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

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę

SPOTKANIe DYReKTORÓW  
PLACÓWeK PAN

Przedstawiciele władz Polskiej Akademii 
Nauk  z Warszawy oraz kierujący placówka-
mi PAN w Kórniku spotkali się z Prezesami  
Fundacji Zakłady Kórnickie i Burmistrzami 
Kórnika 14 lipca w siedzibie Instytutu PAN 
w Kórniku. 

Omówiono miedzy innymi sposób 
wykorzystania ostatniego bloku wieloro-
dzinnego w Dziećmierowie. Dotychczas 
aktualne były deklaracje gminy, która miała 
wyremontować budynek z zewnątrz. Re-
montem wewnątrz budynku miała się zająć 
PAN i wykorzystać mieszkania dla swoich 
pracowników. 

Ponieważ PAN nie posiada funduszy 
na takie inwestycje, najprawdopodobniej 
całym remontem zajmie się kórnicki samo-
rząd i wykorzysta mieszkania jako lokale 
komunalne. 

Ponieważ Fundacja Zakłady Kórnickie 
wyraziła zainteresowanie wykorzystaniem 
oficyn na podzamczu dla swoich celów, za-
proponowano wybudowanie przy al. Flensa 
nowego budynku dla zamieszkujących 
pod zamkiem osób. Miałaby to być część 
kompleksowej rewitalizacji podzamcza i 
Arboretum. Na to zadanie instytucje PAN-u 
wraz z gminą miałyby starać się o dofinan-
sowanie z funduszy unijnych. 

Jak udało nam się ustalić, Fundacja 
Zakłady Kórnickie przeznaczyła kwotę  
600 tys. zł na ratowanie zamkowego mo-
stu. Kwotę 300 tys. złotych zadeklarował 
wcześniej samorząd powiatu. Jak deklaruje 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, zwróci się on 
do Rady Miejskiej w Kórniku z propozycją 
wyasygnowania środków na ten ważny cel. 

  
WiękSZy fuNduSZ 

Nowym zasadom naliczania i rozliczania 
funduszy sołeckich poświęcono spotkanie 
sołtysów, które odbyło się 17 lipca w Sali 
Domu Strażaka w Kórniku. 

Przypomnijmy, że nowe przepisy po-
zwalają tworzyć fundusz sołecki w określo-
nej wysokości (większej niż funkcjonujący 
obecnie w naszej gminie) z możliwością 
refundacji części wydatkowanych przez 
gminę środków z funduszy centralnych, ale 

z obwarowaniami dotyczącymi planowania 
i rozliczania środków.

Podczas spotkania Skarbnik Gminy 
Kórnik Katarzyna Szamałek przedstawiła 
szczegóły zagadnienia i odpowiedziała 
na pytania dotyczące tematu. Burmistrz 
zaproponował, by 

Sołectwa przeznaczały pieniądze ze 
swojego funduszu na takie działania jak: 
równanie dróg, wycinka poboczy, utrzy-
manie zieleni i utrzymanie czystości, oraz 
na organizowanie imprez integracyjnych i 

kulturalnych. Zaznaczył jednak, że powinno 
się unikać sytuacji, by duże sumy sołeckich 
przeznaczane są na konsumpcję podczas 
imprez. Zaproponował, by kwota przezna-
czona na „przejedzenie” nie przekraczała 
10% funduszu. 

ŚWięto PoliCji

Kórnicki Komisariat Policji jest już po 
gruntownym remoncie. Z okazji oddania 
do użytku wyremontowanego obiektu oraz 
w związku ze zbliżającym się świętem 
Policji (24 lipca) w dniu 17 lipca odbyło się 
spotkanie, na którym zjawili się przedstawi-
ciele władz poznańskiej Policji, samorządu  
powiatowego oraz Kórnika i Kleszczewa 
(przypomnijmy, że nasz posterunek obsłu-

guje dwie gminy), a także przedstawiciele 
instytucji, dzięki którym udało się wyremon-
tować komendę. 12 policjantów otrzymało 
nominacje na wyższe stopnie. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wraz z przewodniczą-
cą RM Ireną Kaczmarek złożyli życzenia 
funkcjonariuszom i podziękowali za dotych-
czasową współpracę.  

100-LeCIe URODZIN

W dniu 19 lipca, w Borówcu uczczono 
jubileusz 100-lecia urodzin pana Edwarda 
Czerwińskiego. Jubilat w dobrej formie 
przyjął życzenia od rodziny, znajomych, 

księdza proboszcza Grzegorza Gałkow-
skiego oraz przedstawicieli samorządu- 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i 
sekretarza Leszka Książka.

Również my dołączamy się do naj-
serdeczniejszych życzeń.  Jak najwięcej 
zdrowia i szczęścia panie Edwardzie!

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie 
prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę PPHU EKO-MIX z siedzibą 
we Wrocławiu tel. nr 071 332 41 61.

W związku z tym można składać wnioski o dotację na demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku Wydział Ochrony Środowiska pok. 201 tel. 061 8972 616. Dotacja wynosi 70% demontażu i unieszkodliwiania.

Wykonawca przeprowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:
- 14,79 zł brutto/m2 (demontaż i unieszkodliwianie z budynków mieszkalnych)
- 14,79 zł brutto/m2 (demontaż i unieszkodliwianie z budynków niemieszkalnych)
- 0,86 zł brutto/kg (unieszkodliwianie)
Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych należy zgłosić administracji budowlanej 

zamiar wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (formularz zgłoszenia 
i innych dokumentów można znaleźć na stronie www.kornik.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska UM w Kórniku).

Jubilat z rodziną

Życzenia od samorządu
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NA PODSTAWIe § 18 STATUTU GmINY 
KÓRNIK

ZWoŁuję

Xliii  SESję RAdy MiEjSkiEj  
W KÓRNIKU,

która odbędzie się 29 lipca 2009r.  
o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w 
Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady 

Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działal-

ności międzysesyjnej. 
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 

okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał 

lub zajęcie stanowiska w następujących 
sprawach: 

a/ nadania imienia  Gimnazjum w Ro-
bakowie, 

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,
c/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomo-

ści położonych w obrębie Biernatki, 
d/ kupna nieruchomości drogowych 

położonych w Kórniku obręb Bnin,
e /  z m i e n i a j ą c a  u c h w a ł ę  n r 

XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych na terenie miejscowości Gądki, 

Koninko, Żerniki,    
f/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach 

i Koninku,
g/ ze skargi ROD im. A. Wróblewskiego 

w Mościenicy,
h/ udzielenia pełnomocnictwa radcy 

prawnemu, 
i/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kórniku,
j/ miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla miejscowości 
Mościenica. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                       
11. Zakończenie sesji.      

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

Z kalendarZa 
PrZewodnicZącej 

rM
15 lipca komisja Rozwoju Gospodar-

czego RM dyskutowała na temat miejsco-
wego planu zagospodarowania w Moście-
nicy. Swoją koncepcję planu przedstawił 
Stefan Wojciechowski. 

15 lipca przewodnicząca RM spotkała 
się z wiceprzewodniczącymi  Romanem 
Gęstwą i Michałem Steckim. Postanowio-
no przedstawić radnym propozycję powo-

łania Komisji Statutowej celem analizy i 
wprowadzenia zmian w statucie. Zmiany 
mają dotyczyć między innymi przedmiotów 
działania komisji, zmiany nazwy komisji 
Rozwoju Gospodarczego, powołania 
Komisji Ładu Przestrzennego i komisji 
doraźnej do spraw polityki przestrzennej.

 
17 lipca Radni uczestniczyli w zebraniu 

sołtysów, podczas którego dyskutowano 
na temat funkcjonowania funduszy so-
łeckich

22 lipca odbyły się komisje:
- Rewizyjna (zapoznano się z pismami: 

od Komisji Rozwoju Gospodarczego RM 
w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej 

z ustaleniem granic sołectw Mościenica 
i Skrzynki i od właścicieli nieruchomości 
położonych nad jeziorem kórnickim w 
sprawie pisma, które Burmistrz Gminy 
Kórnik skierował do SKO.

- Oświaty i Polityki Społecznej (zapro-
szony gość, kierownik Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przestawił działalność ośrodka, 
wysłuchano relacji kierownika Wydziału 
Inwestycji UM w Kórniku na temat rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Bninie, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku 
oraz budowy kompleksu oświatowego w 
kamionkach)

- Rolnictwa (dyskutowano o dożynkach 
i zgłoszonych wnioskach na temat zmian 
statutowych)

aquanet na 
koMisji

ostatnie posiedzenie komisji Budże-
tu i finansów Rady Miejskiej w kórniku 
poświęcono dyskusji na temat współ-
pracy ze spółka Aquanet.

8 lipca 2009 roku na zaproszenie prze-
wodniczącego komisji  Seweryna Waligóry 
do Kórnika przybyła kierownik działu pro-
gramowania Anna Graczyk oraz dyrektor 
ds. inwestycji Andrzej Kaziród.

Na wstępie na życzenie członków 
komisji przedstawiono  kryteria podziału 
środków spółki Aquanet na poszczególne 
zadania i dla poszczególnych gmin- 
udziałowców. 

Dużą grupę stanowią zadania, które 
zostały wpisane do wniosków o dofi-
nansowane z Funduszu Spójności. Do 
pierwszego z tych wniosków została za-
kwalifikowana budowa sieci kanalizacyj-
nej w Borówcu. Całość wniosku zawiera 
inwestycje na łączny koszt rzędu 900 
milionów złotych. Możliwe dofinansowa-
nie wyniesie 50% tej sumy. Niewiadomą 
pozostają ostateczne rozstrzygnięcia co 
do przyznania środków. Najprawdopodob-
niej będą one znane pod koniec grudnia. 
Dalsza część zadań, w tym kanalizacja 
Kamionek znajdzie się w drugim nabo-
rze wniosków (II kwartał 2010r), których 
rozstrzygnięcia spodziewać się należy 
dopiero w 2011r. Drugi wniosek Aquanetu 
łączyć będzie inwestycje o szacunkowym 
koszcie 300 milionów złotych. 

Istotnym kryterium wyboru zadań jest 
ich efekt ekologiczny (120 osób na km sie-
ci) – przedstawiciele Aquanet zaapelowali 
do władz gminy o pomoc w nakłanianiu 
mieszkańców do podłączania się do sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zadania główne – modernizacja 
oczyszczalni, ważne kolektory ściekowe 
i inwestycje ponadlokalne oraz zadania 
o dalekim zaawansowaniu nie są dzielo-
ne na udziałowców, ale uważane są za 
wspólne. W Gminie Kórnik planowane jest 
wiele takich inwestycji, co nie podoba się 
innym udziałowcom.  Cześć środków na 
inwestycje mniejsze, lokalne jest dzielona 
wg umowy o parytetach, którą podpisali 
akcjonariusze. Grupę nazywa się robo-
czo „pulą”. Środki w puli są stosunkowo 
niewielkie, jednak w miarę upływu czasu 
(około 10 lat) pula będzie zwiększana. 
Udział każdej z gmin w puli będzie pro-
porcjonalny do udziału jaki dana gmina 
posiada w spółce. 

Pani Anna Graczyk przedstawiła 
prezentację Programu Działań Inwesty-
cyjnych Aquanet na lata 2009 – 2018. 
Przedstawiła zadania, które planuje się do 
realizacji na terenie Gminy Kórnik, m.in.: 
modernizacja wodociągu Dębiec – Bnin, 
przebudowa i wymiana systemu wodocią-
gów w Kórniku, budowa magistrali wodo-
ciągowej z Mosiny i przewodów wodocią-
gowych, budowa kanalizacji sanitarnej 

w Borówcu i Kamionkach, modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Borówcu. 

