. Gospodarstwo Rolne M.Z.TIC Runowo 5 SP Szczodrzykowo
13. Koszykówka dz. FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE 5 SP Szczodrzykowo
14. Piłka nożna SURÓWKI GRZEŚKOWIAK – Kórnik-Bnin 5 SP nr 2 Kórnik-Bnin
15.  Biegi przełajowe  dz. HOLLOGIS Skrzynki 5 SP nr 1 Kórnik
16.  Biegi przełajowe chł. HOLLOGIS  Skrzynki 5 SP nr 1 Kórnik
17. Turniej Tańca Bar Rożen S. GORZAŁCZANY Kórnik 4 SP Szczodrzykowo
18. Piłka ręczna dz. IRMAL Poznań – Trzykonne Młyny 2 SP Szczodrzykowo
19. Piłka ręczna chł. IRMAL Poznań – Trzykonne Młyny 2 SP nr 2 Kórnik-Bnin
20. Przełaje - sztafeta Gościniec MARZYMIĘTA Czmoniec 2 SP Szczodrzykowo
21. Bawimy się razem Firma Transportowa M. MATYSIAK Kórnik 2 SP nr 2 Kórnik-Bnin
22. Badminton dz. ADI – POŻ S. KRZEWIAK Dachowa 2 SP Szczodrzykowo
23. Badminton dz. ADI – POŻ S. KRZEWIAK Dachowa 2 SP nr 2 Kórnik-Bnin
24. Szachy dz. HEDAN Trzebisławki 1 SP Radzewo
25. Warcaby chł. ALARM-PATROL-SYSTEM Kórnik-Bnin 1 SP Radzewo

SZKOŁY GIMNAZJALNE

L.p. Dyscyplina Fundator Pucharu Edycja Zdobywca pucharu 20072008

1. Piłka nożna MALKOL L. KOPRUCKI - Kórnik 13 Gim. Robakowo

2. Sztafety dz. APTEKA ZAMKOWA - Kórnik 8 Gimnazjum Kórnik

3. Tenis stołowy dz. JAGROL Kórnik 7 Gimnazjum Kórnik

4. Tenis stołowy chł. JAGROL Kórnik 7 Gimnazjum Kórnik

5. Szachy dz. MABO Kórnik-Bnin 6 Gimnazjum Kórnik

6. Szachy chł. MABO Kórnik-Bnin 6 Gimnazjum Kórnik

7. Warcaby dz. DYREKTOR GMINAZJUM w Robakowie 6 Gimnazjum Kórnik

8. Warcaby chł. DYREKTOR GMINAZJUM w Kórniku 6 Gim. Robakowo

9. Siatkówka dz. Restauracja CASABLANCA Kórnik-Bnin 4 Gimnazjum Kórnik

10. Siatkówka chł. Restauracja CASABLANCA Kórnik-Bnin 4 Gim. Robakowo

11.  Biegi przełajowe KOMBUS Kórnik 4 Gimnazjum Kórnik

12. Aerobic WKiUK WOD-KAN Kórnik 4 Gim. Robakowo

13. Sztafety chł. Zakł. Ogólnobudowlany S. Szczęsny Robakowo 3 Gimnazjum Kórnik
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer Kórniczanina ukaże się
1-go sierpnia 2008r.

Materiały prosimy dostarczać do 25-go lipca 2008r.

kotwica dZiękuje tFp
W dniu 2 lipca odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Zarządu KSS „Kotwica” 
Kórnik oraz młodego pokolenia piłkarzy z 
p. Lucjaną Kuźnicką-Tylendą prezes TFP. 
Młodzi piłkarze, których reprezentowali 
Hubert Kaczmarek i Norbert Kuźma wrę-
czyli p. prezes puchar, szalik klubowy oraz 
list z podziękowaniami za dotychczasową 
pomoc naszemu stowarzyszeniu. Pani 

prezes mile zaskoczona podziękowała, 
poczęstowała młodzież cukierkami i wrę-
czyła upominki. Przedstawiciele Zarządu 
KSS „Kotwica” w czasie krótkiego spotka-
nia poruszyli sprawy dotyczące dalszej 
współpracy i pomocy ze strony firmy TFP. 
Pani prezes stwierdziła, ze pomoc dla sto-
warzyszenia uzależniona jest od sytuacji 
firmy, a jeżeli wyniki finansowe będą dobre, 
nie wykluczyła możliwości zwiększenia 
pomocy dla „Kotwicy”. TK

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KóRNIKU  
ORAZ SZKóŁKA PIŁKARSKA KOTWICY KóRNIK

zapraszają
do wzięcia udziału w Turniejach Drużyn Podwórkowych Piłki Nożnej

Turnieje odbędą się 30 lipca i 14 sierpnia na stadionie OSiR Błonie o godzinie 
10.00 w dwóch kategoriach wiekowych – chłopcy urodzeni w latach 1995-1997  

i chłopcy urodzeni w 1998 i młodsi – turniej adresowany jest zarówno dla 
chłopców zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w klubach. Mecze odbędą się na 

trawiastych boiskach, a drużyny zagrają w 
składach 6-osobowych (bramkarz + pięciu zawodników w polu). Do turniejów 

zgłaszać się mogą drużyny liczące od 6 do 10 osób ( w trakcie meczu obowią-
zywać będą zmiany powrotne). Chłopcy zabierają ze sobą własny strój sportowy 

(obuwie bez metalowych wkrętów). Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod 
numerem 601-96-12-21 

do dnia 28 lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają napoje, drobne przekąski  
i upominki. Dla najlepszych drużyn puchary i medale.




