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WIELKIE WYRÓŻNIENIE
Gmina Kórnik na V miejscu w rankingu
gmin Rzeczpospolitej

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Kolejne zmiany w budżecie

Fot. AFL

KULTURA
Program dożynek, plenerowe kino przy
ratuszu i wiele innych atrakcji

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Kolejny inwestor

Karetka w Kórniku?

Kolejna znana firma inwestuje w naszej
gminie. Przedstawiciel oficjalnego dystrybutora na Polskę firmy Shimano Ryszard
Pawlak (były kolarz i trener kolarstwa) gościł
16 lipca w kórnickim urzędzie i spotkał się
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. W
okolicach Koninka ma powstać magazyn
i siedziba firmy reprezentującej Shimano
w Polsce.

Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Falck odwiedził 23 lipca
UM w Kórniku w celu zdobycia informacji o
ewentualnej lokalizacji miejsca stacjonowania karetki w naszym mieście. Jak się dowiedzieliśmy: zgodnie z "Planem działania
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2010" (opracowywanym
przez Wojewodę, tj. Oddział Ratownictwa
Medycznego WBiZK i zatwierdzanym przez
Ministra Zdrowia) w roku 2009 w Kórniku
będzie utworzone tzw. miejsce wyczekiwania (stacjonowania) dla podstawowego
zespołu ratownictwa medycznego.
W świetle ustawy z dnia 8 września o
Państwowym Ratownictwie Medycznym
kontrakt (podpisywany w imieniu Wojewody
przez Wielkopolskim Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia) na zespoły ratownictwa medycznego mogą posiadać
niepubliczne lub publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, tj. np. pogotowie ratunkowe,
szpital, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

KJS buduje
Przedstawiciel firmy KJS inwestującej w
okolicy Robakowa i Żernik przedstawił plany
współrealizacji przebudowy ul. Szkolnej i Żernickiej w Robakowie. Firma już przystąpiła do
realizacji kanalizacji deszczowej i nawierzchni
przystosowanej do przejazdów samochodów ciężarowych. Zakończenie tego etapu
planuje się na koniec września. Po przekazaniu uprawnień (przepisaniu pozwolenia
na budowę) Urzędowi Miejskiemu kórnicki
samorząd przystąpi do realizacji drugiego
etapu- budowy chodnika i oświetlenia.
W tym roku KJS planuje oddać do
użytku hale o powierzchni około 25 tys. m².
Docelowo powstać ma 8 hal o powierzchni
około 176 tys. m².
Do czasu dokończenia inwestycji na
drogach w Robakowie zachodzi potrzeba
wykorzystania ul. Akacjowej w Gądkach do
transportu materiałów budowlanych.

Rozmowy z GDDKiA

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Również 23 lipca gościli w naszej gminy
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z dyrektorem Piotrem
Chodorowskim na czele. Goście wraz z
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem
dokonali wizytacji inwestycji związanych z
modernizacją trasy S-11.
Po raz kolejny dyskutowano o problemach
wynikłych w trakcie realizowania modernizacji. Szczegółowo omówiono poszerzenie
drogi i budowę chodnika wraz z oświetleniem
wzdłuż ul. Poznańskiej w Skrzynkach. Potrzebę takich działań sygnalizują mieszkańcy
obawiając się o bezpieczeństwo dojścia
do przystanku autobusowego, który po
modernizacji znajdzie się w innym miejscu.
Samorządowi także zależy na rozwiązaniu
tego problemu.
O losach inwestycji zadecyduje Zarząd
GDDKiA. Wiceburmistrz zadeklarował
gotowość współpracy Gminy Kórnik w tym
zakresie.
Kolejnym poruszonym tematem było dojście mieszkańców ul. Leśnej do przystanku
autobusowego przy S-11. Przypomnijmy, że i
na wysokości Gądek przystanek komunikacji
przy „katowickiej” zmienił swoje położenie.
Rozmówcy dokonali wizji lokalnej i zadekla-

W sprawie środków unijnych
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OBIADY DOMOWE NP:

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

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

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

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

Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkali się z marszałkiem
województwa Markiem Woźniakiem. Po
raz kolejny dyskutowano na temat starań
Gminy Kórnik o środki unijne. Omówiono
propozycję przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zadania o nazwie
„Kórnik otwarty na turystów – kompleksowe
zagospodarowanie terenu turystycznorekreacyjne miasta” jako tzw. projektu kluczowego, (co gwarantowałoby otrzymanie
środków bez konkursów). W skład zadania
weszłyby trzy główne elementy: rewitalizacja miasta oraz budowa promenady i
centrum sportowego z basenem. Z powodu
ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na projekty kluczowe, ta forma
dofinansowania wydaje się mało realna. O
wszystkim zadecyduje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Wielkie wyróżnienie
17 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski
odebrał z rak byłego premiera Jerzego
Buzka dyplom dokumentujący zdobycie
przez Gminę Kórnik wysokiego 5 miejsca
w Rankingu Samorządów przygotowanym
pod egidą gazety Rzeczpospolita. O tym
chlubnym wyróżnieniu piszemy w dalszej
części Kórniczanina.

1 sierpnia 2008 r.

Obecnie w Poznaniu i powiecie poznańskim dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego są:
* Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego (19 zespołów),
* NZOZ Falck (2 zespoły).
Najprawdopodobniej o tym, kto zorganizuje zespół ratownictwa w Kórniku zadecyduje przetarg – stąd działania Falck’a.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zadeklarował, że potrzebne pomieszczenia dla
zespołu ratownictwa i karetki na pewno
się znajdą.

rowali rozwiązanie tego problemu.
Kolejny raz rozmawiano o ekranach
akustycznych wzdłuż miasta. GDDKiA ma
dokonać analiz wyjaśniających czy umieszczenie od hotelu Rodan do węzła Kórnik-1
ekranów przeźroczystych (zarazem mniej
efektywnych w tłumieniu dźwięków) jest
zasadne. Podobnych analiz wymaga pomysł
umieszczenia częściowo przeźroczystych
ekranów od węzła Kórnik-1 do wysokości ul
Dworcowej. Dalej- do węzła Kórnik-2 planuje
się ekrany nieprzeźroczyste.
Rozwiązano także problem nadmiernego
wywyższenia ulicy Kołłątaja. Zarówno istniejący odcinek,
(dokończenie na str. 4)
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Gmina Fair Play
Gmina Kórnik bierze udział w kolejnej
edycji konkursu Gmina Fair Play organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
oraz Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Jak
czytamy w deklaracji organizatorów „Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i
zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą
inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą
liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony
pracowników urzędu, których etyka nie jest
kwestionowana. Pragniemy wspomóc rozwój
kontaktów pomiędzy gminami, które nie konkurując ze sobą mogą wymieniać informacje
i sprawdzone sposoby np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji. Chcemy
również zainicjować, a następnie wzmocnić
kontakt pomiędzy gminami i firmami - laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play",
które będąc potencjalnymi inwestorami są zainteresowane najlepszymi lokalizacjami terenów pod inwestycje, jak również współpracą
z równorzędnym, wiarygodnym, rzetelnym i
otwartym na ich potrzeby partnerem, jakim
powinien być samorząd lokalny.”
Jednym z elementów konkursu jest specjalny audyt, który odbył się już w naszej gminie. Odbyło się także spotkanie z inwestorami
działającymi na naszym terenie, zarówno tymi
z wieloletnim stażem jak i nowymi. Czy Gmina Kórnik otrzyma to szczytne wyróżnienie
dowiemy się już niebawem.
Enea zaczyna przebudowywać
29 lipca gościł w Urzędzie Miejskim Karol
Kucharski odpowiedzialny za inwestycje
firmy Enea Września. Jak wynika z ustaleń,
jakie wynegocjował wiceburmistrz Hieronim
Urbanek firma Enea korzystając z własnych
środków, w połowie sierpnia przystąpi do
wymiany przyłączy elektrycznych przy ul.
Asnyka w Kórniku. Zostanie także wykonana
wymiana słupów w Bninie ( Armii Krajowej,
Szeroka, ul. Rynek) Opr. ŁG

XXVI Sesja Rady Miejskiej
w Kórniku

Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbyła
się 30 lipca 2008r. o godz. 13.00 w Sali
Domu Strażaka w Kórniku.

Po części proceduralnej i sprawozdawczej przystąpiono do rozpatrywania uchwał.
Już wcześniej zrezygnowano z rozpatrywania punktu dotyczącego zmian w składach
Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i
Finansów. Wcześniejsze dyskusję na ten
temat wynikały z faktu rezygnacji dwojga
radnych (Magdaleny Kosakowskiej i Macieja
Marciniaka) z prac w Komisji Rewizyjnych i
zgłoszony przez nich akces do uczestnictwa
w Komisji Budżetu i Finansów. Ponieważ
Komisja Rewizyjna musi zgodnie ze statutem liczyć 5 członków a nikt nie zgłosił
chęci zastąpienia rezygnujących radnych
– postanowiono odłożyć rozpatrywanie tej
sprawy.
Większe wpływy do budżetu
Zadecydowano o zmianach w budżecie
Gminy Kórnik na rok 2008. Zwiększono
dochody z kwoty 53 365 380 zł o kwotę 2
042 060 zł do kwoty 55 407 440 zł. Między
innymi zyskaliśmy kwotę 517 tys. zł od spółki
Promag jako partycypację w kosztach budowy dróg gminnych. Sumę 100 tys. zł więcej
uzyskamy z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych osób prawnych, a 500 tys.
zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób prawnych. Z tytułu dotacji uzyskanej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z
uczestnictwem w programie „Obszar B” – na
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uzyskaliśmy 100 tys. zł.
Więcej wydamy
Zwiększono wydatki budżetu gminy z
kwoty 64 592.556 zł. o kwotę
2 042.060 zł do kwoty 66 634 616 zł.
Kwota 150 tys. zł przeznaczona zostanie na
prace melioracyjne. Kwotą 100 tys. dofinansowano komunikację miejską. Sumę 540 tys.
zł przeznaczymy na remonty dróg powiatowych, a 275 tys. zł na remonty chodników

i dróg gminnych. Kolejne ponad 100 tys. zł
przeznaczono na utrzymanie i utwardzenie
dróg. Prawie 230 tys. zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia pracowników.
Przesunięto część środków (dokładnie
900 tys. zł) przeznaczonych w planach na
centrum sportowo-rekreacyjne. W związku
z przesuwającym się terminem rozpoczęcia
inwestycji (właśnie ogłoszono przetarg) pieniądze te w tym roku zostaną wykorzystane
na inne cele.
Radni zadecydowali o zaciągnięciu
kredytu. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W
budżecie Gminy Kórnik zaplanowano przychód z tytułu kredytu w wysokości 8.100.000
zł. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy, przede wszystkim
dotyczy to wydatków majątkowych. Wśród
tych wydatków wysoką pozycję stanowi
zadanie pn. <Budowa centrum rekreacji i
sportu z infrastrukturą towarzyszącą>”.
Inne uchwały
Zmieniono treść uchwały w sprawie przekazania zadania dotyczącego przewozów
pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka
– Borówiec w roku 2008 Gminie Mosina.
Przeznaczenie dodatkowych środków (2,6
tys. zł) podyktowane jest wydłużeniem trasy
do nowej pętli autobusowej zlokalizowanej
na ul. Szkolnej w Borówcu.
Ustalono stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału, w
wysokości 20% różnicy pomiędzy wartością
nieruchomości przed jej podziałem, a wartością nieruchomości po jej podziale. Zgodnie
z prawodawstwem wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy,
w drodze uchwały, w wysokości nie większej
niż 30% różnicy wartości nieruchomości. W
uzasadnieniu czytamy:
„Gmina może żądać wnoszenia opłat
adiacenckich od właścicieli nieruchomości,
którzy dokonali ich podziału i w wyniku tego
wartość nieruchomości wzrosła. Pobieranie
opłat adiacenckich pozwoli gminie m.in.
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rekompensować wydatki z tytułu odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi
publiczne-gminne, które gmina ma obowiązek przejąć, gdy właściciel dokona podziału
nieruchomości. Uzasadnionym jest zatem
wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich przez właścicieli dzielonych geodezyjnie
nieruchomości.”
Zezwolono na wszczęcie procedury
sprzedaży nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 114/1 w obrębie Czołowa
przeznaczonej pod teren rolny.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.: 391, 392/1,
392/4, 392/5, 392/6, 392/7,obręb geodezyjny
Czmoń. Są to tereny istniejącego wysypiska
odpadów i tereny do niego przyległe. W
uzasadnieniu czytamy: „Celem niniejszej
uchwały jest ujawnienie w miejscowym
planie istniejącego składowiska odpadów
oraz ustalenie warunków zagospodarowania
przestrzennego terenów przyległych.”
Podjęto decyzję dotyczącą wzniesienia pomnika Powstańców Wielkopolskich
1918-1919. Jak czytamy w uzasadnieniu
„Dla upamiętnienia i ku czci Powstańców
Wielkopolskich, biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, w tym
w szczególności z terenu Gminy Kórnik,
zrodziła się inicjatywa wzniesienia pomnika
na Placu Powstańców Wielkopolskich w
Kórniku - skwer.
Inicjatorem wzniesienia pomnika są
radni Rady Miejskiej w Kórniku. Uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie pomnika odbędzie
się w ramach obchodów 90-tej rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego w
dniu 27 grudnia 2008 r. Pomnik zostanie ze