Przypomniała zebranym, że Aquanet 
opracowuje projekt sieci kanalizacyjnej 
dla miejscowości wokół jezior (razem 13 
miejscowości tzw. Aglomeracji Kórnickiej). 
Dokumentacja ma być gotowa do połowy 
2010 roku. Wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek zaznaczył, że Gmina Kórnik będzie 
mogła zdecydować, które elementy, z 
projektu dla miejscowości wokół jeziora 
bnińskiego,  będą realizowane. Przypo-
mniał także, że prowadzone są rozmowy z 
inwestorami w Koninku, którzy są skłonni 
współfinansować budowę kolektora głów-
nego do tej miejscowości. 

Wice burmistrz przypomniał, że np. 
szanse na budowę kanalizacji w północnej 
części gminy będą około 2020 roku. Za 
najlepsze rozwiązanie uznał współpracę 
z inwestorami (jak np. rozmowy dot. Ko-
ninka), którzy dla podniesienia standardu 
swoich ofert inwestycyjnych są gotowi 
ponosić cześć kosztów kanalizacji lub 
wodociągu. Wiceburmistrz poinformował 
także zebranych, że prowadzono rozmo-
wy z gminami Środa i Śrem w sprawie 
hurtowych cen zakupu wody. Rozmówcy 
uznali, że Gmina Kórnik nie jest hurtowym 
odbiorcą i nie wyrazili zgody na obniżkę 
cen. Do UM wpłynęła ostatnio propozycja 
spółki wodociągowej ze Śremu dotycząca  
przejęcia magistrali zaopatrywanej wodą 
ze Śremu co dałoby szansę na wprowa-
dzenie innych warunków finansowych. 
Przewodniczący Komisji Seweryn Waligó-
ra zapytał, czy Aquanet oczekuje od Gminy 
Kórnik deklaracji finansowych na 2010 rok. 

Dyrektor Andrzej Kaziród odpowie-
dział, że z takimi decyzjami należy po-
czekać na rozstrzygnięcia przetargów. 

Pod koniec spotkania z przedstawicie-
lami Aquanetu Sołtys Borówca  Maciej Sło-
wiński poprosił o podane realnego terminu 
rozpoczęcia budowy kanalizacji w Borówcu. 
Sprawa jest o tyle istotna, że od terminu 
zakończenia części prac zależy zmoderni-
zowanie ulicy Poznańskiej, ruchliwej arterii 
przelotowej przez wieś, która obecnie nie 
spełnia wymogów bezpieczeństwa – przede 
wszystkim brakuje tu chodników, szosa jest 
dziurawa i wąska, a mimo zakazu jeżdżą 
tędy setki ciężarówek. Remont ma się 

dokonać wspólnym wysiłkiem Aquanetu, 
gminy Kórnik oraz właściciela- Powiatu 
Poznańskiego. Dyrektor Andrzej Kaziród 
odpowiedział, że do 2015 roku inwestycja 
musi zostać zakończona, aby móc rozliczyć 
środki z Funduszu Spójności. Odpowiedź 
dość lakoniczna i mało precyzyjna nieza-
dowoliła sołtysa.

Oto treść korespondencji ze spółką, jaką 
przesłał nam sołtys słowiński.

(zapytanie skierowane do Aqanetu)

Nawiązując do rozmowy w dniu 8 lipca 
br.na spotkaniu w Kórniku dotyczącym 
programu działań inwestycyjnych Aquanetu 
na terenie Gminy Kórnik proszę o informa-
cję dotyczącą terminu rozpoczęcia prac 
związanych z budową kanalizacji w ulicy 
Poznańskiej w Borówcu.

Przypominam, że na zadane  w powyż-
szej sprawie pytanie na spotkaniu nie otrzy-
małem odpowiedzi. Informuję, że termin 
rozpoczęcia prac związanych z  kanalizacją 
jest absolutnie kluczową sprawa dla naszej 
społeczności z uwagi na planowane  prace 
remontowe ul. Poznańskiej i położenie 
chodnika. 

Sołtys wsi Borówiec Maciej Słowiński

(odpowiedź)
Odpowiadając na Pana maila informuję, 

że AQUANET dokonał uzgodnień z zarząd-
cą drogi,tj. Zarządem Dróg Powiatowych 
odnośnie terminu realizacji kanalizacji 
sanitarnej w ul. Poznańskiej w Borówcu. 
Przewidywany termin rozpoczęcia robót to 
marzec - kwiecień 2010 r. Ze strony AQU-
ANET inwestycję tę prowadzi pan Łukasz 
Bil - insp. nadzoru (tel. 0618359113, e-mail: 
lukasz.bil@aquanet.pl) 

Z poważaniem 
Grażyna Solman

Dział Programowania Rozwoju
AQUANET S.A.

Z niekrytym żalem  Maciej słowiński 
przekazywał nam te informacje. Zanosi 
się na to, że kolejny rok poczekamy na 
modernizację ul. Poznańskiej w Borowcu.

Opr. ŁG

BURmISTRZ GmINY KÓRNIK
iNfoRMujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 lipca 2009 r. 
do 31 lipca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

- 1 działka nr 785/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin.,
- 1 działka nr 344/3 położona  w miejscowości Błażejewo.  

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

B I B L I O T e K A  

P U B L I C Z N A  

W  K Ó R N I K U 

informuje, 
że od 3 do 31 sierpnia 

będzie nieczynna 
z powodu remontu. 

Panu Marianowi Olejnikowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego

w Kórniku
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dZiesiątce 

10. miejsce zajęła Gmina kórnik w 
kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich w rankingu samorządów, 
ogłoszonym przez dziennik „Rzecz-
pospolita”. Na uroczystej gali, która 
odbyła się 10 lipca w Warszawie, w 
imieniu samorządu dyplom odebrał 
Antoni kalisz, kierownik Wydziału 
ochrony Środowiska i Rolnictwa 
urzędu Miejskiego w kórniku. 

Po raz jedenasty kapituła konkursowa 
wybrała najlepsze polskie miasta, gminy 
miejskie i miejsko-
wiejskie oraz gminy 
wiejskie. 

Prof. Michał Ku-
lesza, członek ka-
pituły konkursowej 
przyznał, że w tym 
roku wybór najlep-
szych samorządów 
był trudny. Stawka 
była tak wyrówna-
na, że o pozycjach 
w rankingu decy-
dowały miejsca po 
przecinku. Prof. Ku-
lesza stwierdził w 
jednym z wywiadów 
dla „Rzeczpospoli-
tej”, że wśród naj-
lepszych samorzą-
dów „robi się coraz 
bardziej tłoczno”. 

10. miejsce na-
szej gminy w tak prestiżowym rankingu to 
niemały sukces. Biorąc jednak pod uwagę 
wyniki zeszłorocznego konkursu, liczyliśmy 
po cichu na skok o „oczko” wyżej - z piątego 
na czwarte miejsce. Tym razem zamykamy 
pierwszą dziesiątkę najlepszych polskich 
samorządów. 

Pod bacznym okiem kapituły 
Ranking powstał dzięki pracy niezależ-

nej kapituły konkursowej, składającej się 
z przedstawicieli instytucji i środowisk od 
lat współpracujących z samorządami oraz 
osób związanych z dziennikiem „Rzeczpo-
spolita”. Przewodniczącym kapituły był prof. 
dr hab. Jerzy Buzek, obecnie przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego. 

Kapituła konkursu przyznała, że tworząc 
ranking, chciała uhonorować samorządy, 
które najbardziej dbają o rozwój i podnie-
sienie jakości życia, przy jednoczesnym 
zachowaniu reguł odpowiedzialności i 
bezpieczeństwa finansowego. Działania 
samorządu przeliczano na punkty. Samo-
rządy oceniano w trzech kategoriach (mia-
sta na prawach powiatu, gminy miejskie i 
miejsko-wiejskie, gminy wiejskie) oraz w 
dwóch etapach. 

W pierwszym kapituła oceniała, któ-
re gminy najlepiej zarządzały swoimi 
finansami w latach 2005-2008 i przy tym 
najwięcej inwestowały. Samorządy otrzy-
mywały 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 jedne-
go mieszkańca, które w latach 2006-2008 
wpłynęły do budżetu gminy, zadłużenie sa-
morządu w stosunku do dochodów w latach 
2005-2008, dynamikę wzrostu dochodów 
własnych w latach 2005-2008 czy trans-
port, łączność i ochronę środowiska. W 
pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 
maksymalnie 60 punktów. Miasta i gminy, 
które otrzymały najwięcej punktów przeszły 
do drugiego etapu. W sumie wybrano 464 
samorządy. 

Drugi etap polegał na wypełnieniu przez 
gminy ankiety z 15 pytaniami i odesłaniu 
jej do kapituły. W ankiecie pytano m.in. o 

udział wydatków na realizacje kontraktów 
z organizacjami pozarządowymi w wydat-
kach ogółem w latach 2005-2008, liczbę 
złożonych wniosków o dofinansowanie 
organizacji pozarządowych w latach 2005-
2008, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w latach 2005-
2008, liczbę nowych podmiotów gospo-
darczych, działających na terenie gminy w 
latach 2005-2008 w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, wyniki testu szóstoklasistów 
i gimnazjalistów w 2008 i 2009 roku,  czy 
urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO 
oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
i inicjatywy w ramach PPP. Tam, gdzie ana-
lizowano kolejne lata, przyjęto zasadę, że 
najwięcej punktów przyznawano za ostatni 
rok. Łącznie w drugim etapie samorząd 
mógł uzyskać ponad 40 punktów.

Oprócz głównego rankingu powstały 
także dwa inne. Pierwszy z nich to „Euro-
pejski samorząd”, w którym oceniano gminy 
pod kątem skuteczności wykorzystywania 
funduszy unijnych a drugi to „Innowacyjny 
samorząd”, w którym pod lupę wzięto ofertę 
elektroniczną urzędów dla mieszkańców 
i działania gmin na rzecz dostępności do 
sieci. 

Zamknęliśmy pierwszą dziesiątkę  
Kórnik w kategorii gmin miejskich i 

miejsko-wiejskich zajął dziesiąte miejsce z 
wynikiem 53,1 punktów (w ubiegłym roku 
piąte miejsce i 56,71 punktów). 

Do najlepszej gminy, którą w tym roku 
został Grodzisk Mazowiecki zabrakło nam 
niecałe 7 punktów. W pierwszej dziesiątce 
rankingu znalazła się jeszcze tylko jedna 
gmina z województwa wielkopolskiego – 
Ostrów Wielkopolski, która uplasowała się 
na siódmym miejscu. Warto wspomnieć, 
że gmina Puszczykowo, która w 2008 roku 
była o dwa oczka wyżej niż nasza (wówczas 
trzecie miejsce), tym razem znalazła się 
dopiero na czternastej pozycji. Gmina Ja-
rocin, która w 2008 roku uplasowała się na 
szóstym miejscu, tuż za nami, teraz była na 
dwunastym. W sumie w setce najlepszych 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich znalazło 
się 8 gmin z Wielkopolski. 

Kapituła nie najgorzej oceniła sytuację 
finansową i zarządzanie gminą Kórnik. Z 

danych zawartych 
w rankingu wynika, 
że w 2008 roku do-
chód własny gminy 
na osobę wyniósł 

2 999 zł i był 
wyższy o 334 zł 
od najlepszego w 
zestawieniu Grodzi-
ska Mazowieckiego 
oraz wyższy o po-
nad 1000 zł od bę-
dącego na siódmej 
pozycj i  Ostrowa 
Wielkopolskiego.  

Warto  wspo-
mnieć o tym, że do-
chód naszej gminy 
w przeliczeniu na 
jednego mieszkań-
ca rośnie z roku na 
rok. W 2007 roku 
wynosił 2 806 zł a 

już rok później był o prawie 200 zł wyższy. 
W 2008 roku wydatki własne gminy 

Kórnik na osobę wyniosły 3 326 zł, Gro-
dziska Mazowieckiego 3 448 zł, a Ostrowa 
Wielkopolskiego 2 193 zł. 

Analizując dane rankingowe dowiemy 
się, ile pieniędzy pozyskały gminy z fundu-
szy unijnych. W 2008 roku gmina Kórnik 
pozyskała środki unijne w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca w wysokości tylko 1,7 
zł. Pierwszy w rankingu Grodzisk Mazo-
wiecki zdobył aż 267,3 zł na osobę a Ostrów 
Wielkopolski 11,7 zł. 

Kapituła konkursowa wzięła także 
pod lupę udział wydatków budżetowych 
na organizacje pozarządowe. W gminie 
Kórnik wyniósł on 0,76% i był tylko o dwie 
setne niższy niż w przypadku najlepszego 
Grodziska Mazowieckiego (0,78%) oraz o 
ponad pół procenta niższy niż w Ostrowie 
Wielkopolskim (1,32%). 

Co ciekawe, nasza gmina niemałe 
pieniądze przeznacza na bazę mieszkanio-
wą. Nakłady gminy Kórnik na gospodarkę 
mieszkaniową w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w ubiegłym roku wyniosły 198 
zł. Takie same nakłady poniósł Ostrów Wiel-
kopolski. Najlepszy Grodzisk Mazowiecki 

nie podał danych. 
Gmina Kórnik w porównaniu z innymi 

gminami, które znalazły się w pierwszej 
dziesiątce rankingu ma najwięcej nowych 
podmiotów gospodarczych przypadających 
na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten to aż 
16,56. Zbliżony ilością nowych podmiotów 
gospodarczych był tylko Kołobrzeg, z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego – 15,82. 
W Ostrowie Wielkopolskim tylko 10,42 
nowe podmioty gospodarcze przypadają 
na 1000 mieszkańców. 

Z tabeli wynika również, że wydatki 
gminy Kórnik na promocję w 2008 roku 
stanowiły 

0,50% budżetu gminy. W porównaniu z 
rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 0,26%.

Więcej od nas na promocję wydaje 
Ostrów Wielkopolski. Ogółem jest to 1,22% 
wszystkich wydatków. 

W oddzielnym rankingu, oceniającym 
wysokość pozyskanych środków unijnych w 
latach 2006-2008, gmina Kórnik podobnie 
jak gmina Ostrów Wielkopolski znalazła 
się poza pierwszą setką. Najlepszy Gro-
dzisk Mazowiecki, w rankingu „Europejski 
samorząd” zajął 47. miejsce. W rankingu 
innowacyjności, na 50 miejsc zajęliśmy 32. 
wraz z trzema innymi gminami, uzyskując 
12 punktów na 26 możliwych. Najlepszy 

Grodzisk Mazowiecki znalazł się poza pięć-
dziesiątką, a Ostrów Wielkopolski zdobył 
tylko o punkt więcej niż nasza gmina (13 
punktów). 

Mamy nadzieję, że kolejny dobry wynik 
gminy Kórnik w ogólnopolskim rankingu 
samorządów zmobilizuje nasze władze do 
jeszcze intensywniejszej pracy, działania, 
wprowadzania nowych rozwiązań, udogod-
nień i starań o fundusze zewnętrzne. Bo tylko 
zaangażowanie władz pozwoli na utrzymanie 
się naszej gminy w pierwszej dziesiątce 
rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” w 
kolejnych latach. Barbara Morasz

trZy Pytania do …
jERZEGo lECHNERoWSkiEGo, 

BURmISTRZA mIASTA
I GmINY KÓRNIK 

 
-  Po zdobyciu w ubiegłym roku 

piątego miejsca w rankingu „Rzeczpo-
spolitej” zapewniał Pan, że gmina kórnik 
będzie się starać utrzymać w pierwszej 
dziesiątce samorządów w kolejnych la-
tach. Słowa Pan dotrzymał. W tym roku 
zajęliśmy 10. miejsce. Po zeszłorocznym 
sukcesie, wielu jednak liczyło choćby na 
jedno „oczko” wyżej w rankingu a tym-
czasem nastąpił spadek o pięć „oczek” 
w dół ...

Jest to kolejny bardzo duży sukces 
gminy. Nie jest łatwo znaleźć się w Złotej 
Setce Samorządów, bardzo trudno jest 
znaleźć się w dziesiątce a jeszcze trud-
niej utrzymać się w czołówce przez dwa 
kolejne lata (udało się to tylko czterem 
gminom). Wystarczy powiedzieć, że inne 
gminy z Wielkopolski (dwie gminy), które 
w ubiegłym roku były w „10” obecnie w niej 
nie są. Analizując kryteria, na podstawie 
których tworzono ranking, można dojść do 
wniosku, że te wskaźniki, które decydują o 
potencjale gminy, w przypadku Kórnika są 
na najwyższym poziomie. Jesteśmy liderem 
w kategorii „Nowe podmioty gospodarcze” 
(prawie 17 nowych podmiotów na 1000 
mieszkańców) oraz w ścisłej czołówce w 
kategorii „Dochody własne w zł na osobę” 
. Jeśli chodzi o to ostatnie kryterium to w 
pierwszej dziesiątce pod tym względem 
zajmujemy czwartą pozycję (2.999,00 zł na 
osobę). Powstawanie nowych podmiotów 
gospodarczych niewątpliwie ma wpływ na 
wysokość dochodów własnych (podatki) i 
te dwa czynniki z pewnością podkreślają 
naszą wysoką pozycję w rankingu tworząc 
jej silny fundament.

- W rankingu „Europejski samorząd”, 
oceniającym skuteczność wykorzysty-
wania przez gminy miejskie i miejsko-
wiejskie środków unijnych, gmina kór-
nik znalazła się poza setką samorządów. 
kapituła konkursowa przywiązywała 
największą wagę do środków pozyska-
nych w 2008 roku. Czy w ubiegłym roku, 
nasza gmina pozyskała pieniądze z unii 
Europejskiej na jakikolwiek projekt? 

Oczywiście, że tak. We wrześniu 2008 
roku złożyliśmy ponownie do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o dofinansowanie 
projektu pt.: „Budowa przedszkola dla 150 
dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa 
Stockiego”. Wniosek ten został przygotowany 
i złożony w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006, pierwotnie w czerwcu 2004 roku. 
Przeszedł ówcześnie pozytywnie ocenę 
formalną, merytoryczno-techniczną i został 
umieszczony na liście rezerwowej, jednak 
ze względu na brak środków nie uzyskał do-
finansowania. Gdy w ubiegłym roku pojawiła 
się możliwość ponownego wnioskowania o 
środki na tę inwestycję (pomimo, iż została 
już zrealizowana) uaktualniliśmy dokumen-
tację, złożyliśmy wniosek i w grudniu 2008 
roku doczekaliśmy pozytywnego dla nas 
rozstrzygnięcia – podpisania umowy o do-
finansowanie. Całkowity koszt tej inwestycji 
to 3.283.047,07 zł, z czego Gmina Kórnik 
otrzymała w czerwcu 2009 roku refundację 
ze środków EFRR w wysokości 75% kosz-
tów kwalifikowanych tj. 2.331.722,49 zł. W 
związku z faktem, iż umowę podpisaliśmy 
w listopadzie 2008, kontrola inwestycji i do-
kumentacji odbyła się w styczniu 2009 roku, 
a środki wpłynęły na nasze konto dopiero w 
czerwcu, domniemywam iż mogły one nie 
zostać ujęte w przytoczonym przez Panią 
rankingu. 

W 2008 roku do budżetu gminy wpłynęły 
również środki unijne w wysokości:

- 9.824,25 zł + przekazany sprzęt (kom-
putery wraz z oprogramowaniem, pomoce 
naukowe, meble itp.) o wartości 28.472,36 
zł pozyskane w 2007 roku na potrzeby stwo-
rzonego w Szkole Podstawowej w Szczo-
drzykowie „Centrum kształcenia na odległość 
na wsiach”. Projekt ten realizowany był w 
ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

- 31.459,25 zł stanowiące ostatnią transzę 
dofinansowania z EFRR inwestycji pt.: „Bu-
dowa sieci wodociągowej od miejscowości 
Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, 
Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” 
realizowanej w ramach ZPORR - całkowita 
kwota dotacji z EFRR 568.808,75 zł (75%) 
+ 75.841,17 zł (10%) z rezerwy celowej z 
budżetu państwa (wniosek został złożony w 
2006 roku, realizacja inwestycji w 2007 roku, 
rozliczenie lata 2007/2008).

- W zeszłym roku informował Pan o 
tym, że rozważa już w przyszłym roku 

(w 2009) wprowadzenie innowacyjnych 
rozwiązań w urzędzie Miejskim. Chodzi 
o umożliwienie dokonywania przez 
internet formalności meldunkowych, po-
datkowych, związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Czy udało się 
już którekolwiek zrealizować? 

W bieżącym roku planowane jest otwar-
cie Gminnego Centrum Informacji (GCI), o 
czym kilkakrotnie informowałem wcześniej. 
Komórka ta - jako część struktury organiza-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Kórniku - będzie 
miała w zakresie czynności między innymi 
prowadzenie polityki informacyjnej Gminy 
Kórnik, opracuje standardy kontaktu z miesz-
kańcami, przygotuje materiały związane z 
obsługą turystyczną w naszej gminie oraz 
na bieżąco będzie monitorować współpracę 
urząd - mieszkaniec.

Stworzenie GCI będzie pierwszym kro-
kiem do wprowadzenia innowacyjności i two-
rzenia społeczeństwa informacyjnego, czyli 
praktycznego wdrożenia pewnych rozwiązań 
i technologii, ułatwiających życie mieszkań-
ców gminy jak i turystów czy potencjalnych 
inwestorów. Proces wdrażania innowacyjno-
ści i sposoby funkcjonowania urzędu na linii 
obywatel - urząd jest z pewnością kosztowny 
i długotrwały (może trwać w przypadku Urzę-
du Miejskiego w Kórniku kilka lat). Składa 
się na to wiele powodów, np. obostrzenia 
prawne, wymagania zewnętrznie niezależne 
od urzędu (część spraw urzędowych np. 
„dowody osobiste” są zadaniem zleconym 
realizowanym na zlecenie MSWiA (urząd 
sam z siebie nie może nic zmienić w pro-
cedurze organizacji i wydawania dowodów 
osobistych), kwestie szkoleniowe oraz eko-
nomiczne. Jednym z etapów działań w tym 
kierunku są też działania uporządkowujące 
organizacje pracy np. ISO. W kwietniu 2009 
roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2001 i 
będzie to z pewnością czynnik wspierający 
procesy innowacyjne.

Planujemy systematyczne wdrażanie 
rozwiązań innowacyjnych i po utworzeniu 
w bieżącym roku Gminnego Centrum In-
formacji, w budżetach na następne lata 
będą systematycznie wprowadzane środki 
finansowe na rozwój innowacyjności. Warto 
wspomnieć, że w tym samym rankingu, ale 
w zestawieniu  „Innowacyjne gminy miejskie 
i miejsko – wiejskie” Kórnik znalazł się na 32 
miejscu (w ubiegłym roku było to miejsce 50).

Rozmawiała: Barbara Morasz
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na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– cement

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479tel. (61) 8171 127

a

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIKdo wynajęcia pomieszczenie magazynowe 
wraz z zapleczem biurowym

o powierzchni 154,44 m²
Kontakt: 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku,  
ul. Krauthofera 11

tel. 0618 170-123 lub 509-515-554

Miejsce
na Twoją 
reklamę

wokół linii
W ostatnim numerze kórniczanina 

opublikowaliśmy lakoniczną informację 
zespołu roboczego powołanego przez 
wojewodę w sprawie linii wysokich 
napięć na temat ustaleń ze spotkania 
7 lipca.