Koordynator obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Bogdan
Wesołek złożył sprawozdanie w sprawie
przygotowań do obchodów.
Radny Janusz Wojtuś zaapelował o
zaproszenie przedstawicieli władz Poznania
do Kórnika, na sesję RM by wyjaśnić sprawę
dojazdu autobusów komunikacji miejskiej
do Poznania.
Radny Roman Genstwa pytał o projekt
budowy chodnika w Dziećmierowie i nakładki bitumiczne na drogach i oświetlenie
Runowie.
Radny Maciej Marciniak pytał o to, kto
administruje ścieżką zdrowia przy brzegu
jeziora wzdłuż Zwierzyńca, która jest obecnie w opłakanym stanie.
Radny Andrzej Regulski dowiadywał
się o zagospodarowanie terenu pomiędzy
ulicami Dworcową a Stodolną.
Radny Seweryn Waligóra pytał o zmiany
w organizacji ruchu w związku z pracami na
trasie katowickiej.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że od 1 września
nastąpi zamkniecie węzła Kórnik 1. Ruch w
kierunku na Śrem będzie kierowany ulicami
Średzka, Parkową, Armii Krajowej i Śremską, natomiast samochodów ciężarowych
przez ulice Śremską, plac Niepodległości,
Zamkową Armii Krajowej i Śremską. Te
duże utrudnienia są niezbędne ze względu
na prace budowlane na węźle Kórnik-1 i
potrwać mają przez dwa miesiące. Sołtys
Emilia Weinert pytała o sprawę nazwy
Osiedle Świerkowe, którą nadano Ogródkom
Działkowym im. Wróblewskiego. Sołtys
Józef Bartkowiak apelował o oświetlenie
niebezpiecznego skrzyżowania drogi z Konarskie-Kórnik z nową obwodnicą.
Opr. ŁG

Pompa Insulinowa

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową na zakup pompy insulinowej dla 17 letniej Darii z Kórnika.
Dziewczynka od 5 lat choruje na cukrzycę insulino-zależną typu I
W 2005 roku na skutek ciężkich powikłań cukrzycowych znalazła się w szpitalu, gdzie stwierdzono ketokwasicę metaboliczną
i obrzęk mózgu. Życie Darii było poważnie zagrożone, lekarze cudem odratowali ją na oddziale IOM Szpitala Akademii Medycznej
w Poznaniu.
Od tego czasu chora musi ściśle przestrzegać diety, ciągle kontrolować poziom cukru i 5 razy dziennie robić sobie zastrzyk
z insuliny. Taki rytm dnia wyznacza choroba, co jest to bardzo uciążliwe i kłopotliwe. Mimo to Daria podjęła naukę w Technikum
Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w klasie hotelarstwo, sama wybrała tę szkołę ze względu na swoje zainteresowania i plany życiowe. Nauka oraz praktyki zawodowe pochłaniają jej dużo czasu, jednak Daria jest ambitną i pracowitą uczennicą i nie
chce zmarnować szansy jaką daje jej w przyszłości wyuczony zawód .Mimo problemów zdrowotnych i ogromnego wysiłku z
powodzeniem ukończyła I klasę technikum. Szczególną uciążliwością dla niej jest konieczność ciągłej kontroli poziomu cukru i
wstrzykiwania sobie insuliny, kilka razy dziennie, również w szkole co jest krępujące i absorbujące czasowo.
Sytuację zdrowotną Darii poprawi posiadanie pompy insulinowej, jednak urządzenie to jest drogie kosztuje - 9.300 zł .
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Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje zakupu pomp insulinowych, całkowity ciężar finansowy spada na chorego.
W przypadku rodziny Darii jest to wydatek ogromny, nie do udźwignięcia, ojciec pracuje sam na pięcioosobową rodzinę (matka
nie pracuje, wychowuje trójkę dzieci, najmłodsze ma 1,5 roczku) dlatego chcemy im pomóc w zebraniu pieniędzy na potrzebną
pompę i zwracamy się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie finansowe. Deklarując dalszą naszą pomoc udostępniamy
konto bankowe dla wpłat na ten cel .
BS Kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0002 z dopiskiem „Daria”

DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

Ofiarodawcom serdecznie dziękujmy w imieniu Darii i jej rodziców.
Z poważaniem
Krystyna Janicka - przewodnicząca zarządu KTPS

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147
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środków budżetu Gminy Kórnik oraz wpłat
dokonanych przez innych ofiarodawców
w trybie określonym ustawą o zbiórkach
publicznych.”
Za uzasadnione uznano wezwanie Hanny i Borysa Iwanow do usunięcia naruszenia
prawa, dotyczące uchwały nr IX/88/2003
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja
2003 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej dla działek nr
126/2, 126/3 i 126/4, położonych w Borówcu,
Gm. Kórnik. W wyjaśnieniu czytamy: „Działając w imieniu Hanny i Borysa Iwanow ich
pełnomocnik radca prawny Izabela Pietrzak
wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa, w zakresie dotyczącym przewidzianej w planie obsługi komunikacyjnej działki
stanowiącej własność jej mandatów poprzez
ustanowienie prawnego dostępu działki do
drogi publicznej, w szczególności zmianę
przedmiotowego planu w zakresie dotyczącym tymczasowej obsługi komunikacyjnej
działki do czasu uzyskania przez ulicę Drapałka statusu drogi publicznej.
Wezwanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kórniku w dniu 2 lipca 2008 r., która
przychyliła się do propozycji Burmistrza,
aby sprawę dojazdu rozwiązać w trybie
administracyjnym na bazie toczącego się
postępowania - wydzielenia brakującego
dojazdu do nieruchomości. Ustalono, iż Burmistrz przedłoży projekt uchwały uznającej
przedmiotowe wezwanie za uzasadnione i
zaproponuje załatwienie sprawy podniesionej w wezwaniu w trybie administracyjnym,
gdyż postulowana przez wzywających
zmiana planu nie rozwiązałaby problemu
braku dojazdu do ich działki, ponieważ
ulica Drapałka znajduje się poza granicami
opracowania planu.”

RADA MIEJSKA

Z URZĘDU / RADA MIEJSKA

(dokończenie na str. 4)
jak i połączenie Kołłątaja z ul. Krasickiego
obniżono o 0,5 metra. Ostatnim tematem,
jaki poruszono była poprawa nawierzchni na
trasie między Dziećmierowem a Robakowem
(ul. Leśna).

nr 15/2008

1 sierpnia 2008 r.
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Gmina Kórnik zajęła piąte miejsce
w kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich w prestiżowym rankingu samorządów, ogłoszonym przez dziennik
„Rzeczpospolita”. Na uroczystej gali,
która odbyła się 17 lipca w Warszawie,
burmistrz Jerzy Lechnerowski odebrał
dyplom z rąk Jerzego Buzka.
Już po raz dziesiąty kapituła konkursowa wybrała najlepsze miasta, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie
Polsce. Tym razem Gminie Kórnik udało się
zdobyć bardzo wysokie miejsce..
Podczas uroczystej gali, na ktorej wręczono nagrody Jerzy Buzek, były premier,
a obecnie eurodeputowany zapewniał, że ranking jest maksymalnie
zobiektywizowany a zwycięzcy
najlepsi w kategoriach, które brano
pod uwagę.

w latach 2004-2007, wydatki mieszkaniowe
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w
latach 2004-2007, liczbę nowych podmiotów gospodarczych, działających na terenie
gminy w latach 2004-2007 w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców, wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów w 2007 i 2008
roku, a także czy urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO. Tam, gdzie analizowano
kolejne lata, przyjęto zasadę, że najwięcej
punktów przyznawano za 2007 rok. W
przypadku normy ISO, im wcześniej urząd
zaczął funkcjonować w oparciu o normę,
tym więcej otrzymywał punktów (Urząd
Miejski w Kórniku jest dopiero w trakcie
wdrażania ISO).

Co oceniała kapituła?
Najlepsze samorządy wyłoniła
niezależna kapituła konkursowa
składająca się z przedstawicieli
instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami oraz
osób związanych z dziennikiem
„Rzeczpospolita”. Przewodniczącym
kapituły był eurodeputowany prof.
dr hab. Jerzy Buzek. Na co zwracano uwagę? Przede wszystkim na
działania samorządu i osiągnięte
wyniki finansowe, które przeliczano
na punkty. Samorządy oceniano
w trzech kategoriach (miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie i
miejsko-wiejskie i gminy wiejskie)
oraz w dwóch etapach.
W pierwszym kapituła oceniała,
które gminy najlepiej zarządzały
swoimi finansami w latach 20042007 i przy tym najwięcej inwestowały. Samorządy otrzymywały punkty m.in. za
dynamikę wzrostu wydatków majątkowych
(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach
2004-2007, wartość środków unijnych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, które
w latach 2005-2007 wpłynęły do budżetu
gminy, zadłużenie samorządu w stosunku
do dochodów w latach 2004-2007 (najwyżej punktowano nie te gminy które nie
były zadłużone, tylko te, które zaciągały
zobowiązania w rozsądnych granicach i
inwestowały), dynamikę wzrostu dochodów
własnych w latach 2004-2007 czy transport
i łączność. Miasta i gminy, które otrzymały
najwięcej punktów przeszły do drugiego
etapu.
W sumie wybrano prawie 500 samorządów. Drugi etap polegał na wypełnieniu
przez gminy ankiety, składającej się z 17
pytań i odesłaniu jej do kapituły. W ankiecie
pytano m.in. o liczbę złożonych wniosków o
dofinansowanie organizacji pozarządowych
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Oprócz głównego rankingu przeprowadzono także dwa inne. Jeden z nich to
„Europejski samorząd”, w którym oceniano
przede wszystkim wartość wydanej pomocy
z funduszy unijnych w 2007 roku, a drugi
to „Innowacyjny samorząd”, w którym pod
lupę wzięto ofertę elektroniczną urzędów
dla mieszkańców i działania gmin na rzecz
dostępności do sieci.
Czego dowiemy się z rankingu?
Kórnik w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich zajął piąte miejsce z
wynikiem
56,71 punkta. Do najlepszej gminy Kąty Wrocławskie zabrakło nam tylko nieco
ponad 5 punktów. Warto wspomnieć, że w
pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się
jeszcze tylko dwie gminy z Wielkopolski.
Była to gmina Puszczykowo, która zajęła
trzecie miejsce (wyprzedziła Kórnik o
niecałe 4 punkty) i gmina Jarocin, która

uplasowała się na szóstym miejscu, tuż za
Kórnikiem.
Kapituła dość wysoko oceniła sytuację
finansową i zarządzanie gminą Kórnik. Z
rankingu dowiemy się, że dochód własny
gminy na osobę wyniósł 2 806 złotych w
2007 roku i był on niższy od najlepszych w
rankingu Kątów Wrocławskich o 423 złote
oraz wyższy o 73 złote od dochodów gminy
Puszczykowo, która uplasowała się dwa
miejsca wyżej w porównaniu z naszą.
Okazuje się, że wydatki własne gminy
Kórnik na osobę wyniosły 2 780 złotych
w 2007 roku, Kątów Wrocławskich 2 885
złotych, a Puszczykowa 2 912 złotych.
W rankingu znajdziemy również informację, jak duże było zadłużenie gminy w
ubiegłym roku przypadające na jednego
mieszkańca. W gminie Kórnik wyniosło ono
17,67 złotych. Zadłużenie Kątów Wrocławskich to tylko 5,99 złotych. Z kolei jednak
gmina Puszczykowo była bardziej
zadłużona niż nasza. Tam dług na
jedną osobę wyniósł 19,34 złotych.
W 2007 roku gmina Kórnik pozyskała środki unijne w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w wysokości 35
złotych. Lepszy wynik uzyskały Kąty
Wrocławskie (644 złote) i Puszczykowo (283 złote).
Co ciekawe, w naszej gminie,
w porównaniu z gminami, które
znalazły się w pierwszej dziesiątce
rankingu mamy najwięcej podmiotów gospodarczych przypadających
na 1000 mieszkańców. Wskaźnik
ten to 15,3. W gminie Kąty Wrocławskie, która liczy podobnie jak
nasza gmina ponad 18 tysięcy ludzi,
na 1000 mieszkańców przypada 10
podmiotów.
Z tabeli wynika również, że wydatki gminy Kórnik na promocję w
2007 roku stanowiły 0,24% budżetu
gminy. Mniej od nas na promocję
wydaje Puszczykowo (0,14%),
natomiast niewiele więcej Kąty Wrocławskie (0,30%).
W oddzielnym rankingu, oceniającym wartość wydanych środków
unijnych w 2007 roku, gmina Kórnik, podobnie jak Jarocin znalazła się poza pierwszą
setką. Miasto Kąty
Wrocławskie uplasowało się na 14.
miejscu, a Puszczykowo na 76. W rankingu
innowacyjności, na 50 miejsc zajęliśmy
ostatnie wraz z trzema innymi gminami. Nie
jest to jednak najgorszy wynik, biorąc pod
uwagę to, że najlepsze w ogólnym rankingu
samorządów gmin miejskich i miejskowiejskich miasto Kąty Wrocławskie zajęło
dopiero 43. miejsce, a Puszczykowo było
poza pierwszą pięćdziesiątką.
Mamy nadzieję, że tak dobry wynik
gminy Kórnik w ogólnopolskim rankingu
samorządów,
nie spowoduje, że nasze władze osiądą
na laurach, a przede wszystkim zmobilizuje
je do jeszcze intensywniejszej pracy na
rzecz gminy i społeczeństwa.
Barbara Morasz

nr 15/2008

TRZY PYTANIA DO …
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO, BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK

- Gmina Kórnik zajęła piąte miejsce
w ogólnopolskim rankingu samorządów,
ogłoszonym przez gazetę „Rzeczpospolita”. Co Pana zadaniem wpłynęło na tak
dobry wynik?
Gmina bardzo dynamicznie się rozwija. Wpływa na to kilka czynników, przede
wszystkim doskonałe położenie gminy. Zasługą samorządu jest to, że potrafi ten atut
wykorzystać. Potencjalni inwestorzy znajdują
w Urzędzie bardzo dobry i przyjazny klimat, co
też ułatwia podjęcie decyzji o lokalizacji firmy.
Kapitałem naszej gminy są jej mieszkańcy.
Wiele nowych osób przeprowadza się do nas
(a co najważniejsze melduje się!). Następuje
więc szybki wzrost dochodów gminy z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych. O wysokiej pozycji w rankingu
decydowały także inne czynniki, jak np. ilość
nowych podmiotów gospodarczych, wydatki
na promocję gminy, zadłużenie gminy, pozyskiwane środki zewnętrzne. W rankingu brane
były pod uwagę ostatnie 3 lata.