Przypomnijmy, że komunikat informuje 
o tym, że do września przedstawiciele 
mieszkańców doprecyzują wielkość obsza-
ru wokół linii, którego dotyczyć będą dalsze 
rozmowy (w tym również zakres ewentual-
nych roszczeń w sprawie odszkodowań). 

PSE-Operator S.A. przedstawi nato-
miast propozycje możliwych rozwiązań, 
satysfakcjonujących strony.

Mało czytelne jest kto w imieniu miesz-
kańców będzie doprecyzowywał wielkość 
obszaru i zakres odszkodowań. Na pewno 
Stowarzyszenie Lasem 1000 będzie repre-
zentować swoich członków. W obradach 
nie biorą udziału radni Rady Miejskiej w 
Kórniku. Wchodząca w skład zespołu Rad-
na Magdalena Kosakowska była nieobecna 
podczas spotkania 7 lipca a zastępująca ją 
radna Małgorzata Walkowiak wyszła z Sali 
ustępując miejsca jednemu z mieszkań-
ców, gdyż przedstawiciele PSE nie chcieli 
zgodzić się na zwiększenie liczebności gre-
mium. Spotkanie było zamknięte dla prasy.

Przypomnijmy także, że do sądu trafiła 
już odpowiedź Gminy Kórnik na zarzuty 
stawiane w pozwie PSE Operator. Gminę 
reprezentuje w tej sprawie kancelaria 
Sowisło-Topolewski z Poznania. Pierwsza 
rozprawa planowana jest najprawdopodob-
niej w październiku. 

O sytuację związaną z  konfliktem wo-
kół przebiegu linii zapytaliśmy burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego:

Wielokrotnie wypowiadałem się publicz-
nie na temat linii (na łamach „Kórniczani-
na” również)   twierdząc, że najlepszym 
rozwiązaniem był tzw.  „wariant C”. Taki 
wariant popierałem i zaprezentowałem go 
między innymi mieszkańcom Kamionek 
na zebraniu wiejskim w dniu 24.11.2005r. 
Wariant ten zakładał przesunięcie linii w las, 
w odległości  300 – 600 m od skraju lasu. 
Ten przebieg miałem także uzgodniony z 
Lasami Państwowymi.

Gdyby wówczas mieszkańcy na zebra-
niu zaakceptowali ten wariant, to z bardzo 
dużym prawdopodobieństwem, ta linia 
byłaby już wybudowana przez las.  PSE 
miałyby linię, mieszkańcy nie mieliby linii 
na osiedlach, a gmina miałaby podatki. 

Teraz sytuacja jest zgoła inna. Linia 
jest już niemal wybudowana  po „starym 
śladzie”, czyli przez osiedla mieszkaniowe, 
a gmina ma proces o zapłatę 65 mln zł.

Chciałbym jeszcze raz wrócić do tam-
tej koncepcji, aby PSE  przeanalizowały 
ponownie wariant „C” (lub zbliżony). Na 
obecnym jednak etapie rozwoju sytuacji 
jest to mało realne. 

Rozmawiał ŁG

i. inwestycje
W związku z przeprowadzanymi oraz 

planowanymi inwestycjami wodociągo-
wo-kanalizacyjnymi na terenie gminy 
Kórnik, firma Aquanet SA postanowiła 
informować mieszkańców gminy o reali-
zowanych przedsięwzięciach.

Przebudowa i uzupełnienie systemu 
wodociągowego na terenie gminy Kórnik

Dla zdecydowanej poprawy zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców i instytucji

w miejscowościach: Borówiec, Ka-
mionki, Koninko, Mościenica, Skrzynki 
oraz Szczytniki, Aquanet SA realizuje 
zadanie inwestycyjne, polegające przede 
wszystkim na zwiększeniu wydajności 
Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody 
Kamionki, jak również na zwiększeniu 

przepustowości istniejącej sieci wodocią-
gowej w omawianym rejonie. Działania 
są prowadzone „etapowo”, najważniejsze 
z nich to:

1. Budowa nowej studni ujmującej 
wodę podziemną na terenie Ujęcia Wody 
Kamionki - zadanie to zostało zrealizo-
wane w roku 2007.

2. Modernizacja i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody Kamionki, celem 
zwiększenia jej wydajności w oparciu o 
zwiększone zasoby wodne Ujęcia Wody, 
możliwe do pozyskania z wykorzysta-
niem nowej studni ujmującej. Dodatko-
wo w ramach realizacji tej inwestycji 
zostaną na terenie Stacji Uzdatniania 
Wody Kamionki dobudowane 2 zbiorniki 
retencyjne o pojemności po 200 m3 
każdy, co pozwoli na dwukrotne zwięk-
szenie zapasu wody (z obecnie 400 m3 
do 800 m3) dla podania jej do odbiorców 
w okresie wzmożonego zapotrzebowa-
nia na podlewanie ogrodów w okresie 
letnim. Zadaniem zbiorników będzie 
zgromadzenie dodatkowej ilości wody w 
godzinach mniejszego zapotrzebowania 
wody, szczególnie w porze nocnej. Układ 
będzie tak skonstruowany, że umożliwi 
pozyskanie wody nie tylko z Ujęcia Wody 
i Stacji Uzdatniania Wody Kamionki (UW 
i SUWK), ale także z sieci wodociągowej 
Poznańskiego Systemu Wodociągowego 
(PSW). Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się w dniu 23.02.2009r. Zgodnie z umową 
z Wykonawcą jej zakończenie nastąpiło 
w lipcu bieżącego roku.

W pierwszej kolejności zostały wyko-

nane zbiorniki retencyjne, zaopatrywane 
w wodę z PSW. Natomiast w kolejnym 
etapie zostały wykonane prace na SUW 
Kamionki, których realizacja pozwoliła na 
zwiększenie wydajności obiektu.

3. Wymiana sieci wodociągowej w ul. 
Mieczewskiej na wodociąg o większej 
średnicy. Prace te pozwoliły na znaczącą 
poprawę zaopatrzenia w wodę nierucho-
mości, usytuowanych w rejonach miej-
scowości Kamionki, położonych najwyżej 
i najdalej oddalonych od źródła wody.

4. Wymiana istniejącej sieci wodocią-
gowej na wodociągi o większej średnicy 
w drogach powiatowych - stanowiących 
ul. Poznańską w Kamionkach oraz ulicę 
(obecnie w większości o nawierzchni 
ziemnej) łączącą Szczytniki z Kamionka-

mi w połączeniu z wodociągiem w ul. Po-
znańskiej na wysokości ul. Mieczewskiej 
w Kamionkach, jak również w drogach 
gminnych. Aktualnie są prowadzone 
uzgodnienia, zmierzające do uzyskania 
zgody na umieszczenie uzbrojenia wo-
dociągowego w pasie dróg powiatowych 
i gminnych oraz skoordynowania prac 
drogowych z układaniem nowej sieci 
wodociągowej, co ze względów ekono-
micznych i mając na uwadze zminimali-
zowanie kosztów społecznych (utrudnień 
komunikacyjnych) jest w pełni uzasadnio-
ne. W 2009 roku zakończone zostanie 
projektowanie wodociągu, natomiast jego 
realizacja nastąpi w roku 2010.

  ii. kredyt na realizację przyłączy 
kanalizacyjnych

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych Klientów podpisaliśmy umowę z 
Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) w 
zakresie udzielania przez bank kredytów 
na realizację przyłączy do sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajdują się poniżej w załącz-
niku pt. „ulotka”. Jeśli jesteście Państwo 
zainteresowani zaprezentowana ofertą 
, bądź chcielibyście uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje, zapraszamy do 
kontaktu z najbliższą placówką Banku 
Ochrony Środowiska.

Adresy i telefony znajdują się na 
stronie: www.bosbank.pl/i.php 

Aquanet

inforMacja firMy aquanet sa 
dotycZąca inwestycji 

wodociągowo-kanaliZacyjnej
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Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

ŻAluZjE RolEty RolEtki MAtERiAŁoWE
Markizy, moskitiery (rolowane, ramkowe), 

bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Al. Flensa 50, 62-035 Kórnik

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

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

UBEZPIECZENIA

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

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

Restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIZZA
KeBAB

OBIADY DOmOWe 
Z DOWOZem

Miejsce
na Twoją reklamę

AUTO-GAZ
MONTAŻ, SERWIS, SPRZEDAŻ
STARA FIRMA-NOWE MIEJSCE

KÓRNIK
LETNIA PROMOCJA

TEL. 601-421-692

Pielęgnacja Paznokci  
i Dłoni

- przedłużanie paznokci metodą 
żelową

- fiberglass na płytce paznokcia
- manicure

Salon VIVA
ul. Działyńskich 4

62-035 Kórnik
tel. 0 696-625-804

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE

CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA 

PODPOROWE
PPHU EMMAR

Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586

Układanie kostki pozbrukowej
tel. 501-073-774

StREfy SPoRtoWo-REkREACyjNE  
juŻ otWARtE

Szóstego lipca 2009 r. w Rokietnicy 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, w 
towarzystwie zaproszonych gości, doko-

nał uroczystego otwarcia stref sportowo-
rekreacyjnych wybudowanych w ramach 
projektu "Promocja zdrowia poprzez 

sport - zespół przyszkolnych otwartych 
boisk wielofunkcyjnych w powiecie po-

znańskim". Powód do zadowolenia mają 
więc nie tylko uczniowie, ale również 
mieszkańcy aglomeracji poznańskiej. 
Dzięki środkom pozyskanym z Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego udało się wy-
budować nowoczesne obiekty sportowo-
rekreacyjne (8 boisk wielofunkcyjnych, 3 

place zabaw, 1 bieżnię lekkoatletyczną 
oraz 1 boisko do piłki nożnej pokryte syn-
tetyczną trawą). Całkowity koszt projektu 
wyniósł 1.710.785 euro.

Uroczystemu otwarciu stref towa-
rzyszył festyn sportowo-rekreacyjny 
zorganizowany na wielofunkcyjnym 
boisku sportowym powstałym przy Ze-
spole Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy. Był on jedną 
z 26 imprez plenerowych, które do końca 
września br. zostaną przeprowadzone na 
wszystkich nowo wybudowanych obiek-
tach. Na uczestników festynu czekały 
liczne atrakcje: sztafety, wieloosobowe 
narty czy egipska platforma to tylko nie-
które z nich. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali medale, dyplomy 
oraz drobne nagrody. Finałem festynu 
był występ hiphopowej formacji NFK 
Klika. Gorąco zapraszamy wszystkich 
do uczestniczenia w imprezach plene-
rowych. Wszystkie strefy są obiektami 
ogólnodostępnymi, uzupełnią one ofertę 
sportowo-rekreacyjną powiatu poznań-
skiego. Od lipca bezpłatne zajęcia spor-
towe prowadzą wykwalifikowani trenerzy. 
Uczestniczyć w nich mogą dzieci oraz 
młodzież do 18 roku życia. Szczegóły 
dostępne są na ulotkach oraz na stronie 
internetowej www.powiat.poznan.pl

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji 

krótko 
Z Powiatu

SPoSÓB NA AktyWNE WAkACjE 
– BEZPŁAtNE ZAjęCiA SPoRtoWo – 

REkREACyjNE W GMiNiE kÓRNik

W lipcu 2009 r. w ramach projektu „Pro-
mocja zdrowia poprzez sport - zespół przy-
szkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych 
w powiecie poznańskim” w Domu Dziecka 
w Kórniku - Bninie przy ul. Błażejewskiej 
63 oddano do użytku  boisko wielofunkcyj-
ne i plac zabaw, których budowa została 
dofinansowana ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

Z tego względu serdecznie zapraszamy 
dzieci i młodzież do 18 roku życia do udziału 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych odby-
wających się na w/w obiekcie. Uczestnictwo 
w zajęciach jest bezpłatne. Opiekę sprawu-
ją wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy. 
Zajęcia trwają od poniedziałku do soboty (z 
wyłączeniem piątku), a do wyboru jest wiele 
dyscyplin sportowych, w tym m.in.: piłka 

nożna, unihokej, piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka, aerobik, badminton.