- Mimo, że zajęliśmy nie najgorsze
50 miejsce w rankingu innowacyjności,
nadal wiele jest do zrobienia w zakresie
usług elektronicznych dla mieszkańców.
Kiedy będziemy mogli zameldować się
lub załatwić formalności podatkowe przez
Internet?
Gmina Kórnik zajęła 50 miejsce (ex-aequo
z trzema gminami) w rankingu innowacyjności
opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”. Jest
to wysokie miejsce, zważywszy na ilość gmin
w Polsce w tej kategorii. W Polsce jest 2478
gmin, w tym 892 miejskich i miejsko-wiejskich.
Pozycja w rankingu jest efektem długofalowych działań samorządu kórnickiego w
dziedzinie ciągłego podnoszenia jakości usług
świadczonych przez Urząd. Już w 2004 roku
władze Kórnika podjęły decyzję o utworzeniu
na terenie gminy publicznych punktów dostępu do Internetu, finansowanych w całości ze
środków własnych. W tej chwili działa 14 takich
punktów i co roku kupowane są komputery na
utworzenie nowych.

Jednym z działań, za które nie otrzymaliśmy punktów w rankingu było udzielanie
informacji za pomocą komunikatora. Do
2004 roku urząd posiadał komunikator
Gadu-Gadu, lecz po remoncie ratusza świadomie podjęliśmy decyzję o jego likwidacji.
Uznaliśmy, że najprostszą, najszybszą i
najbezpieczniejszą formą komunikowania
się z otoczeniem jest poczta elektroniczna – e-mail. W planach budżetowych na
następny rok rozważane jest zwiększenie
środków na informatyzację i innowacyjność.
Poza zakupem nowych komputerów, służących jako publiczne punkty dostępu do
Internetu, rozważane jest umożliwienie dokonywania przez Internet formalności meldunkowych oraz formalności związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
a także załatwianie on-line formalności
podatkowych.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kórnik piąty w rankingu
samorządów

- Wyróżnienie w tak prestiżowym
ogólnopolskim rankingu powinno
zmobilizować władze do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz poprawy
życia społeczeństwa. Jakie priorytety
wyznaczył sobie kórnicki samorząd na
najbliższe lata?
Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia,
natomiast będziemy się starać utrzymać w
pierwszej dziesiątce samorządów w kolejnych latach, co może być bardzo trudne, bo
przecież nie tylko gmina Kórnik dynamicznie się rozwija, a różnice między kolejnymi
gminami nie są wielkie. Wszystkie zadania
na najbliższe lata zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Najważniejszym zadaniem jest oczywiście budowa
centrum rekreacyjno-sportowego, czyli hali
sportowo-widowiskowej i pływalni. Właśnie
ogłosiliśmy przetarg na tę inwestycję.
W kolejności będą rozbudowywane
szkoły podstawowe w Kórniku i Bninie,
remontowany będzie ratusz bniński, modernizowany rynek w Kórniku. Jeszcze w
tym roku rozpoczniemy budowę promenady
nad Jeziorem Kórnickim. Za 4-5 lat powinna powstać w Kamionkach nowa szkoła
podstawowa, gimnazjum i przedszkole. O
mniejszych inwestycjach nie mówię, bo jest
ich corocznie około stu.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Barbara Morasz

Kórnik
w telefonie
komórkowym
mobiInfo.pL – system informacji
dla mieszkańców i turystów
Po wpisaniu w telefonie mobiinfo.pl
każdy mieszkaniec, turysta otrzyma pełną,
aktualną informację o interesującej go
tematyce typu: dane adresowe urzędu,
atrakcje turystyczne, aktualności, komunikaty, rozkład jazdy komunikacji, telefony
alarmowe itp.

1 sierpnia 2008 r.
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Róże dla krwiodawców
W tym wyjątkowym roku, gdy swoje 50lecie obchodzi Honorowe Krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża, także tegoroczne
spotkanie Zarządu Powiatu Poznańskiego z
członkami powiatowych klubów HDK PCK,
przebiegało w odświętnej atmosferze.
Odbywające się od ośmiu już lat spotkania z krwiodawcami, na stałe wpisały się w
kalendarz imprez organizowanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Stanowią
one bowiem okazję do dyskusji na temat organizacji prac lokalnych klubów honorowego
krwiodawstwa oraz metod propagowania tej
szczytnej idei wśród coraz szerszego grona
osób. Jest to jednak przede wszystkim doskonała chwila, by docenić postawy honorowych
dawców krwi z terenu naszego powiatu.
Dlatego też do Starostwa zaproszeni
zostali najbardziej zasłużeni z nich - organizatorzy akcji poborów krwi oraz przedsięwzięć
na rzecz rozwoju i promocji idei krwiodawstwa
z Murowanej Gośliny, Komornik, Lubonia,
Swarzędza oraz Kórnika. Wśród uczestników
znaleźli się także przedstawiciele Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przyznanie Starostwu Powiatowemu
w Poznaniu certyfikatów "Jestem Legalny"
oraz Microsoft License Management, stanowi
zwieńczenie pierwszego etapu starań urzędu
o ISO 27001:2005, gwarantującego najwyższe standardy w zakresie udostępniania i
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji:
ochrony danych, ochrony informacji niejawnych, zapewnieniu dostępu do informacji publicznej, przestrzeganiu praw autorskich itp.
Podczas przeprowadzonego przez firmę
CompNet z Konina audytu w Starostwie prze-

badano między innymi 260 stacji roboczych,
w tym serwery, przeprowadzono wśród pracowników szkolenia z zakresu przestrzegania
praw autorskich oraz zgodnego z procedurami
korzystania z komputera służbowego, strategii
tworzenia "silnych haseł". Dokonano oceny
efektywności aktualnej polityki licencjonowania, a także wdrożono i skonfigurowano
system informatyczny Zarządzania Licencjami
Oprogramowania.
Podejmowane działania z tego zakresu,
mają na celu zarówno podniesienie świadomości urzędników w kwestii zabezpieczeń
informatycznych, jak i wdrożenie narzędzi
oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.
Małgorzata Radomska
Dyrektor Wydziału Informatyki
Mówiąca przeglądarka

Podczas uroczystości Jan Grabkowski,
Starosta Poznański oraz Ewa Dalc, Członek
Zarządu Powiatu, wręczyli gościom gratulacje, drobne upominki oraz symboliczne
czerwone róże. Miłym akcentem uroczystości
było również przekazanie na ręce Starosty
medalu za szczególne zasługi w efektywnym
działaniu wspierającym Ruch Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Krzyża. Gabriela
Arnold, wiceprezes Zarządu Rejonowego
PCK, wręczając odznaczenie, serdecznie
podziękowała za dotychczasową współpracę, podkreślając że Starostwo Powiatowe w
Poznaniu jest pierwszą tego typu jednostką
w Wielkopolsce, która otrzymała to wyróżnienie.
_Bardzo dziękuję za ten przepiękny gest
i zapewniam o woli dalszego współdziałania,
tym bardziej że ilość pozyskiwanej krwi jest
ciągle niewystarczająca _ powiedział Starosta, odbierając medal.
Ewa Przybył
Gabinet Starosty
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Konkurs na
rynek

Legalnie w starostwie

Po uruchomieniu przeglądarki Intelligent
Web Reader osoby niewidome i niedowidzące
mają teraz dostęp do informacji zawartych na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Mówiąca przeglądarka
odczytuje strony poprzez wbudowany syntetyczny głos oraz posiada możliwość powiększenia czcionki zamieszczonego tekstu.
Przeglądarka dzieli stronę na "punkty" -

logiczne fragmenty strony, takie jak np. menu,
stopka, akapit, wiadomość. Poruszanie się
po poszczególnych punktach odbywa się
za pomocą skrótów klawiszowych. Rozkład
skrótów został opracowany po konsultacjach z
doświadczonymi niewidomymi użytkownikami
komputerów, by był jak najwygodniejszy i jak
najbardziej intuicyjny w obsłudze. Logo "Mówiąca strona internetowa" zamieszczone w
BIP oznacza także, że Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, które jest właścicielem danego
serwisu, zdecydowało się na wsparcie akcji
całkowicie bezpłatnego udostępniania stron
internetowych środowisku osób niewidomych.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Poznańskiego http://www.bip.powiat.
poznan.pl w zakładce "Mówiąca Przeglądarka" można zapoznać się z instrukcją obsługi
mówiącej przeglądarki.
Roma Czysz
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Zabierz logo na imprezę
Jeśli marzymy o wakacjach w rytmie
samby, to warto spróbować wygrać karnet na
warsztaty tańca. Zabawa jest prosta - wystarczy na imprezę z przyjaciółmi zabrać: wydrukowane logo powiatu ze strony internetowej
www.powiat.poznan.pl, aparat fotograficzny, a
następnie uchwycić obiektywem moment, który wskazywać będzie na gorącą, wakacyjną
atmosferę spotkania z logo w roli głównej.
Najciekawsze zdjęcie wybiorą sami internauci, którzy już od pierwszego sierpnia przez
tydzień oddawać będą głos na jedną, wybraną
fotografię. Nagrodą główną w konkursie jest
karnet na warsztaty tańca z Brazylijczykiem
Kidem Souza, które od 16 do 24 sierpnia
odbędą się w Poznaniu. Przewidziane są również nagrody pocieszenia - upominki Powiatu
Poznańskiego i zaproszenia na spektakle
Polskiego Teatru Tańca.
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Kórnik kojarzy się wielu Polakom i gościom z zagranicy z Zamkiem Kórnickim,
Biblioteką Kórnicką i pięknym arboretum.
To na tych filarach opiera się popularność
naszych terenów wśród turystów. Niemniej
jednak nasza okolica posiada kilka innych
bardzo cennych walorów, które mogą stać
się turystyczna atrakcją. Są to na przykład
jeziora, zabytkowa architektura małych
historycznych miasteczek i wiele innych.
Samorząd stara się o środki unijne pod
hasłami przyciągnięcia turystów do gminy.
By jednak wykorzystać nasz potencjał potrzeba jeszcze sporo pracy.
Placówki PAN obronią się same – i
choć zamek z zewnątrz, oglądany z bliska nie prezentuje się najlepiej (elewacja
wymaga gruntownego remontu) to dzięki
bogatej historii i cennym zbiorom reklamy
nie wymaga.
Co innego miasto... Potrzebujemy
reklamy, wizytówki, jaką może stać się
kórnicki rynek.
Przez lata zmieniała się powoli funkcja
rynku i potrzeby mieszkańców. Wielu z
nas pamięta stacje paliw usytuowaną w
samym środku rynku i „kocie łby” nie tylko
w na placyku przy pompie. Do niedawna
tranzyt w kierunku Śrem – Poznań musiał
odbywać się przez samo serce miasta przecinając go na pół i utrudniając ruch pieszy.

Wąskie gardło wlotu w ul. Zamkową nie
jest zachęta dla turystów do odwiedzenia
centrum miasta. Od dawna stacji paliw już
nie ma, wybudowano obwodnicę, dzięki
której ruch kołowy można znacząco ograniczyć, wyremontowano ratusz. Czas zająć
się rynkiem!
Urząd Miejski w Kórniku ogłosił 24
lipca br. otwarty konkurs urbanistycznoarchitektoniczny, którego przedmiotem
jest opracowanie koncepcji modernizacji
placu Niepodległości w Kórniku i terenu
pomiędzy ulicami Zamkową i Średzką,
celem natomiast uzyskanie możliwie najlepszej koncepcji, oryginalnych rozwiązań
przestrzenno-funkcjonalnych, optymalne
wykorzystanie wskazanego terenu, wyeksponowanie otaczającej, mającej walory
historyczne architektury. Jak czytamy w
regulaminie, organizator oczekuje rozwiązań pomysłowych, nowoczesnych, lecz
uwzględniających zabytkowy charakter
otoczenia. A więc założenia ambitne...
Prace konkursowe powinny uwzględniać: koncepcję rewaloryzacji pierzei
(ciąg frontowych elewacji budynków) ze
szczególnym uwzględnieniem kolorystyki,
otwarcie widoku perspektywicznego na
zamek, wprowadzenie małej architektury
oraz oświetlenia ciągów pieszych, koncepcję przebudowy nawierzchni placu, ciągów
komunikacyjnych kołowych i pieszych,
zieleni oraz parkingów i przystanków autobusowych w powiązaniu z systemem komunikacyjnym miasta (zakładając możliwość
zamknięcia obszaru dla ruchu samochodów
ciężarowych).
Wnioski o dopuszczenie do udziału w

konkursie należy składać do 14 sierpnia, a
gotowe prace do 21 października. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty 30 października i
rozpocznie się pokonkursowa dyskusja publiczna. Szczegóły regulaminu dostępne są
na stronie internetowej www.kornik.pl oraz
w Referacie Inwestycji UM w Kórniku.
W skład sądu konkursowego weszli:
- prof. inż. arch. Aleksander Grygorowicz (przewodniczący)
- mgr inż. Arch. Piotr Wędrychowicz
(sędzia referent)
- mgr inż. Arch. Krzysztof Frąckowiak
- Przemysław Barczyński
- Marlena Treumann (sekretarz)
- Elżbieta Krakowska
- Bronisław Dominiak
- Sławomir Lepczyński
Zadecydują oni o wyłonieniu najlepszego projektu i o podziale nagród. Dla
zwycięzcy przewidziano 15 tys. zł oraz
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie wykonania
projektów budowlano-wykonawczych w
oparciu o pracę konkursową i pokonkursowe zalecenia.
Autor II nagrody wzbogaci się o 10 tys.
zł a nagrody II o 5 tys. zł.

AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

Czekamy na wyniki konkursu. Czy już
niedługo kórnicki rynek będzie wizytówką
miasta turystycznego, z dobrze wyeksponowaną historyczną architekturą, z ciekawymi,
dobrze utrzymanymi i oznakowanymi trasami pieszymi biegnącymi wśród zieleni? To
zależy od inwencji twórców, rozwagi jurorów
i samorządu, który będzie starał się o środki
na ten cel i realizował modernizację. ŁG

Fot. Arch. UM Kórnik
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Dożynki Gminy Kórnik
Robakowo
24 sierpnia 2008

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED
STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

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

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

TEL: 601 489 257, 693 562 991

Program imprezy:
13:00 Msza Święta Dziękczynna
14:00 Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Tańca Ludowego Staropolanie
15:00 Wręczenie nagród Zasłużonym Rolnikom
Gminy Kórnik
16:00 Rozpoczęcie Festynu Dożynkowego
prowadzenie: Andrzej Ogórkiewicz
16:05 Spektakl teatralny, gry, konkursy dla dzieci
w wykonaniu Teatru Promyk
oraz Turniej Wsi dla dorosłych
18:00 Koncert gwiazdy wieczoru GANG MARCELA
19:30 Koncert i zabawa taneczna w wykonaniu
zespołu Aspekt
24:00 Zakończenie
Podczas trwania festynu
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica zaprasza
do „zagrody kórnickiej”, gdzie prezentowane będą
ginące zawody.

CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

O godzinie 12:00 dodatkowe autobusy przewiozą uczestników dożynek
na następujących trasach:
* Konarskie -Radzewo -Trzykolne Młyny- Czmoniec- Czmoń- Błązejewo –
Błazejweko- Prusinowo – Biernatki – Skrzynki- Robakowo oraz
* Bnin-Kórnik-Dziećmierowo-Szczodrzykowo-Runowo-Pierzchno-KromoliceDachowa-Robakowo

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

Powrót trasami odwrotnymi o 23:00

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

Zaprasza
Komitet Organizacyjny Gminnych Dożynek

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

10

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

OGŁOSZENIE

REKLAMY

50

%

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 15/2008
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Wiosną bieżącego roku, w dwóch
wsiach na terenie gminy powstały centra
internetowe, finansowane z środków
unijnych. Jedno z nich to Centrum
Kształcenia na Odległość w Szczodrzykowie, a drugie to Centrum EdukacyjnoOświatowe w Kamionkach. Na łamach
dwutygodnika postanowiliśmy przybliżyć ofertę obu miejsc.
Powstanie obu centrów zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym ich celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom, zwłaszcza
wiejskim korzystania z nowoczesnych form
kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na
odległość, w tym także dostarczanie wiedzy
i organizowanie procesu edukacyjnego,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Centrum Kształcenia na Odległość
w Szczodrzykowie
Bogata oferta szkoleniowa tego centrum dostępna jest dzięki zastosowaniu
nowoczesnych metod nauczania. Wszystkie
szkolenia są bezpłatne. Kursanci szkolą się
za pomocą techniki e-learning pozwalającej
na pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych udostępnionego w Centrum
sprzętu komputerowego. Każdy uczestnik
otrzymuje od trenera indywidualny login
i hasło, które uprawniają go do zdalnego
logowania się na platformie e-learningowej,
na której ma możliwość zapoznania się
z dostępnymi szkoleniami i wyboru kursu
zgodnego z własnymi preferencjami.
Dzięki zastosowaniu technik nauczania
zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w
zależności od potrzeb i możliwości. Po
ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę
w danej dziedzinie. Z tej formy szkoleń w
szczodrzykowskim Centrum skorzystało
28 osób.
W najbliższym czasie Centrum zostanie
wyposażone w dodatkowy sprzęt komputerowy przystosowany do pracy dla osób
niepełnosprawnych oraz komercyjne oprogramowanie firmy Microsoft Corporation. Te
działania pozwolą na rozszerzenie oferty
edukacyjnej w nowym roku szkolnym.
Centrum w okresie wakacyjnym czynne
jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do
13.00. Jego opiekunem jest Małgorzata
Pyła.
Kursy dostępne w Centrum Kształcenia
na Odległość to: język polski, matematyka,
historia, chemia, fizyka, geografia, biologia,
język obcy I, język obcy II, opiekun osób
starszych, podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy
danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych,
opiekunka dziecięca domowa, administracja
systemami komputerowymi, agent ubezpieczeniowy, asystent bankowości, broker
ubezpieczeniowy, grafik komputerowy,
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handlowiec, księgowość, organizator agrobiznesu, pracownik administracyjny, BHP,
zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy
z zakresu ZZL), ocena pracownika (cykl
szkoleniowy z zakresu ZZL), planowanie
potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL),
system motywacyjny
(cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL),
ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu
ZZL), bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych osobowych,
prawo zamówień publicznych, edukacja
zdalna – szkolenia tworzone w systemie
e-learning, blended learning, przedstawiciel
handlowy, sprzedawca, telemarketer, zarządzanie projektami, promocja i wsparcie
edukacji osób niepełnosprawnych, zawody
przyszłości – nowe formy zatrudnienia, jak
zdobyć i utrzymać pracę, kariera – decyduję,
planuję, działam, zostań e-pracownikiem,
oczekiwania pracodawców – autoprezentacja, poradnictwo zawodowe – wsparcie dla
twojego sukcesu, samozatrudnienie.
Centrum Edukacyjno-Oświatowe
w Kamionkach
Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Kamionkach jest otwarte
przez całe wakacje. Zgodnie z założeniami
projektu do 30 września 2008 roku Centrum
zaprasza wszystkie osoby zainteresowane
od poniedziałku do piątku w godz. 17.0021.00, natomiast w sobotę i niedzielę w
godz. 12.00-22.00
Korzysta z niego każdego dnia około
20-30 osób.
Obecnie oferowane przez Centrum
szkolenia to:
a) E-learning - Word 2003 i Word 2007
- poziom podstawowy i zaawansowany,
Excel 2003 i Excel 2007 - poziom podstawowy i zaawansowany, VisualBasic.
Net, Visual C#, zarządzanie środowiskiem
systemu Microsoft Windows Server 2003,
konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003, wdrażanie infrastruktury
sieciowej Microsoft Windows Server 2003,
planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows
Server 2003, Power Point 2003 i Power
Point 2007, Internet, Outlook 2003 i Outlook
2007- poczta elektroniczna, Windows Vista
i wiele innych,
b) poprzez Live Meeting czyli szkolenia
na żywo Centrum oferuje szkolenia nie
tylko dla nauczycieli, lecz dla wszystkich
osób chcących poszerzyć swoją wiedzę
w następującym zakresie (na te szkolenia
trzeba się zapisywać):
1.08.08, godz. 17.15-19.30 - przygotowanie
do nauki czytania: zapobieganie trudnościom w nauce czytania
2.08.08, godz. 14.45-17.00 - obliczenia czasowe i sposoby przezwyciężania trudności
z nimi związanych

2.08.08, godz. 17.15-19.30 - jak dziecko
uczy się liczyć?
3.08.08, godz. 14.45-17.00 - zadania tekstowe i trudności z nimi związane
3.08.08, godz. 17.15-19.30 - jak pomóc
dzieciom w rozwiązywaniu zadań tekstowych?
4.08.08, godz. 17.15-19.30 - czy do uczenia
się potrzebny jest cały mózg, czy wystarczy
jego połowa?
5.08.08, godz. 17.15-19.30 - uczenie się
przed urodzeniem i po nim
6.08.08, godz. 17.15-19.30 - po co człowiekowi potrzebna jest pamięć?
7.08.08, godz. 17.15-19.30 - co to jest inteligencja, czy i jak można ją badać?
8.08.08, godz. 17.15-19.30 - wpływ inteligencji na uczenie się
9.08.08, godz. 14.45-17.00 - higiena pracy
umysłowej
9.08.08, godz. 17.15-19.30 - relaks umożliwiający uczenie się
10.08.08, godz. 14.45-17.00 - co zrobić by
się chciało uczyć?
10.08.08, godz. 17.15-19.30 - uczucia, jakie wzbudza zadanie a motywacja do jego
wykonania
11.08.08, godz. 17.15-19.30 - trudności w
uczeniu się matematyki, ich przyczyny
11.08.08, godz. 17.15-19.30 - jak wybierać
dziecku książkę do czytania?
12.08.08, godz. 17.15-19.30 - praca z dziećmi z dyskalkulią i akalkulią
12.08.08, godz. 17.15-19.30 - jak z dzieckiem bawić się językiem?
13.08.08, godz. 17.15-19.30 - dojrzałość
do uczenia się matematyki, na co zwracać
uwagę?
13.08.08, godz. 17.15-19.30 - jak przebiega
nauka czytania dzieci w młodszym wieku
14.08.08, godz. 17. 15-19.30 - deficyt uwagi
i ADHD - przyczyną trudności z uczeniu się
matematyki
14.08.08, godz. 17.15-19.30 - czytanie ze
zrozumieniem na poziomie klas I-III
c) Radosław Sip prowadzi z młodzieżą
również zajęcia z tworzenia strony internetowej oraz Wyprawy w świat elektroniki,
d) dzięki bibliotece multimedialnej można skorzystać z:
- kursu języka angielskiego (3 poziomy
zaawansowania)
- kursu przedsiębiorczości - poziom
szkoły ponadgimnazjalnej
- kursu z biologii - poziom szkoły ponadgimnazjalnej
- kursu z matematyki - poziom szkoły
ponadgimnazjalnej
- kursu z fizyki - poziom szkoły ponadgimnazjalnej
- kursu z chemii - poziom szkoły ponadgimnazjalnej
Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się kursy komputerowe.
Szkolenia na żywo są nową propozycją. Z
oferty Centrum mogą korzystać wszyscy,
także osoby niepełnosprawne. Opiekunami
Centrum są: Magdalena Plewka i Radosław
Sip.
Zebrała: Barbara Morasz
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Aktywny
PKPS
Zgodnie z ustalonym na ten rok terminarzem działa Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku.
Prezes Bogdan Wesołek, poinformował
o wizycie podopiecznych PKPS wiosną
tego roku w Łomnicy i Zbąszyniu, miejscach walki Kompanii Kórnickiej. Wyjazd
ten zorganizowany w miesiącu Pamięci
Narodowej wiązał się z przypadającymi w
tym roku obchodami 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Seniorzy brali także
czynny udział w sesji popularno-naukowej
poświęconej temu zrywowi niepodległościowemu w Kórniku. Bogdan Wesołek zachęca
wszystkich mieszkańców do wsparcia idei
postawienia pomnika na Placu Powstańców
Wielkopolskich w Kórniku, wykupując cegiełki i zachęcając do tego inne osoby.
Jak co roku podopieczni PKPS udali
się nad morze do Niechorza. Od 11 do 20
czerwca przebywało tam ponad 40 osób.
Odwiedzili oni również Kołobrzeg i Międzyzdroje. Kolejny wyjazd zaplanowany
jest na 2-7 września do Białego Dunajca
dla około 50 osób. Po drodze seniorzy
odwiedzą Sanktuarium Maryjne w Częstochowie. Udadzą się także na Krupówki
w Zakopanem, gdzie znajduje się pomnik
Władysława Zamoyskiego. Złożą wiązankę
kwiatów, oddając hołd Zamoyskiemu, który
będąc na emigracji wspierał Powstanie
Wielkopolskie.
Bogdan Wesołek informuje też o codziennej pracy Zarządu Miejsko-Gminnego
PKPS. Podobnie jak w ubiegłych latach jest
on zaangażowany w rozdysponowanie żyw-