Szczegółowy harmonogram zajęć spor-
towych dostępny jest na stronie interneto-
wej: http://www.powiat.poznan.pl/ - pod-
strona eeagrants/ zakładka harmonogram.

Dodatkowo zapraszamy również na fe-
styny sportowe, które odbędą się w dniach: 

26.07.2009 r. (godz. 10.00-14.00 – tur-
niej amatorskiej ligi piłki nożnej dzieci do lat 
15, igrzyska sportowe „Rosnę zdrowo” dla 
dzieci do lat 10),

23.08.2009 r. (w godz. 10.00 – 16.00 
turniej unihokeja dla dzieci szkół podsta-
wowych z Gminy Kórnik, międzyszkolny 
gminny turniej w piłkę siatkową, festyn 
prozdrowotny „Pracuj nad zdrowiem”),

06.09.2009 r. (w godz. 10.00 – 16.00 
– turnieje sportowe dla dzieci z placówek 
opiekuńczo – wychowawczych m.in. uni-
hokeja wraz z imprezą integracyjną pod 
patronatem Starosty Poznańskiego).

Na zwycięzców czekają medale, dyplo-
my oraz drobne nagrody.

Bartosz Zawieja
Dyrektor Wydziału Tworzenia  

i Realizacji Projektów

Szczegółowe informacje można 
uzyskać: 
e- mail:  

eeagrants@powiat.poznan.pl 
tel.  

+48 61 8410 754 (Wydział Edukacji) 
– zajęcia sportowo-rekreacyjne

tel.  
+48 61 84 10 826 (Wydział Promocji) 

- imprezy/festyny
strona internetowa:  

www.powiat.poznan.pl
Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku 

– Bninie  
- Dorota Pielichowska - Borysiewicz

e- mail:  
domdziecka.bnin@wp.pl 

tel.  
061 8 170 206
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Bniński ratusz- chwilowo- stra-
cił swój niewątpliwy atut, czyli 
wieżę, dzięki której górował nad 
rynkiem i okolicznymi kamienica-
mi. Prace związane z remontem 
tego zabytkowego budynku na-
bierają tempa. Niestety potrwają 
trochę dłużej niż przewidziano 
początkowo. 

Jak już informowaliśmy, pierwsze 
szacunki projektantów, które wskazy-
wały, że tylko 20 % belek szkieletu 
dachowego wymagać będą wymiany 
okazały się kompletnie chybione. 
Przynajmniej 70% belek musi być 
wymienionych, dlatego niemal cała 
konstrukcja będzie rozebrana. Pra-
ce nad dachem skończyć powinny 
się do zimy i od tego uzależnione 
są dalsze postępy. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem – może w 
kwietniu 2010 roku uda się skończyć 
całą inwestycję. 

Wielu mieszkańców Bnina oglą-
dało widowiskowa operację ścią-
gnięcia wieży, która z użyciem wiel-
kiego dźwigu dokonano 10 lipca. W 
metalowej kuli zwieńczającej szczyt 
wieży odnaleziono dokumenty, które 
umieszczane były podczas poprzed-
nich remontów.

Na jednym z  dokumentów 
spisano toast wygłoszony przez 
Wincentego B łaszkowiaka  w 
1924 roku (patrz obok). Ciekawy 
dopisek na marginesie dokonany 
przez borowego Krzyżaniaka 
informuje o wkładzie hrabiego 
Zamojskiego, który darował na 
rzecz remontu 22 sosny.

Kolejne dokumenty wkładano 
do kuli w latach 1958 i 1988 – 
treść niektórych z nich publiku-
jemy.

I  obecny remont  war t  jest 
upamiętnienia dokumentem zde-
ponowanym w kuli. Odpowiednie 
pisma zredagowane będą przez 
władze samorządowe. My propo-
nujemy Państwu wpisanie się na 
specjalnej karcie, która również 
zdeponowana zostanie w kul i 
wieżowej. Każdy, kto chciałby 
podpisać się lub wpisać krótki 
tekst na dokumencie, który kiedyś 
odczytany zostanie przez naszych 
potomków może zgłosić się do 31 
lipca do Redakcji Kórniczanina lub 
do bnińskiej filii Biblioteki Publicz-
nej. Do wpisywania się zachęca-
my wszystkich, ale  szczególnie 
mieszkańców Bnina. ŁG

ocZekiwane ZnaleZisko w wieży Na ścianach frontowych tego ratusza, 
wieży jego i również dachach ma być wy-
konana główna remontacja. W inny sposób 
wykonać tego nie było można, 
trzeba było postawić odpo-
wiednie rusztowanie, które 
się szczęśliwie wybudowało. 
Dlatego dziękujemy z całego 
serca i z całej duszy Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy 
św. jedynemu i naszemu pa-
tronowi św. Józefowi, aby się 
wstawił za nami u Chrystusa 
Pana, który mu pomagał przy 
budowli kiedyś przed wiekami 
tu tu na tej ziemi w dalekiej 
Palestynie, jak nas uczy hi-
storia św. Nie na próżno stoi 
w psalmach św.:” Jeżeli sam 
Pan Wszechmogący domu 
nie buduje, daremnie nad 
nim rzemieślnik pracuje!” Jak 
czasami z małej chmury wielki 
deszcz, tak czasem przy małej 
budowli wielkie nieszczęście. 
Bóg pozwolił nam szczęśliwie 
postawić to wysokie i piękne 
rusztowanie, więc też dzięku-
jemy mu za to i prosimy Go aby 
budowniczy p. Błaszkowiak i 
jego następcy synowie, którzy 
gorliwie na budowlach pracują jak dotąd 
tak i nadal wszystkie budowle szczęśliwie 
wykonali i aby im Bóg błogosławił.

Ratusz ten jak widzimy z herbów na 
wieży, fundowali magnaci dóbr Kórnickich 
i do nich też z pewnością należał.  Dziś 

jest ratusz własnością miasta Bnina, ale 
patronat pozostaje dalej, bo herb ich na 
wieży stoi do dnia dzisiejszego.

Prawdopodobnie budulec do tego 
pięknego budynku, który jest ozdobą mia-
sta udzieli bezpłatnie Jaśnie Wielmożny 
Pan Hrabia Zamoyski. Wiwat, niech żyje! 
Jeszcze raz! Wiwat niech żyje! Wiwat 
niech żyje!

Niech żyje Pana Hrabiego plenipotent 
Pan Szymborski Wiwat niech żyje!!!

Niech żyje Pan burmistrz Flens, Który 
Obecnie miastem rządzi. Wi-
wat niech żyje!!!

Niech żyje magistrat, któ-
ry to urząd pan Nowak i p. 
Iwański. Niech żyje komi-
sja budowlana p. Nowak, p. 
Woźniak, p. Pankowski i p. 
Handkiewicz i ich familje.

Wiwat niech żyją!!!
Niech żyją wszyscy człon-

kowie rady miejskiej i ich 
rodziny. Wiwat!

Niech żyją nasi księża: ks. 
dziekan Lisiecki i ks. kapelan 
Namysł. Wiwat niech żyją!!!

Niech żyje Błaszkowiak 
budowniczy i jego familija. 
Wiwat niech żyje!!!

Niech żyją wszyscy rze-
mieślnicy, którzy będą na tem 
rusztowaniu pracować i aby 
prace wykonali ku wielkiemu 
zadowoleniu wszystkich oby-
wateli. Wiwat!!!

Niech żyją wszyscy oby-
watele z rodzinami i ich dal-
sze pokolenia. Wiwat niech 
żyją!!!

 
Toast ten wygłosił z wieży p. Vincenty 

Błaszkowiak w sobotę dnia 26 lipca 1924. 
Wieniec odbywał się w lokalu ratuszowym 
(...).Toast ten jako dokument potwierdza-
my własnoręcznymi podpisami.

Działo się w roku 1958 dnia 12 sierpnia w Bninie pow. 
Śremski.Na skutek poważnego zniszczenia wieżyczki 
ratuszowej, co groziło niebezpieczeństwem zawalenia 
górnej części  (iglicy wraz z herbem Działyńskich) Pre-
zydium Miejskiej rady Narodowej w Kórniku do którego 
miasto Bnin administracyjnie przynależy, postanowiło 
wieżyczkę odrestaurować. Prace te wykonał ślusarz ob. 
Edmund Łukanowski z Bnina za kwotę 15 000 zł. Dokument 
niniejszy dołącza sie do poprzednich aktów z dnia 26 lipca 
i 12 sierpnia 1924 r. 

Akt niniejszy sporządzono w obecności członków 
Miejskiej rady narodowej , członków prezydium M.R.N, 
delegata Powiatowej rady Narodowej oraz znajdującego 
się przy życiu 73 letniego, najstarszego członka dawanej  
rady Miejskie w Bninie a uczestniczącego w podpisaniu  
dokumentów w roku 1924 ob. Józefa Pankowskiego z 
Bnina. 

Było to roku Pańskiego 1958 kiedy ba stolicy apo-
stolskiej był Pius XII, kardynałem w Polsce Stefan 
Wyszyński, Proboszczem w Bninie ks. Radca Szcze-
pan Janasik, Polską kierował Wiesław Gomułka, 
obywatele co byli wybitniejsi zamieszkali w mieście 
Niemier Tadeusz Błaszkowiak Alojzy Błaszkowiak 
Ignacy i Stefan Szymański tadeusz Pankowski M. 
Niemier Marian Matuszewski Czesław Peda Fe-
l iks Kubiak Jan Bykowicz W. Frąckowiak Wojciech 
Zielińska M. Waligóra A Ogórkiewicz Gabryelewicz 
Szkudlarski M. 

Wdrapania na kulę dokonał Łukanowski Edmund. 
Załączam bieżące pieniadze i gazetę

Jan Paszkiewicz mistrz szewski z Bnina
Anno Domini 1958 12 August
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kórnickie 
teMPeratury

15 lipca br. na polanie przed siedzibą 
kok stanęły dziwne budowle. Pod okiem 
Pani prof. Ewy twarowskiej-Siody z po-
znańskiej ASP uczestnicy warsztatów 
archeologiczno-ceramicznych budowali 
specjalne piece do wypału swoich prac 
z gliny. Stanęły trzy piece. 

Budowa pieca papierowego polegała 
na okryciu konstrukcji z gałązek papierem 
pokrytym gliną. Piec węgierski stanowił 
swoisty komin z cegieł szamotowych 
ułożonych koliście ze szczelinami między 
nimi, zasypany warstwami węgla , koksu 

i drewna.Trzeci piec tzw. Raku, którego 
tradycja wywodzi się z Japonii, był gotową 
konstrukcją zasilaną gazem propan-butan. 

Na uroczystość odpalenia pieców 
przybyło sporo gości zarówno z Gminy 
Kórnik, jak i Poznania. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski  nadał imię Tytus piecu wę-
gierskiemu i odpalił go. Zapłonęło też ogni-
sko. Następnie, Klub Miłośników Piosenki 
Biesiadnej pod kierownictwem Pani Aliny 
Stanieckiej-Wilczak oraz przy akompania-
mencie Jerzego Więckowskiego z Teatru 
Animacji w Poznaniu rozpoczął wspólnym 
śpiewem biesiadę przy ognisku. W trakcie 
imprezy goście młodzi i dojrzali, uczestni-
czący w warsztatach, jak i po raz pierwszy 
mający kontakt z gliną, zdobili specjalnymi 
pigmentami ceramiczne przedmioty, które 
wypalano w piecu Raku.

Zabawa trwała do zmroku, kiedy to 
magia i urok migoczącego w piecach 
ognia robił największe wrażenie. Swojska 
muzyka, znane piosenki i smaczne kiełba-
ski pieczone nad ogniskiem wprowadziły 
wszystkich w doskonały nastrój. 