ności, finansowanej z funduszy unijnych.
Jednak w tym roku przyznano jej tylko około
40 procent w porównaniu z ubiegłym roku.
Czynione będą starania, by pod koniec
roku została przyznana dodatkowa jej ilość.
Dystrybucja mąki, makaronów, mleka (mają
być konserwy) odbywa się w siedzibie Koła
Gospodyń Wiejskich w Bninie. Bogdan
Wesołek podkreśla, że żywność ta jest
wydawana każdej osobie, która zgłosi się
i stwierdzi, iż jest jej potrzebne wsparcie.
Przy wydawaniu żywności szczególnie
zaangażowane są: Kazimiera Kuberacka
i Magdalena Chałupka. Ludzie zwracający
się o wsparcie do kórnickiego PKPS mogą
też liczyć na ziemniaki, cebulę, gdyż jednym
ze sponsorów jest firma „Jagrol”, której
prezes Stefan Jankowiak z życzliwością
odnosi się do potrzeb osób będących w
trudnej sytuacji materialnej. PKPS wspiera
też ludzi w zakupie opału na zimę i lekarstw.
Kolejnym ze sponsorów jest Fundacja Zakłady Kórnickie, która wspiera finansowo
PKPS. Bogdan Wesołek pośród życzliwych
osób wymienia też właścicielkę TFP panią
Lucjanę Kuźnicką-Tylendę, wspierającą
tradycyjną, coroczną Wigilię dla seniorów.
Potrzebujący otrzymują także używaną
odzież przekazaną z Holandii za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego PKPS. W
bieżącym roku do punktu jej rozdawania
w KGW w Bninie zgłosiło się 200 osób.
W tym roku za pośrednictwem ZW PKPS
przekazano też 4 wózki inwalidzkie i inny
sprzęt rehabilitacyjny.
Bogdan Wesołek składa podziękowania
Zarządowi KGW w Bninie za udostępnienie
pomieszczenia do wydawania żywności i
odzieży.
Jesienią Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
będzie pracować w nowej siedzibie na
Prowencie, którą posiada od wiosny 2008
roku.
Robert Wrzesiński

Naszemu Pracownikowi

Panu
Bogusławowi Brylewskiemu

Mercedesy
w Czmońcu
Dnia 26 lipca odbyło się niezwykłe i
jedyne w swoim rodzaju wydarzenie: Ogólnopolski Zlot Miłośników Marki Mercedes.
Ten dzień był dla każdego właściciela
„Gwiazdy” czymś wyjątkowym. Już o godzinie 10:00 postanowiliśmy spotkać się
na ogromnym parkingu w Poznaniu przy
centrum handlowym M1. Po przyjeździe na
wyznaczone miejsce zaczęło się prawdziwe
świętowanie. Z minuty na minutę liczba
aut zmieniała się i urosła do 89 sztuk... To
pozwoliło nam ruszyć do Czmońca. Punk-

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsiach w naszej Gminie

tualnie o godzinie 10:30 ruszyliśmy całą
kolumną aut do Kórnika, gdzie czekała na
nas eskorta Policji i Straży Miejskiej. To było
coś pięknego - auta z gwiazdami na masce
błyszczały w świetle słońca, a ludzie którzy
przyglądali się nam reagowalibardzo pozytywnie na nasza obecność. W mozolnym
tempie do zbliżaliśmy się do wyznaczonego
miejsca czyli wsi Czmoniec, gdzie czekała
na nas ogromna brama przez którą każdy
z uczestników zlotu musiał przejechać. Na
miejscu czekała na nas grochówka wojskowa, ognisko, muzyka oraz zorganizowany
przez kluby piłkarski mecz w którym występowały również kobiety. Jest to dla nas
tym bardziej ważne, że był to pierwszy zlot
w tak malowniczej miejscowości, jaką jest
Czmoniec. Najpiękniejsze jest to, że Cała
Polska spotkała się właśnie w tym miejscu.
Nie jest to pierwsza i ostatnia impreza,
która odbędzie się pod tym samym hasłem
w Czmońcu. Chcielibyśmy podziękować

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd,
oraz koledzy i koleżanki
KPA "KOMBUS"

korzystając z okazji Burmistrzowi Kórnika
za objecie Patronatem imprezy oraz Sołtysowi wsi Czmoniec za nieocenioną pomoc.
Nie możemy również zapomnieć o reszcie
osób, które przyczyniły się do tego, aby taka
impreza się odbyła. Dziękujemy i mamy
nadzieję, że spotkamy się również za rok.
Mikołaj Mroczek

1 sierpnia 2008 r.
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REKLAMA

REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

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

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

604501032, 601472332

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

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

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

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

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

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

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

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200
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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

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

SKLEP

PARYS

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

BIELIZNA

NOWOŚĆ - tipsy szklane

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

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

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

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

***ZAPRASZAMY***

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

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

REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 15/2008

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

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
1 sierpnia 2008 r.

17

w Robakowie koło Gądek
zatrudni młodych mężczyzn i kobiety do pracy na
produkcji, magazynierów
oraz mechaników do pracy
w serwisie.
Oferty prosimy składać
osobiście CZPM sp. z o.o.
Robakowo ul. Poznańska 6A
lub adres e-mail:
tczubala@czpm.pl
kontakt tel. 061 8198 200

Miejsce
na
Twoją
reklamę

TOFIK

W tym wydaniu Informatora zapraszamy do zapoznania się z zasadami
udzielania renty z tytułu niezdolności
do pracy i renty szkoleniowej.
Prawo do renty przysługuje, gdy ubezpieczony osiągnął wymagany okres składkowy i nieskładkowy, uzależniony od wieku,
w którym wystąpiła niezdolność do pracy.
I tak:
1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
2 lata - jeżeli niezdolność wystąpiła w
wieku powyżej 20 do 22 lat,
3 lata - w wieku powyżej 22 do 25 lat,
4 lata - w wieku powyżej 25 do 30 lat,
5 lat - w wieku powyżej 30 lat (okres
ten powinien przypadać w ciągu ostatniego
dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku
o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do dziesięcioletniego
okresu nie wlicza się okresów pobierania
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej lub renty rodzinnej).
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego
okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu
6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole
ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub
w szkole wyższej oraz do dnia powstania
niezdolności do pracy miał bez przerwy
lub z przerwami nieprzekraczającymi 6
miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Przyznanie renty jest możliwe również wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała
w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od
ustania okresów wskazanych w ustawie. Z
przepisu tego mogą jednak skorzystać tylko
te osoby, które zostały uznane za całkowicie
niezdolne do pracy, a ponadto legitymują
się odpowiednio długim stażem pracy, tj. co
najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i
25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Pokonać
wykluczenie
W związku z rozbudową sal posiadamy wolne terminy weselne:

5,12,19,26 VII, 15 VIII i 4,11,18,25 X
– dowóz Pary Młodej GRATIS!
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Ruszył projekt „Pokonać wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu
poznańskiego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z
siedzibą w Poznaniu.
Projekt ten zakłada prowadzenie działań,
mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie

1 sierpnia 2008 r.

Renta z tytułu niezdolności do pracy
Przysługuje ona ubezpieczonemu, który
spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest niezdolny do pracy,
b) ma wymagany okres składkowy i
nieskładkowy (są to ustawowo określone
okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa
do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich
wysokości, przy czym okresy nieskładkowe
uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych
okresów składkowych),
c) niezdolność do pracy powstała w
wymienionych w ustawie okresach składkowych (np. zatrudnienia i w innych okresach
ubezpieczenia) lub nieskładkowych (np.
zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18
miesięcy od zakończenia tego okresu.
Renta z tytułu niezdolności do pracy
może być:
a) stała - jeżeli niezdolność do pracy
jest trwała,
b) okresowa - jeżeli niezdolność do
pracy jest okresowa (przysługuje ona
przez okres wskazany w decyzji organu
rentowego).
Niezdolność do pracy jest orzekana na
okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według
wiedzy medycznej nie ma rokowań co do
odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Wówczas niezdolność
do pracy będzie orzekana na okres dłuższy
niż 5 lat. Przepisy stanowią również, że
jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu
niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień
badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat
do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat
dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności
do pracy orzeka się niezdolność do pracy
na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.
Wysokość renty ustala się w następuintegracji społecznej i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób
bezrobotnych.
W roku 2008 z pomocy skorzystają osoby
opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osoby
niepełnosprawne: 34 osoby opuszczające
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w wieku 18-25 lat, 92 osoby
niepełnosprawne w wieku 18-56 lat, w tym
14 pełnoletnich uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz 14 osób z otoczenia
uczestników WTZ, łącznie 140 osób.
Całkowity budżet projektu to 692.455,44
zł., z czego dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego wynosić będzie:
619.747,62 zł.

jący sposób:
a) renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy:
- 24% kwoty bazowej,
- po 1,3% podstawy wymiaru za każdy
rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
- po 0,7% podstawy wymiaru za każdy
rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
- po 0,7% podstawy wymiaru za każdy
rok okresu brakującego do pełnych 25
okresów składkowych i nieskładkowych,
przypadających od dnia zgłoszenia wniosku
o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat, tzw. staż hipotetyczny,
b) renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

INFORMACJE

REKLAMY

Firma CZPM sp. z o.o.

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Renta szkoleniowa przysługuje, jeśli:
a) ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy,
b) uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na
niezdolność do pracy w dotychczasowym
zawodzie.
Renta przyznawana jest na okres 6
miesięcy. Na wniosek starosty istnieje
możliwość przedłużenia tego okresu na
czas niezbędny do przekwalifikowania
zawodowego o dalsze 30 miesięcy. Okres
6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed
upływem tego okresu starosta zawiadomi
organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym,
że osoba zainteresowana nie poddaje się
przekwalifikowaniu zawodowemu.
Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru i nie może być niższa niż
najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
W następnym numerze opublikujemy
informacje dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail –
rzecznik.on@kornik.pl)
Projekt przewiduje: organizację Kursów Umiejętności Społecznych oraz
Aktywnego Poszukiwania Pracy, udzielanie pomocy w ramach poradnictwa
specjalistycznego (psycholog), zawodowego (doradca zawodowy) i prawnego,
skierowanie na szkolenia zawodowe (lub
sfinansowanie nauki) a także turnusy rehabilitacyjne i obozy aktywnej integracji.
Przez cały czas realizacji projektu zapewniona będzie opieka doradców dla osób
niepełnosprawnych.
Zachęcamy wszystkie osoby, chętne do
wzięcia udziału w kolejnych edycjach projetu
do zgłaszania się do powiatowego centrum
pomocy rodzinie. Powiat poznański
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Niektóre z inwestycji zaplanowanych
w tegorocznym budżecie gminy realizowane są w okresie letnim. Postanowiliśmy sprawdzić m.in. gdzie wykonywane
są remonty chodników, budowy dróg
czy w jakich miejscowościach stanęły
lampy uliczne.
Do połowy czerwca kilka miejscowości zyskało niezbędne oświetlenie uliczne. W Runowie zamontowano 8 lamp, w Koninku na ulicy
Granatowej, Błękitnej i Niebieskiej w sumie
15 słupów oświetleniowych, w Kamionkach
na ulicy Szybowników i Modelarzy 15 lamp,
a na ulicy Lotniczej 9 sztuk. 15 brakujących
słupów oświetleniowych stanęło także na
ulicy Średzkiej w Kórniku. Oświetlenie uliczne
w tych kilku miejscowościach kosztowało w
sumie ponad 200 tysięcy złotych.
Do 31 lipca powinna zakończyć się
realizacja pierwszego etapu przebudowy i
modernizacji ciągu pieszego od zamku w
Kórniku aż do bloków SKR w Bninie. Wymieniany pierwszy etap obejmował odcinek
chodnika od ulicy Zamkowej do ulicy Armii
Krajowej (na wysokości ulicy Biernackiej).
Na ponad kilometrowym odcinku położono
kostkę brukową. Z gminnej kasy wydano
na ten cel ponad milion złotych.
Do końca lipca w Borówcu na ulicy
Kempingowej i Okrężnej stanie w sumie
27 słupów oświetleniowych, natomiast w
Kamionkach na ulicy Rogalińskiej, Polnej i
Wichrowej w sumie 9 lamp. Łączny koszt tej
inwestycji to ponad 130 tysięcy złotych.
Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszego na ulicy Średzkiej w Kórniku do
20 sierpnia powstanie po lewej stronie od
działki nr 932/3 do stacji paliw chodnik. Na
odcinku 431,5 metra założona zostanie
kostka brukowa. Chodnik ten to koszt ponad 100 tysięcy złotych.
Do końca sierpnia wyremontowany będzie także 310-metrowy odcinek chodnika
na ulicy Wojska Polskiego i 73-metrowy
na ulicy Pocztowej w Kórniku. W obu miejscach starą płytę chodnikową zastąpi nowa
kostka brukowa. Inwestycja ta pochłonie z
gminnej kasy prawie 120 tysięcy złotych.
Do 30 sierpnia przebudowana zostanie
droga gminna z Borówca do Koninka. Na
2,5-kilometrowym odcinku pojawi się
nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Realizacja tego zadania kosztować będzie
gminę ponad 600 tysięcy złotych.
Z kolei do 10 września powinien zakończyć się remont chodnika na ulicy
Średzkiej. Po lewej stronie od kościoła
do ulicy 20 Października założona będzie
kostka brukowa.
W następnych wydaniach „Kórniczanina” poinformujemy o etapach realizacji
kolejnych inwestycji w naszej gminie.
Barbara Morasz

WIEŚCI SOŁECKIE
RADZEWO
Sołtys Dawid Bartkowiak poinformował,
że kończą się prace przy budowie 50metrowego odcinka chodnika przy Szkole
Podstawowej w Radzewie. Jesienią będzie
kontynuowane wykonanie boiska. Przede
wszystkim nawieziona zostanie ziemia.