Gratulacje z jakimi spotkali się organiza-
torzy imprezy, pozwala sądzić, że  Kórnicki 
Ośrodek Kultury proponując coraz to inne 
działania kulturalne trafia w gusta licznych 
odbiorców, a Prowent staje się miejscem 
artystycznych wydarzeń.

Sławek Animucki
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wiZyta  
w Partnerskiej 

gMinie  
königstein  

w nieMcZech
W dniach od 9 do 13 lipca br. 

delegacja z kórnika przebywała w 
niemieckiej gminie königstein na 
zaproszenie stowarzyszenia „könig-
stein-kórnik” i burmistrza königstein 
leonharda Helma. Głównym celem 
wizyty był udział w uroczystościach 
związanych ze świętem miasta könig-
stein, zwanym „Burgfestem”.

Przedstawiciele gminy Kórnik biorą ak-
tywny udział w uroczystościach związanych 
ze świętem miasta Königstein już od pięciu 
lat, czyli od momentu podpisania umowy o 
współpracy.  

W tym roku gminę Kórnik reprezentowa-
li: burmistrz Jerzy Lechnerowski, wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek, skarbnik gminy 
Katarzyna Szamałek oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Kórniku Irena Kaczmarek 
wraz z radnymi. Do partnerskiej gminy uda-
ła się również wybrana w maju „Biała Dama” 
wraz ze świtą oraz część chóru „Tutti Santi” 
z prezesem Ireną Żyto, dyrygentką Jadwigą 
Chałupką i opiekunami. 

Podczas pierwszego dnia pobytu w 
Königstein nasza delegacja wzięła udział 
w uroczystościach związanych z zakoń-
czeniem panowania księżniczki Bianci I, 
którą gościliśmy w naszej gminie w maju 
br. na „Kórnickich Spotkaniach z Białą 
Damą” oraz intronizacją nowej księżnicz-
ki Vereny I. Nowo wybrana księżniczka 
Verena I przyjęła zaproszenie burmistrza 
Lechnerowskiego i wspólnie z przedstawi-
cielami stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” 
odwiedzi naszą gminę w przyszłym roku. 

W niedzielę nasza delegacja uczestni-

czyła we mszy św. w kościele katolickim 
podczas której chór „Tutti Santi” zaśpiewał 
kilka pieśni w różnych językach. Po uro-
czystej mszy św. nasi młodzi chórzyści dali 
krótki koncert, zachwycając zebranych w 
kościele mieszkańców Königstein. 

Jeszcze w tym samym dniu „Biała 
Dama” wraz ze świtą i chórem „Tutti Santi” 
wzięli udział w pochodzie ulicznym, w któ-
rym tradycyjnie biorą udział przebrani w 
stroje historyczne, przedstawiciele licznych 
organizacji i stowarzyszeń. Oczywiście 
nasza „Biała Dama”  i chór „Tutti Santi”, 
podobnie, jak w zeszłym roku, zaskarbili 
sobie sympatię mieszkańców Königstein.  

Oprócz udziału w uroczystościach zwią-
zanych ze świętem miasta, przedstawiciele 
naszych władz spotkali się z dwukrotnie 
z burmistrzem Königstein Leonhardem 
Helmem i przedstawicielami stowarzy-
szenia koordynującego współpracę gminy 
Königstein z gminą Kórnik, podczas których 
omówiono program dalszej współpracy 
między gminami. MMB
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w błażejewku
Nie - to nie jest ciekawostka orni-

tologiczna. Młodymi orłami nazwano 
uczestników Vii Światowego Zlotu 
Młodzieży Polonijnej „orle Gniazdo 
2009”, który trwał od 8 do 17 lipca 
na terenach do gościnnego ośrodka 
Szkoleniowo Wypoczynkowego w 
Błażejewku. Hasłem przewodnim te-
gorocznej imprezy był „Nowoczesny 
patriotyzm”. 

Na zlot przybyło ok. 120 - osobowa 
grupa młodzieży, która reprezentowała 
środowiska polonijne z 18 krajów: Belgii, 
Białorusi, Czech, Estonii, Francji, Holan-
dii, Japonii, Litwy, Macedonii, Mołdawii, 
Niemiec, Norwegii, Rosji, Slowacji, USA, 
Ukrainy, Węgier i Włoch. 

Przypomnijmy, że I Światowy Zlot 
Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” odbył 
się na przełomie maja i czerwca  1997r. 

również w Błażejewku. Udział w tej wiel-
kiej imprezie wzięło 410 osób z 16 krajów 
Europy, Azji, Ameryki Pd. Hasłem zlotu był 
powrót do źródeł polskiej państwowości. 
Podczas pierwszego zlotu młodzież polo-
nijna uczestniczyła również w spotkaniu 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 
Gnieźnie

Na II Zlot w dniach 01-10 lipca 1999r., 
przyjechało 438 osób z 21 krajów Europy 
i Azji. Hasłem zlotu było  „Szopen, Mic-
kiewicz i coś jeszcze ...”. Kolejne zloty 
odbywały się co dwa lata (2001, 2003, 
2005 i 2007) w Błażejewku, Boszkowie 
lub w Poznaniu. 

W tym roku organizatorzy, czyli 
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” za cel postawił sobie 
między innymi przygotowanie młodzieży 
do różnorakich form działania na rzecz 
ruchu polonijnego, poznawanie kraju 
pochodzenia i kontakt z rodzimą kulturą, 
wspólną próbę odpowiedzi na pytanie 
„Co to jest nowoczesny patriotyzm?, 
integrację i rozwój kontaktów młodzieży 
z różnych krajów oraz wymianę doświad-

czeń dotyczących programu i organizacji 
środowisk polskich  i polonijnych w róż-
nych krajach.

Uczestnicy zlotu pracowali pod kie-
runkiem instruktorów w grupach warsz-
tatowych: plastycznej, etnograficznej, 

muzycznej, tanecznej, teatralnej oraz 
fotograficznej. Młodzi polonusi wysłuchali 
także wykładów dr Olafa  Bergmanna na 

temat Mazurka Dąbrowskiego i jego twór-
ców oraz  prelekcji Jerzego  Sobczaka 
„Polskie pieśni hymniczne”. Odwiedzili 
oczywiście Kórnik ale i Poznań, Swa-
rzędz, Zaniemyśl, Śnieciska, Koszuty, 
Środę Wielkopolską, Młodzikowo, Śmie-
łowo i Winna Górę.  

Nie zabrakło innych atrakcji. Przedsta-
wienie pt. „Rękopis Alfonsa van Wordena” 
w wykonaniu Teatru Biuro Podróży, które 
odbyło się na parkingu pod kórnickim 
ratuszem  zainspirowane arcydziełem li-
teratury francuskiej i polskiej, ̃ Rękopisem 
znalezionym w Saragossie ˜ Jana Potoc-
kiego było gratką zarówno dla polonijnej 
młodzieży jak i dla zaskoczonych okolicz-
nych mieszkańców.  Szkoda, że zabrakło 
szerszej reklamy, by więcej osób mogło 
uczestniczyć w takim niecodziennym dla 
Kórnika wydarzeniu.  Dla młodych orłów 
zagrały także zespoły:  Daab i Cała Góra 
Barwinków. Na zakończenie wystąpili 
sami uczestnicy zlotu prezentując swoje 
talenty i umiejętności, które nabyli pod-
czas zlotu.

Zlot sfinansowano ze środków Kan-
celarii Senatu RP. Pomoc finansową 
udzieliła także Gmina Kórnik.

Opr. ŁG

Gospelowskie oraz operowe i ope-
retkowe klimaty zagościły w połowie 
lipca na scenie V letniego festiwalu 
„Muzyka z kórnika”. 

Muzyka gospel, rodem z 
czarnego afrykańskiego lądu 
niewiarygodnie rozruszała 
festiwalową publiczność, sku-
pioną pod sceną w Arboretum 
w niedzielę 12 lipca. Sprawcą 
tego niecodziennego poru-
szenia zebranymi był nigeryj-
sko-polski zespół „Eby and 
the Dew”. Tworzy go 11 mu-
zyków. Charyzmatyczny lider 
grupy Eby skupił wokół siebie 
nie tylko swych rodaków, ale 
również polskich miłośników 
gospel, głównie studentów 
wokalistyki i edukacji mu-
zycznej. „Eby and the Dew”, 
to nie tylko muzyka religijna 
przetransponowana na afry-
kańskie brzmienie, ale także 
mieszanka wszystkich ga-
tunków, które kształtowały jej 
wykonawców: bluesa, reggae, 
soul, popu. Organizatorzy fe-
stiwalu zapewniali, że koncert 
zespołu to przede wszystkim 
dużo dobrej, płynącej prosto 
z serca, energetyzującej mu-
zyki, oraz wszechogarniająca 
wykonawców i niezwykle 
zaraźliwa radość obcowania 
z muzyką. Festiwalowa pu-
bliczność przekonała się, że nie były to 
obietnice bez pokrycia. Ebenezer Nwoko 
Eby, lider zespołu, uśmiechem i znajomo-
ścią języka polskiego, gorąco namawiał  
publiczność do śpiewania, klaskania, co 

nawet nie było takie trudne. Obok rado-
snych piosenek „Lord I lift your name in 
high”, „Halleluyah”, „Lord we’ve come to 
give you praise”, muzycy zaśpiewali także 

„Rivers of Babilon” z repertuaru grupy „Bo-
ney M.”  i  „We are the World”, zmarłego 
niedawno Michaela Jacksona. 

Energetyczna i pełna radości muzy-
ka gospel spodobała się publiczności, 

która nagrodziła wykonawców gromkimi 
brawami. 

Kolejne niedzielne popołudnie nale-
żało do muzyki operowej i 
operetkowej. 19 lipca w kór-
nickim zamku wystąpili Karol 
Bochański, Michał Marzec i 
Marek Szymański, tenorzy 
związani z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu. Towarzyszył im 
Zespół Instrumentów Dętych 
Blaszanych Zamku Kórnic-
kiego „Castle Brass”, w skła-
dzie: Leszek Kubiak (trąbka), 
Henryk Rzeźnik (trąbka), 
Marta Murawska (waltornia), 
Zbigniew Starosta (puzon), 
Zbigniew Wilk (tuba). Bogaty 
program koncertu przyciągnął 
ogromną rzeszę ludzi. Chęt-
nych do wysłuchania trzech 
poznańskich tenorów było tak 
wielu, że nie starczyło dla nich 
krzeseł. Jako miejsce do sie-
dzenia posłużyły nawet scho-
dy. Soliści zaprezentowali 
m.in. „Taniec Neapolitański” 
z baletu „Jezioro łabędzie” 
Piotra Czajkowskiego, utwór 
„Brunetki, blondynki” znany 
z repertuaru Jana Kiepury 
czy piosenkę „Gdybym był 
bogaczem” ze „Skrzypka na 
dachu”. 

Najbardziej publiczności 
spodobał się jednak występ 

tenorowego tria w utworze „O sole mio”. 
Głośnymi brawami nagradzali głosowe po-
pisy śpiewaków, którzy dwukrotnie wyśpie-
wali finałową znaną pieśń neapolitańską. 