Mieszkańcy Dachowy, zwłaszcza ulicy
Nowina, czekają na decyzję, która ma
zapaść w Urzędzie Marszałkowskim w
Poznaniu o przyznaniu pieniędzy na budowę drogi.
GĄDKI
Tadeusz Olejniczak, sołtys Gądek
stwierdził, że problem dla mieszkańców
wsi stanowi zamknięte dojście z ulicy Leśnej w kierunku przystanku autobusowego

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Akcja „Bezpieczna prędkość”
W dniach 12-13, 19-20 i 26-27 lipca patrole
mieszane, składające się z funkcjonariuszy policji i Straży Miejskiej w ramach
akcji „Bezpieczna prędkość” zatrzymały
na terenie gminy i ukarały mandatami 36
kierowców, którzy jechali z nadmierną
prędkością. Najczęściej przekraczali oni
dozwoloną prędkość o 30-40km/h. Rekordzistą okazał się jednak mężczyzna,
który przy ograniczeniu 40km/h prowadził
pojazd z prędkością 110km/h w Prusinowie
i kobieta, która przy ograniczeniu 50km/h
jechała z prędkością 107km/h.
Patrole mieszane kontrolowały prędkość
jazdy na naszych drogach nie tylko w
weekendy. W dni powszednie, a dokładnie
15 lipca w Borówcu, 17 lipca w Dachowie i
18 lipca w Kórniku zatrzymano w sumie 11
kolejnych kierowców, którzy nie dostosowali

się do znaków ograniczenia prędkości.
Ukarani za brak środków ostrożności
15 lipca w Kórniku i Borówcu, 17 lipca w
Bninie i 22 lipca w Kamionkach strażnicy miejscy wypisali mandaty w sumie 4
właścicielom psów, którzy nie zachowali
środków ostrożności przy prowadzeniu
czworonoga ulicą.
Pochwycili i przewieźli do schroniska
16 lipca w Dziećmierowie patrol SM pochwycił
bezpańskiego psa i przewiózł go do schroniska.
Mandat za nieprawidłowe parkowanie
23 lipca w Kórniku, strażnicy ukarali mandatami 2 kierowców za nieprawidłowe
parkowanie. Jeden z nich odmówił przyjęcia
mandatu, dlatego skierowano sprawę do
sądu. Opr. BM

Strażacy w akcji

DACHOWA
W Dachowie za sołeckie pieniądze
planuje się w tym roku zagospodarować
teren przy świetlicy. Ma tam powstać boisko
dla dzieci, na którym będą mogły grać w
siatkówkę i koszykówkę. Sołtys Przemysław Pacholski powiedział, że w przyszłym
roku będzie można urządzić na tym boisku
dożynki wiejskie.
Sołtys poinformował, że realizowany
jest projekt budowy chodnika na ulicy
Poznańskiej. Chodnik powstanie prawdopodobnie za rok lub dwa lata.

na rozjeździe. Brakuje w tamtym miejscu
oświetlenia. Poza tym, na przystankach
autobusowych nie ma pojemników na
śmieci.
ROBAKOWO WIEŚ
Mieszkańcy Robakowa Wsi mają problemy
z przejazdem od ronda do firmy „Pinacle”.
Stefan Sosnowski, sołtys wsi poinformował, że w czwartek, 24 lipca rozpoczęły
się żniwa w Robakwie Wsi. Szacuje się, iż
w zbiorach jarych będzie zebrane o 50-60
procent mniej zbóż, natomiast w zbożach
ozimych o 30 procent.
Opr. Robert Wrzesiński

Kórniccy strażacy odnotowali szereg
kolejnych akcji:
• 11 lipca brali udział w usuwaniu z drogi
gałęzi na ulicy Zamkowej w Kórniku,
• 13 lipca gasili pożar trawy w Trzykolnych
Młynach,
• 15 lipca otrzymali wezwanie z Banku
Spółdzielczego w Kórniku, w którym
nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej,
• 16 lipca zabezpieczali miejsce lądowania
śmigłowca w Kórniku na ulicy Wojska
Polskiego,
• 17 lipca gasili pożar zboża w Mościenicy na ulicy Świerkowej i zabezpieczali

•
•
•
•
•

miejsce wypadku samochodowego w
Dębcu,
20 lipca gasili pożar samochodu w Kamionkach na ulicy Piotrowskiej,
25 lipca gasili płonącą trawę w Czmoniu
na ulicy Śremskiej,
26 lipca gasili płonący na szosie w
Pierzchnie balot słomy, który został podpalony przez nieznanego sprawcę,
26 lipca strażacy gasili pożar zboża w
Mieczewie (gmina Mosina),
27 lipca gasili pożar zboża w Biernatkach.
Opr. Robert Wrzesiński

Kronika
kryminalna
Jechali na „podwójnym gazie”
W okresie od 16 do 25 lipca funkcjonariusze
zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów
i kierowców pojazdów. Pierwszy z rowerzystów „wpadł” 16 lipca w Skrzynkach. Mężczyzna miał 1,48‰ alkoholu we krwi. Drugiego zatrzymano 23 lipca w Biernatkach.
Badanie alkomatem dało wynik 1,8‰.

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI
20

Remontują
chodniki
i zakładają
oświetlenie

17 lipca kórniccy funkcjonariusze zatrzymali
w Kórniku kierowcę volkswagena golfa,
którego stan wskazywał na spożycie alkoholu. Mężczyzna miał 2,16‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu. Kilka dni później,
25 lipca policjanci z Sekcji Zabezpieczenia
Miasta KMP Poznań zatrzymali w Kórniku
nietrzeźwego kierowcę fiata 126p. Kierujący
„maluchem” miał 1,48‰.
Zatrzymali złodzieja
20 lipca w miejscowości Kamionki, kórniccy
policjanci zatrzymali na gorącym uczynku
sprawcę kradzieży z włamaniem do domu
w trakcie budowy.
Prowadził mimo zakazu
20 lipca w miejscowości Robakowo, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku
zatrzymali osobę kierującą samochodem
osobowym, pomimo orzeczonego sądowego zakazu kierowania pojazdami.
Kradzież
21 lipca w Czmoniu miało miejsce włamanie
do samochodu i kradzież znajdującego się
w nim wyposażenia.
Opr. BM

kolejne kamery

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia
01 sierpnia 2008 r.
do 22 sierpnia 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący dzierżawy:
- 3 działki nr 101, 96, 159/5 położone w miejscowości
Czmoń
- 2 działki nr 21, 23/3 położone w miejscowości Dębiec
(wydzierżawione mogą być tylko łącznie),
- część działki nr 12 położonej w miejscowości Radzewo.

Monitoring miejski powiększył się o kolejne
kamery. Dwa urządzenia rejestrujące zdarzenia
umieszczono w połowie lipca w Bninie. Jedna
z kamer pojawiła się na słupie przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej z Kościelną (blisko
przystanku autobusowego), a druga na ścianie
bnińskiego ratusza. Inwestycja pochłonęła z
gminnej kasy ponad 65 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
zamontowano w Kórniku trzy kamery (na
szczycie budynku urzędu i liceum oraz u
zbiegu ulic Dworcowej ze Staszica). W
przyszłości liczba kamer prawdopodobnie
wzrośnie do piętnastu. BM

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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Szanowni Państwo! Lato w KOK
trwa w najlepsze. Pomimo upału i związanego z nim rozleniwienia staramy
się zachęcić wszystkich do aktywnej
rozrywki.
Warsztaty rzeźbiarskie okazały się
strzałem w dziesiątkę. Liczne grono
uczestników wykazało się nie tylko zapałem, ale też talentem. Postaramy się
wykorzystać ich umiejętności w opracowywanych projektach w nowym sezonie
artystycznym KOK.
A już w sierpniu projekt „Taneczny
Prowent pod Aniołem”, czyli warsztaty
taneczne dla dzieci i młodzieży, wzbogacone o elementy warsztatu aktorskiego i
piosenkarskiego.
Zapraszamy do siedziby KOK od 4
do 14 sierpnia w godzinach od 10.00
do 14.00.
Warsztaty poprowadzą choreografowie
Małgorzata i Roman Matysiak oraz muzyk
Alina Staniecka Wilczak, która zajmie się
edukacją wokalną oraz akompaniamentem. Pracę nad elementarnymi zadaniami
aktorskimi przybliżę osobiście.
Prosimy o wcześniejszy kontakt
pod numerem telefonu 618170891,
515229660.
Cykl imprez „Muzyczny Prowent pod
Aniołem” nie wzbudził oczekiwanego
zainteresowania. Zdecydowaliśmy więc
zawiesić koncerty plenerowe i poczekać
na powrót mieszkańców gminy z wakacyjnych wyjazdów. Duży koncert planujemy pod koniec sierpnia lub na początku
września.
Lecz nic straconego! Puste miejsce
zawsze można wypełnić czymś nowym.
Anioł Prowenta – patron imprez Kórnickiego Ośrodka Kultury – podszepnął nam
nowe pomysły na sierpniową rozrywkę.
Proponujemy cykl pod nazwą „Filmowy Prowent pod Ratuszem”.
Tak! Nie przewidziało się Państwu!
Właśnie pod ratuszem, na kórnickim
rynku w każdą sobotę sierpnia o godz.
21.30 zagości kino letnie.
Nauczeni doświadczeniem lipcowych
imprez oraz głosami Kórniczan, postanowiliśmy ten cykl imprez przenieść w
miejsce najbardziej dogodne dla widzów.
Anioł Prowenta nie obrazi się. Anielska
cierpliwość w przekonywaniu wszystkich
do skorzystania z oferty kulturalnej KOK
sprawia, że gotów jest patronować każdemu przedsięwzięciu KOK bez względu
na miejsce i czas realizacji.
W pierwszą sobotę sierpnia o godzinie 21.30 odbędą się seanse filmów
„Miś” S. Barei oraz „Czas Apokalipsy”
F.F.Coppoli. Czekamy na propozycje filmów, które chcielibyście Państwo obejrzeć
w kolejne soboty. Prosimy o przekazywanie sugestii w przerwie między seansami
lub mailem: kok@kornik.pl. Serdecznie
zapraszamy.
Sławek Animucki

Polska Akademia Gitary
2008
Koncerty Festiwalu
czwartek, 21.08.,18:00
Aula Nova, Akademia Muzyczna w Poznaniu - Philippe Villa
Koncert Inaugurujący Polską Akademię Gitary

Na żydowską
i góralską
nutę
Zespół „Shalom” i kapela „Świst”
to kolejni artyści, którzy pojawili się na
scenie IV Letniego Festiwalu „Muzyka
z Kórnika”. Festiwalowe muzykowanie
dobiegło już do półmetka.

piątek, 22.08., 19:00
Kościół Św. Stanisława BM, Żerków - Łukasz Kuropaczewski
sobota, 23.08., 18:00
Zamek, Kórnik - Jeremy Jouve
sobota, 23.08., 20:00
Kościół Św. Stanisława BM, Żerków - Christian Haimel