Barbara Morasz

festiwalowe MuZykowanie 

Arboretum, 29 lipca, godz. 17.00

iNdiAŃSkA WędRÓWkA 
MAŁEj CHMuRki

Aktorzy teatru Animacji
z Poznania

Piotr Grabowski 
Grzegorz ociepka

Arboretum, 2 sierpnia, godz. 17.00 

liStA PRZEBojÓW 
joanna Paczkowskavel Sęk

sopran
Sławomir kramm (baryton)
Zbigniew Wajdzik (piano)

kórnicki ośrodek kultury, 
9 sierpnia, godz. 17.00 

BLUeS&ROCK
kapstel

Łukasz domański (gitara)
Marcin Wojciechowski 

(druga gitara)
jarek Ślenzak (gitara basowa)

krzysztof dudek (klawisze)
tomek Mazurczak (harmonijka)

Mariusz tomczak (perkusja)
Mariusz Czajka (wokal)

Zamek w kórniku, 
16 sierpnia, godz. 17.00

iN ANNo juBilEo
Barbara tritt (sopran)

Szymon tritt (baryton, fortepian)
Henryk tritt (skrzypce, fortepian)

Zamek w kórniku, 23 sierpnia, godz. 
17.00 

0PeROWe OSTATKI
tatiana Maria Pożarska (sopran)

Andrzej Bułło (baryton)
Rafał korpik (bas)

olena Skrok (fortepian)          

PrograM 
koncertów 
letniego 

festiwalu 
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uWAGi: Sidney Sackson to jeden z największych na świecie 
autorytetów w dziedzinie gier i łamigłówek – kolekcjoner, znawca, 
twórca i autor wielu artykułów i książek. Jego gra focus, początkowo 
znana tylko w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, powoli zdobywa 
coraz szerszą popularność – trzeba przyznać, całkiem zasłużenie. 
Choć jest to typowa gra o charakterze strategiczno – taktycznym, 
to jednak jej unikalne zasady oraz potrzeba patrzenia na planszę 
nie tylko w perspektywie dwuwymiarowej, czyni ją nader atrakcyjną 
propozycją – zarówno dla początkujących jak i wytrawnych graczy.

GRACZE: Opisane poniżej reguły dotyczą wersji dla 2 osób. Bardzo 
ciekawa jest gra parami dla 4 osób, co opisuję w rozdziale warianty.

REkWiZyty: Specjalna 52 polowa plansza, która w istocie jest 
kratkownicą o wymiarach 8x8 z wyciętymi trzema polami w każdym 
z narożników (patrz diagram 1).

Diagram 1

Każdy z 2 graczy 
otrzymuje po 18 pio-
nów różniących się 
kolorem. Piony po-
winny mieć kształt 
umożliwiający sta-
wianie ich jeden na 
drugim i budowanie 
z nich wież.

ZASAdy: Na począt-
ku należy wszystkie 
bierki ustawić w po-
zycji startowej, co 
ilustruje diagram 2. 

Diagram 2

Rozpoczynającego 
ustalamy przez loso-
wanie. Gracze wyko-
nują ruchy na zmia-
nę. Ruch polega na 
przesunięciu swego, 
dowolnie wybranego 
piona wzdłuż linii po-
ziomej lub pionowej 
(w dowolnym kierun-
ku – także do tyłu) o 
ściśle określoną licz-
bę pól. Niedozwolone 
są ruchy na ukos. 

Pion po przesunięciu może stanąć zarówno na pustym polu planszy 
jak i zajętym – obojętne, czy przez bierkę własną czy cudzą. W 
tym drugim przypadku stawiamy go na górze, tworząc 2-pionową 
wieżę. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń (zarówno wieża jak 
i pojedynczy pion mogą wejść na dowolny inny obiekt – niższy, 
wyższy, wrogi i własny), w trakcie gry mogą powstawać coraz więk-
sze konstrukcje (jednak maksymalnie 5-pionowe). Wieża zawsze 
należy do tego gracza, którego pion leży na wierzchu.
Jeśli chodzi o długość ruchu, to najlepiej określa go reguła mó-
wiąca, że gracz musi wykonać ruch o tyle pól, ile pionów wziął 
do ręki. Tak więc pojedynczy pion przesuwa się zawsze o jedno 
pole, podwójną wieżę o dwa pola, potrójną o trzy itd. Aby wykonać 
ruch o mniejszą liczbę pól niż wynosi ilość pionów w wieży, należy 
użyć tylko tylu bierek, o ile pól chcemy je przesunąć. Na przykład: 
mając wieżę 5-pionową, a chcąc zrobić nią ruch o 2 pola, musimy 
ją rozbić - zdjąć z wierzchu 2 piony, wykonać nimi posunięcie, a 
na miejscu  pozostawić wieżę 3-pionową (jej właścicielem będzie 
gracz, którego pion został na górze). Na długość ruchu nie ma 
wpływu fakt, czy pokonywane pola są wolne czy zajęte. Przesko-
czone wieżą piony nie są zabierane – pozostają one na miejscu. 
Ruchu nie wolno się zrzec.

Jak już wspomniałem, wieże mogą składać się maksymalnie 
z 5 pionów. Jeżeli w wyniku zagrania liczba bierek przekroczy 
tę granicę, to ich nadwyżka z dołu takiej wieży ulega likwida-
cji. Zdobyte w ten sposób piony przeciwnika zostają zabite i 
usunięte z dalszej gry, natomiast własne bierki przechodzą 
do tzw. rezerwy. Gracz posiadający swoje piony w rezerwie 
jest w komfortowej sytuacji. Może on w każdej chwili, zamiast 
wykonywać ruch na planszy, wprowadzić do gry swój pion 
rezerwowy, kładąc go na dowolnie wybranym polu – nie ma 
znaczenia czy jest ono wolne, czy też zajęte przez własne lub 
cudze bierki i wieże.

Gracz, który nie może wykonać ruchu – nie ma już na planszy ani 
w rezerwie swoich pionów, a wszystkie wieże są kontrolowane 
przez przeciwnika – przegrywa grę.

PRZykŁAdy: Mimo nieco zawiłych słów, reguły tej gry są bardzo 
proste i można je zrozumieć wręcz intuicyjnie. Wszelkie wątpliwości 
powinna rozwiać analiza diagramu 3.

Diagram 3

5-p ionowa w ieża 
czerwonych stojąca w 
prawym dolnym rogu 
może na przykład:
1. Przejść wszystkimi 
pionami o 5 pól piono-
wo w górę.
2. Przejść 3 górny-
mi pionami o 3 pola 
pionowo w górę przy-
krywając leżący tam 
wrogi pion (na polu 
wyjściowym pozosta-
nie 2-pionowa wieża 

pod kontrolą czerwonych).
3. Pójść 4 pionami o 4 pola poziomo w lewo, wchodząc na własną 
3-pionową wieżę i zdobywając w ten sposób dwa dolne piony: 
zielony (zostaje on zbity) i czerwony (ten przechodzi do rezerwy). 
Bierka w rezerwie przyda się  – będzie można nią nakryć np. wrogą 
wieżę u góry planszy, przejmując ją i uzyskując kolejnego piona 
do osobistej rezerwy (chyba, że przeciwnik w międzyczasie coś 
temu zaradzi).
Gdyby ruch należał do zielonych, mogłyby one zdobyć wieżę czer-
wonych stojącym obok po lewej pojedynczym pionem, zabierając 
przy tym sobie jedną bierkę rezerwową.

WARiANty: W wersji 4-osobowej każdy z graczy otrzymuje po 
13 pionów, które należy ustawić tak, jak przedstawia to diagram 4.

Diagram 4

Para siedząca na-
przeciw siebie tworzy 
drużynę. Partnerom 
nie wolno zdradzać 
swych zamiarów, ani 
ustalać wspólnego 
działania. Jeżeli w 
trakcie partii gracz 
zbija pionek lub pio-
ny swego partnera, 
oddaje mu je. Stają 
się one jego osobistą 
rezerwą. Jeśli jeden 
z grających nie ma 

możliwości wykonania ruchu, nie wypada z gry – traci tylko kolejkę 
(lub więcej kolejek). Będzie on mógł ponownie włączyć się, jeśli 
zostanie uwolniona jakaś jego bierka lub też jego partner przekaże 
mu piona do rezerwy. Gra kończy się dopiero wtedy, gdy obydwaj 
gracze jednej pary nie mogą wykonać żadnego ruchu.

Zygmunt Szram

klub MiłoŚników gier logicZnych

Miejsce
na Twoją reklamę
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ZAPRASZAMY

MiędZynarodowy festiwal: Polska akadeMia gitary już Za Miesiąc! 
Poznań – jarocin – Wielkopolska 

Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan i Ponte Art Production zapraszają na koncerty największego festiwalu poświęconego 
gitarze klasycznej w Polsce 

koncert inauguracyjny 
Międzynarodowego festiwalu Polska Akademia Gitary 

niedziela, 16 sierpnia 2009 o g. 19:00, Aula uAM, Poznań 
Wykonawcy: Poznań festival orchestra złożona z poznańskich filharmoników 

pod batutą Pawła kotli , działającego w Londynie znakomitego polskiego dyrygenta. 
Gwiazdą wieczoru będzie najbardziej utytułowany polski gitarzysta Łukasz kuropaczewski - absolwent poznańskiej Szkoły 
Talentów, Pebody Concervarory of Music of John Hopkins University w Baltimore; wykładowca gitary w University of Pennsy-
lvania w Filadelfii i Akademii Muzycznej w Poznaniu; laureat wielu konkursów, występujący w najważniejszych salach koncer-
towych świata (Carnegie Hall w Nowym Jorku, Royal Festival Hall w Londynie, czy Concertgebouw w Amsterdamie), za swą 

ostatnią płytę nominowany do „Fryderyka”. 
W programie tego letniego koncertu usłyszymy znane utwory: 

W.A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik 
J. Rodrigo - Concierto de Aranjuez 

W.A. Mozart - Symfonia g-moll KV 550 
Karty wstępu do odbioru przed koncertem (zbiórka charytatywna dla nieuleczalnie chorych dzieci) 

Wydarzenie festiwalu 
los Angeles Guitar Quartet – jedyny koncert w Polsce 

sobota, 22 sierpnia, o g. 20:00, Aula uAM, Poznań 
Zwieńczeniem tegorocznego maratonu gitarowego, dedykowanego zmarłemu niedawno wiceprezydentowi Poznania Maciejo-

wi Frankiewiczowi, będzie koncert jednego z najbardziej znanych zespołów kameralnych na świecie - 
los Angeles Guitar Quartet. 

Laureaci nagrody Grammy 2005 w kategorii najlepszy album klasyczny, znani z genialnego przekraczania granic w muzyce, 
od bluegrass, przez flamenco, po rock i new age, zagrają tylko raz w Polsce! 

Czwórka charyzmatycznych gitarzystów, wyznaczających nowe standardy w podejściu do Cervantesa, Rossiniego, muzyki 
brazylijskiej czy kubańskiej, inspirująca się jazzem i world music, znanych z fantastycznej dynamiki gry i podejścia do publicz-

ności. Bilety na ten niepowtarzalny koncert do nabycia w kasie CIM Poznań, jak i na stronach, m.in.: www.ticketon.pl 
25 koncertów kameralnych i recitali 

16. sierpnia – 04. września 2009 
Więcej już wkrótce na stronie Festiwalu: http://www.polish-guitar-academy.com/en/festiwal.ht
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ksIĄŻek 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

dlA doRoSŁyCH 

eRICA SPINDLeR  
„ŚlEPA ZEMStA”

W Nowym Orleanie, który zostaje 
zniszczony przez huragan Katrina, po-
licja dokonuje makabrycznego odkrycia 
- na składowisku lodówek w jednej z 
zamrażarek leży sześć kobiecych dłoni. 
Brak jakichkolwiek śladów powoduje, że 
śledztwo prowadzone przez trzymającą 
się twardo regulaminu kapitan Patti 
O`Shay zostaje umorzone. Dla Patti to 
duży wstrząs, zwłaszcza że przeżywa 
też osobistą tragedię. Jej mąż, kapitan 
policji, został brutalnie zamordowany, 
prawdopodobnie przez grasujących w 
zniszczonym mieście szabrowników. Po 
dwóch latach policja odkopuje w miejskim 
parku zwłoki kobiety pozbawione prawej 
dłoni. Patti znów prowadzi śledztwo, z 
tym większą determinacją, że w pobliżu 
miejsca zbrodni odnaleziono odznakę 
jej męża. Tym razem jednak postanawia 
odrzucić wszystkie zasady, którymi się 
kierowała. Naraża na szwank nie tylko ka-
rierę zawodową, ale także własne życie.