Łowińskiego. Uczestnicy koncertu nagrodzili artystów gromkimi brawami.
Tydzień później, 27 lipca festiwalowa
publiczność zgromadzona na polanie przy
zamku przeniosła się na Podhale. Region
ten przybliżyła mieszkańcom i przyjezdnym
kapela „Świst” z Zawoi w składzie: Dominika
Wójtowicz (śpiew), Piotr Trybała (bas), Bartłomiej Spyrka (skrzypce) i Michał Spyrka
(akordeon). Członkowie kapeli, jak sami
przyznali czerpią swe inspiracje nie tylko z
kultury podhalańskiej, babiogórskiej, ale też
słowackiej. Publiczność chętnie włączyła
się w śpiew tradycyjnych góralskich piosenek, takich jak: „W murowanej piwnicy”
czy „Hej bystra woda”. Słuchając żywej i
skocznej muzyki góralskiej, nawet siedząc
nogi same rwały się do tańca. Kapela zagrała również znaną na Podhalu „Góralską
piosenkę dla Papieża”.
Przed festiwalową publicznością jeszcze 4 koncerty, na które zapraszają organizatorzy.
Barbara Morasz

niedziela, 24.08.
MARATON GITAROWY – Poznań – Stare Rynek:
11:50 Schody Ratusza, Stary Rynek - Happening gitarowy
12:15 Muzyczna Waga, Stary Rynek – Koncert dla rodzin z dziećmi
17:00 Muzyczna Waga, Stary Rynek - Christian Haimel
18:30 Restauracja Girassole, ul. Żydowska - laureaci konkursów gitarowych
20:00 Kościół oo. Franciszkanów, Wzgórze Przemysła - Jeremy Jouve
niedziela, 24.08., 19:00
Kościół Matki Boskiej Bolesnej, Puszczykowo - Philippe Villa
środa, 27.08., 19:00
Kościół pw. Św. Stanisława BM, Żerków - Marcin Dylla
sobota, 30.08., 18:00
Szkoła Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Konin - Łukasz Kuropaczewski
sobota, 30.08., 20:30
Szkoła Muzyczna im. A. Szeluty, Słupca - Philippe Villa
niedziela, 31.08., 19:00
Kościół Farny, Pniewy - Finał - Łukasz Kuropaczewski
Szczegółowy program koncertów na www.polish-guitar-academy.com

Muzyka żydowska w wykonaniu zespołu
„Shalom” rozbrzmiewała w niedzielę 20
lipca w Arboretum w Kórniku. Koncert przyciągnął sporą publiczność. Zabrakło nawet
miejsc siedzących. Muzycy w składzie:
Bogusław Łowiński (śpiew), Jagoda Kram
(śpiew), Artur Banaszkiewicz (skrzypce),
Jan Karwowski (klarnet, saksofon, flet),
Henryk Łukaszewski (akordeon) i Andrzej
Laskowski (kontrabas) w swoim prawie
półtoragodzinnym koncercie zaprezentowali bogaty muzyczny repertuar. Wśród
15 piosenek znalazły się nie tylko te tradycyjne, ale także i specjalnie dla nich skomponowane, utrzymane w klimacie muzyki
żydowskiej z tekstami po polsku. Publiczność wysłuchała m.in. takich utworów jak:
„Postawiłem Pana przed sobą, jest moją
prawą ręką”, „Wąski most” czy „Szabasówka”. Koncert był także okazją do zapoznania
się z kulturą żydowską, dzięki opowieściom
i dowcipom prezesa zespołu - Bogusława

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie Festiwalu

Arboretum, 3 sierpnia, godz. 17.00
TANECZNA ESKAPADA
z ZESPOŁEM „MAES TRIO”
Arboretum, 10 sierpnia, godz. 17.00
ITALO CLASSICO
ZESPOŁU „CASTLE BRASS”
Zamek, 17sierpnia, godz. 17.00
BAROCCO ZNACZY PERŁA
w roli muzycznego jubilera
ZESPÓŁ „CAMERATA CRACOVIA”
Zamek, 24 sierpnia, godz. 17.00
AMERYKAŃSKIE OSTATKI
„SPIRITUALS & GOSPEL
QUARTET”

Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
EBERHARD J. WORMER
„WŁOSY. PIELĘGNACJA I ZDROWIE”
Włosy nie muszą wypadać! Poznaj sposoby na
bujną fryzurę. Ten
problem dotyczy zarówno mężczyzn,
jak i kobiet. Wypadanie włosów bywa
przyczyną bardzo
silnego stresu. Wiele
osób uważa, że musi z tym żyć. W rzeczywistości jednak istnieje wiele, nie licząc tak
zwanych cudownych środków, skutecznych
sposobów na zachowanie włosów, a nawet
na pobudzenie wzrostu nowych. Dr med.
Eberhard J. Wormer przedstawia szanse i
ryzyko związane z wszystkimi tymi metodami oraz przestrzega przed nierozważnym
postępowaniem. Informacje zawarte w
książce zostały przygotowane w oparciu o
najnowsze badania naukowe. Pozwolą one
czytelnikom podjąć decyzję, w jaki sposób
rozwiązać ich problemy z włosami.
W książce znajdziecie informacje na
temat budowy, wzrostu, typów włosów,
problemów z włosami: rozdwajające się,
tłuste, suche, z łupieżem, łysienia - różne
formy łysienia, przyczyny i sposoby postępowania w przypadku nadmiernego
wypadania włosów, transplantacji włosów.
MG
DLA DZIECI
AGATA MAŃCZYK
„PIERWSZA NOC POD GOŁYM
NIEBEM”

Wstęp na koncerty jest wolny lub za zaproszeniami
Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan prowadzi podczas nich - za zgodą

Bazyl i Inka przypadkowo spotykają
się w dworcowej kawiarni. Obydwoje mieli ostatnio sporo problemów, od których
postanowili uciec.
Niefortunne zdarzenie
sprawia, że wyruszają
razem w podróż. Na
pierwszy rzut oka dzieli ich przepaść.
On zbuntowany dziwak z ufarbowanymi
na czerwono włosami. Ona przykładna
uczennica z dobrego domu. Oboje uparci,
przekonani o własnych racjach i... niebywale utalentowani w pakowaniu się w coraz to nowe kłopoty. Po prostu mieszanka
wybuchowa! KK

Urzędu Miasta Poznania - zbiórkę środków na potrzeby dzieci pozostające pod
opieką poznańskich hospicjów.
POLSKA AKADEMIA GITARY
Organizator: Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, Producent: PONTE
Art Production
Dyrektor Generalny, dr Przemysław Kieliszewski
Dyrektor Artystyczny, Łukasz Kuropaczewski, Dyrektor Organizacyjny, dr
Marcin Poprawski
Adres: ul. Szewska 20 / 2, 61-760 Poznan, Poland, info@polish-guitar-academy.com
Sekretariat: Karolina Santacruz - tel. +48 662 034 834, fax. +48 61 8528 490
www.polish-guitar-academy.com
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Sierpień w Kórnickim
Ośrodku Kultury na
Prowencie
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TFP Sp. z o.o.

Ideal

zakład produkujący
tekturę falistą i opakowania
w Kórniku

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

Miejsce
na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

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

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

tel. (61) 819-01-46

Tel.

603 613 479

a

Przyjmę do pracy
w charakterze
sprzedawcy Panią
do sklepu
spożywczego

Poszukuję
opiekunki do 4,5
letniej dziewczynki.
Praca w Borówcu
w godzinach
16.00-20.00
Wskazany samochód

tel. 609 274 933

tel. 605 98 98 45

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

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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poszukuje kobiet i mężczyzn na
stanowisko pracownik fizyczny do
działu produkcji i magazynu. Praca
3 zmianowa.
Odpowiedzi z dopiskiem „praca – produkcja”
prosimy przesyłać na adres: TFP Sp. z o.o.,
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik
lub e-mail: praca2@tfp.com.pl

garnitury damskie i męskie.

Pogotowie krawieckie.

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

UBEZPIECZENIA
- Na Życie indywidualne, grupowe
- Komunikacyjne
- Budynków i mieszkań
- Przedsiębiorstw
- Rolnicze
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Budowlane
- Transportowe
- OFE
Dojazd do klienta gratis!
Honorujemy zniżki z innych towarzystw.
Agent Ubezpieczeniowy
Katarzyna Strykowska
Trzykolne Młyny, gm. Kórnik

Kom. 509 211 394

* Oddam gruz za darmo. Tel 781 577 946
* Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną AMICA – tanio!. Tel. 600 275 200
* Sprzedam dwa fotele IKEA czerwone obicia. Tel. 600 275 200
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnemu małżeństwu. Tel. 061 817 16 52
* Oddam w wynajem mieszkanie w Bninie-Kórniku. Tel. 606 517 283
* Oddam w wynajem mieszkanie z ogródkiem w Kórniku – Bninie. Tel. 783-702-863
* Poszukuje osoby do sprzątania domu raz w tygodniu w Borówcu. Tel. 607 724 073
* Oddam młode śliczne kotki w dobre ręce. Tel. 061 819 00 43, kom. 783 502 269
* Poszukuję opiekunki do dziecka (3, 2 razy w tygodniu). Tel. 784 185 797
* Sprzedam samochód NISSAN Primera 1,6 benzyna+gaz, 1993 r., stan bardzo dobry. Tel. 608 045 025, 784 185 797
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem – 90 zł za 1m2. Tel. 602 676 982
* Zatrudnię panią do sprzątania domu raz w tygodniu – Bnin. Tel. 061 8171 824
* 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
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OKNA PCV
O
PARAPETY
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C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 57

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

1 sierpnia 2008 r.

REKLAMY / OGŁOSZENIA

tel. 501 718 295

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Wynajmę
bez pośredników
umeblowaną, samodzielną kawalerkę
na terenie miasta
lub gminy Kórnik.
Kontakt:

Ilość edycji ogłoszenia
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Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Jak sama nazwa wskazuje ulica Stodolna
kojarzyć nam się powinna ze stodołami. Wielu
pamięta, a kto nie wie tego informujemy, że
obecna ulica Stodolna ciągnęła się dalej niż
obecnie w kierunku cmentarza parafialnego
– a jej części współcześnie dano imię ulicy
20 Października. Stodolna była więc jedną
z najdłuższych ulic w naszym mieście a jej
zabudowę stanowiły głównie stodoły.
Stare stodoły systematycznie znikają z
krajobrazu Kórnika. Nie wszystkie jednak
znikają bezpowrotnie. Jedna z nich mimo,
ze w marcu 2008r. została rozebrana to ze
względu na walory etnograficzne przeniesiona została do skansenu w Dziekanowicach
nad jeziorem Lednickim
Stodoła ta mieściła się przy ulicy 20
Października u wylotu ulicy Wróblewskiego.
Drewniana, zbudowana ok.1900r. z drewna
łączonego za pomocą dybli drewnianych,
była pierwotnie kryta strzechą. Pierwszym
właścicielem był Stanisław Mikołajczak.
Około 1930 roku stodoła wraz z zabudowa-

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

tel. 509-522-006

Wojt-Mar

- prowadzenie wszystkich form

Marcin Wojtuszak

- prowadzenie kadr

Robakowo, ul. Bukowa 9
62-023 Gądki
kom. 607 460 553
e-mail:
marcinwojtuszak@interia.pl

SKUP ZŁOMU

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

Po uroczystym nadaniu imienia zaproszono wszystkich do obejrzenia prezentacji
multimedialnej przygotowanej przez pana
Piotra Mastalerza z przebiegu prowadzonych zajęć plastycznych oraz do obejrzenia
prac zrobionych przez dzieci.
Dyrektor KOK-u przedstawił plany na
kolejne miesiące działalności domu kultury.
Planowane zajęcia prowadzone będą w
różnych kategoriach: plastycznej, teatralnej
i tanecznej, a także (jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych) z modelarstwa.
Zapowiedzią tego, co będzie się działo
od września będą warsztaty taneczne dla
dzieci i młodzieży pod nazwą „Taneczny
Prowent pod Aniołem” prowadzone przez
doświadczonych choreografów Małgorzatę
i Romana Matysiaków, które trwać będą
od 4 do 14 sierpnia. Chętni będą mogli
poznać podstawowe kroki zarówno tańców
towarzyskich, jak i ludowych.
Na koniec zaproszono wszystkich na
mały poczęstunek na którym też ja byłam
sok i kawę piłam… KPR

księgowości
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT
dla rolników

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

tel. 696-532-015

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

26

W dniu 18 lipca br. w Kórnickim Ośrodku
Kultury odbyło się uroczyste zakończenie
wakacyjnych warsztatów plastycznych dla
dzieci i młodzieży pod nazwą „Plastyczny
Prowent pod Aniołem”, podczas którego dyrektor pan Sławomir Animucki podziękował
wszystkim dzieciom za zapał i zaangażowanie w czasie trwania zajęć z rzeźby, grafiki
i malarstwa.

Wręczono też nagrody laureatkom konkursu na imię dla anioła umieszczonego na
budynku KOK-u.
I tak z dniem 18 lipca 2008 roku patronem Domu Kultury w Kórniku została
anielica o imieniu „Prowenta”.

oferuje swoje usługi

tel. 669 846 043
AGENCJA OCHRONY
ZATRUDNI
EMERYTÓW,
STUDENTÓW
Z OKOLIC
KÓRNIK, GĄDKI,
ROBAKOWO

KANCELARIA
Finansowa

niami gospodarczymi i domem mieszkalnym
została kupiona przez Antoniego Jankowiaka.
W 1931r. Antoni Jankowiak uruchomił zakład
produkcji wyrobów cementowych dla potrzeb
budownictwa i drogownictwa. Około 1937r.
stodoła została pokryta dachówką cementową. W okresie okupacji w roku 1940 Erich
Leida w części stodoły urządził stolarnię, w
tym okresie zostało wstawione tam okno od
strony podwórza, celem doświetlenia wnętrza.
Zakład istniał do końca wojny. Do lat 70-tych
ubiegłego stulecia stodoła była użytkowana
przez właściciela zgodnie z przeznaczeniem
jako magazyn zboża i słomy. W późniejszym
okresie była dzierżawiona, w ostatnich latach
nie była użytkowana, stała pusta.
Dzięki właścicielom i naukowcom udało
się uchronić relikt kórnickiej przeszłości od
kompletnej ruiny. Dziekanowicki skansen
wzbogacił się o kolejny eksponat. Stodoła po
wykonaniu dokładnej dokumentacji i opisaniu
zostanie tam zrekonstruowana.
Opr. ŁG

Zakończenie
wakacyjnych
warsztatów
plastycznych

KULTURA

REKLAMY

Kórnicka stodoła
w skansenie

ROBOTY ZIEMNE

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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W atmosferze fair play toczył się na
boisku przy Gimnazjum w Robakowie 26
lipca II Otwarty Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Młodzieżowych z gminy Kórnik.
Uczestniczyli w nim zawodnicy w wieku
13-17 lat. Rozgrywki odbywały się w upalną
sobotę, zatem młodzi ludzie musieli włożyć
wiele wysiłku w rywalizację. Imprezę zorganizowali radni: Janusz Wojtuś, Andrzej
Surdyk, sponsorowały Rady Sołeckie:

PŁYWANIE
DŁUGODYSTANSOWE
RODZIŁO SIĘ W KÓRNIKU
W ostatnim czasie dotarła do mnie publikacja Janisława Osięgłowskiego i Mariana
Tuliszki – mojego nauczyciela pływania w
WSWF - AWF Poznań, której tytuł brzmi:„
Maraton Pływacki. Wpław przez Kiekrz 1967-2007”. Zanim ruszył obecny „Wpław
przez Kiekrz” to źródła długodystansowego
pływania można już znaleźć w roku 1820.
Wprawdzie nie zarejestrowano daty pierwszego wyścigu pływackiego na długim
dystansie w Poznaniu, ale już w tym okresie
Królewsko-Pruska Regencja w Poznaniu
zalecała naukę pływania dla młodzieży
i sugerowała opanowanie umiejętności
długotrwałego utrzymania się na wodzie.
Od lat 70. XIX wieku obowiązywały oceny
pływackich umiejętności młodzieży szkolnej
w zależności od czasu utrzymywania się na
wodzie. Na przykład w Gimnazjum Marii
Magdaleny sklasyfikowano 125 uczniów,
którzy utrzymywali się na wodzie 15 , 45
czy 60 minut. Stąd wniosek, że ceniono
nie tyle szybkie ale i te długie pływanie.
Źródła historyczne podają także, że takie
długie pływanie organizował dla miejscowych chłopów hr. Władysław Zamoyski
na wyścigach przez jezioro w Kórniku. Są
również inne akcenty kórnickie zawarte w
opracowaniu. Od 1924 roku odbywały się
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Dachowy, Gądek, Robakowa Osiedla,
Robakowa Wsi. Głównym sponsorem była
firma „Pinacle”, która ufundowała medale,
puchary, nagrody. Nagłośnieniem zajęła się
firma „Tomsoun” – Słomińscy z Kórnika.
Finałowy mecz pomiędzy reprezentacją
Robakowa i Czmonia zakończył się remisem 1 : 1, dopiero w dogrywce lepsi okazali
się gospodarze, wygrywając 4 : 2. Zatem
pierwsze miejsce zajęło Robakowo, drugie
Czmoń, trzecie Szczytniki, czwarte Bnin II,
piąte Bnin I i szóste Szczodrzykowo.
W uroczystości zakończenia turnieju,
prowadzonej przez Janusza Wojtusia wziął

m.in. udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Pogratulował drużynom wyrównanej walki. Złożył podziękowania organizatorom.
Trzem najlepszym drużynom wręczył
puchary. Puchar dla zwycięskiej drużyny
z Robakowa odebrał jej kapitan – Dawid
Ostrowski. W uroczystości dekorowania
medalami trzech najlepszych ekip uczestniczyli: Roman Genstwa, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, sołtysi: Gądek - Tadeusz Olejniczak i Robakowa Wsi – Stefan
Sosnowski. Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy i piłki.
Robert Wrzesiński

w Poznaniu wyścigi „między mostowe” na
Warcie, które cieszyły się ogromną popularnością, licznie dopingowane nad brzegiem
przez publiczność. Międzymiastowy Wyścig
Pływacki odbywał się corocznie w drugą
lub trzecia niedzielę lipca na dystansie 2,5
km od mostu na Starołęce, po most św.
Rocha. W pierwszym wyścigu, który odbył
się 13 lipca 1924 roku wystartowało 48
pływaków a zwyciężył Tadeusz Ciastowski z Kórnika w czasie 21:10,2. W latach
30 – tych odbywały się wyścigi pływackie
noszące nazwę „Wpław przez Poznań” na
trasie od mostu na Starołęce począwszy aż
do Szeląga. W pierwszych latach powojennych próbowano nawiązać do tradycyjnych
długodystansowych wyścigów na Warcie.
Jednakże rzeka była bardzo niebezpieczna
i ze względu na zatopione wraki i sprzęt
wojenny zaniechano wyścigów. Dopiero
w 1948 roku po oczyszczeniu Warty zorganizowano wyścig pływacki pod nazwą „
Pod mostami Poznania”. Wystartowało 106
zawodników. Na dystansie 800m wyznaczonym dla „starszych panów” zwyciężył
Stefan Gromadziński przed Stanisławem
Kurnatowskim ale na 7 miejscu zameldował się Tadeusz Ciastowski z Kórnika.
Juniorzy ścigali się na dystansie 2000m i
wygrał Walerian Jachnik. W swej kategorii wiekowej startował również Dezydery
Adamski, dawniej mieszkaniec Kórnika a
obecnie Mościenicy. Prawdopodobnie w
latach 1950-1951 zakazano kąpania się w
Warcie na odcinku od ul. Jordana do ujścia

Cybiny z Warty. Wtedy pływacy startowali
w wyścigach w innych miejscach kraju.
Pływacy długodystansowi brali udział w
zawodach organizowanych na wodach
Kanału Bydgoskiego, na Wiśle i innych
akwenach. W tych startach duże sukcesy
odnieśli: Stefan Taedling, Aleksander Goetz
i Walerian Jachnik.
Od 1967 roku do dzisiaj odbywają się
maratony pływackie „Wpław przez Kiekrz”.
Obecnie w Wielkopolsce organizowane są
również inne np. w Lednicy czy w Środzie
Wlkp., gdzie próbują swoich sił także kórniczanie. Czy pływali także w tym roku?
Zobaczymy. Dobrze by było nawiązać do
tradycji i powrócić do pływania długodystansowego na jeziorach kórnickich. W latach
60-tych trasę od dawnej plaży bnińskiej
na Błonie pokonywałam również sama, w
towarzystwie Adama Chrzana i Tadeusza
Rauka.
Źródła historyczne wspominają wyczyny
pływackie rodzeństwa Adamskich, Stanisława Boińskiego czy Michała Rauchuta.
Jeśli są jeszcze kórniczanie pamiętający
dawne czasy i innych pływaków zachęcam
do podzielenia się tymi wiadomościami.
Czy odrodzi się pływanie długodystansowe w Kórniku? Może w przyszłości, gdy
powstanie pływalnia, kórniczanie zmobilizują się do organizowania zawodów pływackich. Byłby to kolejny pomysł na promocję
Kórnika i kontynuację pływackich zmagań
ludzi naszego środowiska.
ARA
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KOLEJNE MEDALE
MISTRZOSTW POLSKI DLA
KÓRNIKA
Podczas rozegranej Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Grudziądzu w kolarstwie szosowym kolejny wielki sukces
osiągnęli młodzi zawodnicy UKS Jedynka
Limaro Kórnik. Podczas jazdy indywidualnej na czas na dystansie 10 km dwójka
zawodników Limaro, Daniel Horyza i Adam
Piasecki zaliczana była do ścisłej czołówki, ale to co pokazali na pewno przeszło
wszelkie oczekiwania. Kandydatów do
medali wymieniano chyba piętnastu, ale
nikt się nie spodziewał tego, że aż dwa
krążki mogą pojechać do jednego klubu,
w dodatku te najcenniejsze. Jednak nawet
najskrytsze marzenia mogą się stać rzeczywistością, wystarczy trochę szczęścia,
talentu, odpowiednie przygotowania, stuprocentowe zaangażowanie zawodników i
trenera, oraz przychylna dłoń osób trzecich,
zarówno działaczy jak i sponsorów. Gdy
takie kryteria zostają spełnione, to sukces
jest z reguły kwestią czasu. Sekcji kolarskiej
Limaro medale Mistrzostw Polski nie są
obce, ale podwójny sukces w indywidualnej
konkurencji zdarzył się po raz pierwszy.
Jazda indywidualna na czas (tzw. „etap
prawdy”), jest najbardziej wymierną konkurencją kolarską, tutaj nie ma przypadków i

wygrywa zawsze najmocniejszy i najlepiej
przygotowany zawodnik. Na Olimpiadzie
Młodzieży na czas startuje pięćdziesięciu
najlepszych zawodników w Polsce, wyłonionych uprzednio w eliminacjach, które
trwały od kwietnia do czerwca (4serie).
Ogółem w eliminacjach wzięło udział ok.
280 zawodników. Po ośmiu latach złoty
medal wrócił do Kórnika, wtedy zdobył
go Mateusz Taciak. Wtedy to był również
pierwszy indywidualny tytuł Mistrza Polski
dla Taciaka, a dziś ma już ich kilkanaście
na koncie i jest obecnie jednym z najlepszych Polskich kolarzy. Być może któryś
z tych młodych zawodników (oboje maja
po 16 lat), którzy stanęli na podium w Grudziądzu, pójdzie w ślady Mateusza, czego
im z całego serca życzymy. Ostatecznie w
wyścigu na czas w kategorii junior młodszy, złoty medal i tytuł Mistrza Polski na
rok 2008 zdobył Daniel Horyza. Drugie
miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Adam
Piasecki, tracąc do swojego kolegi klubowego zaledwie dwie sekundy. Trzeci czas
uzyskał zdecydowany faworyt Mateusz
Nowak z KTK Kalisz. Podczas Olimpiady
Młodzieży, tradycją jest, że złoty medal
otrzymuje również, trener mistrza Polski.
Nie po raz pierwszy w roli tej wystąpił
trener Robert Taciak, mając zaszczyt jako
jedyny z trenerów stanąć na podium wraz
ze swoimi zawodnikami. Dwa dni później
odbył się wyścig ze startu wspólnego, w

którym wystartowało 120 zawodników
również wyłonionych w eliminacjach. Tutaj
również z Bardzo dobrej strony pokazał
się Daniel Horyza, który ostatecznie zajął
10 miejsce a inny Daniel z grupy Limaro,
tyle że Adamski finiszował na 20 miejscu.
O pechu może mówić Kacper Rajkowski,
któremu w skutecznym finiszu przeszkodziła kraksa innych zawodników i ostatecznie przyjechał na metę jako ostatni z
czołowej grupy na 45 miejscu. Ostatni z
naszych zawodników Michał Jędrzejczak
uplasował się na 85 miejscu. Piasecki ze
startu wspólnego nie zakwalifikował się co
chyba zaważyło że zawodnicy Kórnickiego
Limaro nie zostali drużynowym Mistrzem
Polski w kolarstwie szosowym, ponieważ
do zwycięzców, ekipy Ziemi Darłowskiej
zabrakło zaledwie jednego punktu, którego
Adam na pewno by zdobył. Przy równej
ilości punktów zwyciężyła by ekipa Limaro,
ponieważ w takiej sytuacji liczy się ilość
pierwszych miejsc, a zespół Darłowa takiego nie posiadał w swoim dorobku. Jednak
drugie miejsce w Polsce nie ujmuje nic
małemu klubowi z Kórnika, który podczas
Olimpiady Młodzieży, po raz pierwszy zdobył drugie miejsce. W przeszłości młodzi
kolarze zKórnika stawali dwukrotnie już
na trzecim miejscu. Ostatecznie Darłowo
zdobyło 24 pkt, a jedynka Limaro Kórnik
23. Trzeci był Art.-Print Olsztyn z dorobkiem 19 pkt. HS

SPORT

SPORT

Rozgrywki piłkarskie
w Robakowie

Dekoracja Mistrzostw Polski od lewej:
Trener R. Taciak, Daniel Horyza w koszulce Mistrza Polski i Adam Piascki
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

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

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 klimaty 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

Następny numer Kórniczanina ukaże się
29-go sierpnia 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 22-go sierpnia 2008r.
nr 15/2008