MG

DLA DZIeCI

REGiNA dĄBRoWSkA  
„Będę PRZEdSZkolAkiEM”

„Będę przed-
szkolakiem” to 
książka stano-
w i ą c a  p o m o c 
dydaktyczną dla 
rodziców wpro-
w a d z a j ą c y c h 
swoje dzieci w 
nieznany świat 
p r z e d s z k o l a . 
Książka w przy-

stępny i obrazowy sposób przedstawia 
typowe sytuacje, które dziecko napo-
tka w każdej placówce. Poprzez barw-
ne ilustracje skorelowane z tekstami 
dostosowanymi do wieku odbiorcy 
opowiada o przedszkolu, jako miejscu 
przyjaznym dziecku, w którym spotka 
życzliwych przyjaciół i opiekunów, 
gdzie wraz z innymi dziećmi odnaj-
dzie miejsce ciekawych i beztroskich 
zabaw. Ta unikalna pozycja pozwala 
w obrazowy sposób przedstawić małe-
mu dziecku wszystko to, co czeka na 
niego za drzwiami prowadzącymi do 
tajemniczego ogrodu samodzielności. 

KK

Ponad dwa lata czekaliśmy, by 
zrealizować sentymentalne marzenia 
odwiedzenia we francji miejsc, gdzie w 
czasach wojennych jako kilkuletni chło-
piec wraz z matką przebywał na zesłaniu 
mój mąż. W tym roku marzenia zostały 
spełnione, zebrała się grupa turystów z 
całej Polski i wyjechaliśmy.

Trasa wycieczki prowadziła przez 
Paryż- Rennes, Concornau- Quimper- 
okolice Etretat, Fecamp- Rouen oraz w 
drodze powrotnej Bruksela. Przez cały 
okres wycieczki była piękna , bezdeszczo-
wa pogoda (21 C-24 
C). Paryż- początek 
turystycznych wojaży, 
to stanie w kilkuna-
sto-metrowej kolejce 
czekając na wjazd na 
Wieżę Eiffla, ale być 
tam i nie podziwiać z 
wieży panoramy miasta 
to „grzech”. Miasto z 
2,5 milionami miesz-
kańców ale oficjalnie 
razem z turystami ok. 
4 ml. Nazwy dzielnic 
najczęściej związane 
są z rzekami z wyjąt-
kiem 20 ( nazwy np. P 
75 i litera alfabetu). Im 
dalej na zachód Paryża 
mieszkają ludzie bo-
gatsi, na wschód bied-
niejsi. Przepływa rzeka 
Sekwana. Po prawej 
stronie rzeki znajdują 
się zabytki Paryża i budynki administra-
cyjne, po lewej są dzielnice artystyczne. 
W środku rzeki znajduje się urocza wyspa 
Site- najstarsza część miasta z cennymi 
zabytkami. Pieszo podziwialiśmy: kate-
drę Notr Dame, Centrum Paryża to Luwr, 
Pałac Królewski, Ogrody Królewskie, Pola 
Elizejskie, Łuk Triumfalny itd. Malownicze 
zabytki Paryża podziwialiśmy także płynąc 
statkiem po Sekwanie. Później przecho-
dziliśmy po najstarszym moście Paryża 
PONF NEUT, zwiedzaliśmy dzielnicę łaciń-
ską, Panteon w Ogrodzie Luksemburskim, 
Kościół de Inwalide, gdzie pochowany jest 
Napoleon, Plac LADEFESE, gdzie jest 
nowoczesne centrum – wokół oszklone 
biurowce. Byliśmy w dzielnicy Momparas, 
odwiedziliśmy kościół Panteon, gdzie 
znajdują się prochy M. Curie Skłodowskiej, 
przechodziliśmy obok Sorbony- drugiego 
na świecie uniwersytetu, oraz pałacu, 
gdzie mieszka mer Paryża. Po trudach 
zwiedzania pojechaliśmy do hotelu IBIS, 
znajdującego się przy stacji metra Parc 
des Exposition niedaleko lotniska. Była 
godzina 23,00.

450 km od Paryża leży RENNES – sto-
lica Bretanii , najstarszy ląd na świecie. To 
kolejny dzień naszej podróży. Miejscowość 
z 250 tys. mieszkańców leżąca nad rzeką 
Villen. Język Brez- podobny do irlandz-
kiego. Najczęściej nadawane imiona to  
m.in. Togi, Brez a nazwiska –Ker, Kerber, 

Kerbol. Większość domów w Bretanii  po-
siada białą elewacje, szczyty granitowe, 
dachówka czarna lub czerwona a na dachu 
w szczytach dwa kominy. Na drogowska-
zach wypisane są nazwy miejscowości po 
francusku i po bretońsku. Najczęściej jada 
się owoce morza oraz naleśniki z różnym 
farszem. Dla Bretanii charakterystyczne 
są kościoły z ażurowymi dzwonnicami i 
obok nich cmentarze. Do obiadu podaje 
się zawsze młode 4,5 % wino pod nazwą 
CYDR produkowane na  tych terenach. 

W RENNES zwiedziliśmy Plac i Par-

lament Bretoński a najpiękniejsze było 
Wybrzeże Atlantyku- piękne skały, zatoki 
z lazurowym morzem. Trasą z Vannes- 
Lorient przyjechaliśmy do nadmorskiego 
kurortu Concarnean. Główną atrakcja tego 
miasta jest ufortyfikowane stare miasto w 
zatoce, a z jego murów obronnych rozta-
cza się wspaniały widok. 

Dalej podziwialiśmy nad  brzegiem 
Oceanu  kolejną miejscowość  EY – Kem-
pel i zatrzymaliśmy się w QUIMPER- 60 
tys. mieszkańców, gdzie zbiegają się dwie 
rzeki. Jest to najstarsze miasto Bretanii, 
słynne z ceramiki, z pięknym starym mia-
stem i gotycką katedrą, Kolejny uroczy 
zakątek Bretanii to wybrzeże zwane 
Finistere – Koniec Ziemi. Spacerkiem 
doszliśmy do Pointe du Raz do przylądku  
najbardziej wysuniętego na zachód, gdzie 
duże wrażenie robi widok poszarpanych 
skał i szalejącego morza. Wcale nas to 
nie dziwi, że 60 % mieszkańców Francji 
spędza wakacje w swoim kraju. Mają 
wszystkie uroki na miejscu. Kolejny dzień 
zakończyliśmy prawie o północy w hotelu 
w okolicy miejscowości Gaingamp.

Kolejne dni podróży to NORMANDIA- 
malownicze wybrzeża, skąd roztaczają się 
wspaniałe widoki na morze. Przejazd nad 
Kanałem La Manche do Sant –Malo- silnie 
ufortyfikowanego portu na skalistym półwy-

spie. Tu  na  morzu znajduje się 7 wysp a 
na nich 23 tys. ptaków. Podziwialiśmy tak-
że urocze zabytki TREBEURDON, po dro-
dze mijamy PLOUMANOC i zatrzymujemy 
się w PERRES_GUIREC , odpoczywamy 
na plaży z pięknymi skalistymi wybrzeża-
mi. Wzruszający jest przejazd wybrzeżem 
przez  nadmorskie miejscowości: Sabies 
d,Orles, Sabrie, Sabies d, Orfine- miejsco-
wości gdzie tułał się i pracował mój mąż. 
Sentymentalne wspomnienia, poznanie 
miejscowości, tory kolejowe, dom na 
skale, plaża a reszta miast niestety już 

nie do poznania. 
Trudno się dziwić 
, przecież minęło 
już ponad 60 lat. 

Marzenie zo-
stało częściowo 
spełnione. Je-
dziemy w kierun-
ku San Malo dro-
gami , którymi co 
roku przejeżdża 
wyścig kolarski 
Tourne de Frans. 
San Malo- miej-
scowość podob-
na do Wenecji 
( klimat, roślin-
ność) leży na kil-
ku wyspach. Jest 
tam port ufortyfi-
kowany na ska-
listym półwyspie, 
obwarowanym 

murami obronnymi, a wewnątrz znajduje 
się katedra ST Vincent. Spacerowaliśmy 
po wąskich ulicach starego miasta. Kolejny 
cel poznania Normandii to podziwianie „7 
cudu świata” symbolu Francji Mont- St. 
– Michel. Na górze św. Michała na 9 ha 
wyspie, wokół przypływy i odpływy mo-
rza, skąd roztacza się jeden z najbardziej 
ujmujących widoków Francji. Dawniej była 
tam katedra, komnaty, gdzie w przeszłości 
przebywali benedyktyni, później ciężkie 
więzienie, obecnie oprócz zabytkowych 
komnat są hotele, restauracje . Jedziemy 
do Caen, do hotelu Savoy. Szósty dzień 
podróży to z rana przejazd na plażę 
„OMAMA”, miejsca najkrwawszych walk 
podczas inwazji wojsk alianckich w tzw. 
dniu „D”. Chwila zadumy, spojrzenie na  
kilkukilometrową plażę a wokół wzgórza, 
gdzie Niemcy czekali z armatami  na przy-
byłych od morza żołnierzy amerykańskich, 
angielskich, także polskich i innych. Spoj-
rzenie na morze, gdzie w oddali wzdłuż 
brzegu pozostały  metalowe umocnienia do 
postawiania mostów, chwila zadumy przy 
pomniku „OMAHA”, skierowanie wzroku 
na flagi państw uczestniczących w a wśród 
nich także flaga polska. Wstąpiliśmy do 
muzeum inwazji w Arromansches, gdzie 
po obejrzeniu militarnych pamiątek oglą-
daliśmy film skonstruowany na podstawie 
relacji naocznego świadka o tej krwawej 
bitwie. Przejeżdżaliśmy Mostem Normandz-

kim (płatny 12,50 E.) Zatrzymaliśmy się w 
małym miasteczku Hon Fleur gdzie znaj-
duje się mały port jachtowy , skąd dawniej 
rycerstwo wyjeżdżało do Anglii. 

Przejeżdżamy dalej przez Falaise, 
Fecamp i zatrzymujemy się na kamieni-
stej plaży w Etratat . Miejscowość słynie 
z niezwykle efektownych tuneli i łuków 
skalnych wbijających się w morze. Jest to 
miejscowość wypoczynkowa, tu odpoczy-
wali m.in. Wiktor Hugo, Jakub Ofenbach. 
Na plaży widzimy formy skalne z tunelami 
a pomiędzy nimi strumyki, tunele , a dalej 
w morzu skała - iglica 70m . W tej miejsco-
wości znajduje się muzeum legendarnego 
Arsen Lupe. 

W kolejnej nadmorskiej miejscowości 
Fecap podziwiamy charakterystyczny drew-
niany kościół 120 m długości, składający się 
z dwóch naw  o kształcie łodzi oraz dwóch 
ołtarzy. Na górze w Klasztorze Benedyktyń-
skim produkowane są nalewki.  Nocleg w 
stolicy Normandii ROUEN, gdzie znajduje 
się Parlament Normandzki, Katedra Joanne 
Ar,Daarc  a obok pomnik i miejsce gdzie 
zginęła. Po zwiedzeniu miasta w siódmym 
dniu wycieczki wyruszamy w drogę powrot-
ną do Polski.

 
Po drodze zatrzymujemy się na kilka 

godzin w Brukseli ( Belgia).Zwiedzamy Ka-
tedrę św. Michała i św. Guduli, podziwiamy 
piękny ratusz oraz rynek z domami rze-
mieślników np. browarników, szkutników, 
bednarzy, piekarzy, meblarzy itd. ,z  charak-
terystycznymi elementami tych zawodów. 
Przechodzimy obok muzeum dawniej 
Pałacu Królewskiego, zatrzymujemy się 
przy pomniku „siusiającego chłopca”, podzi-
wiamy liczne sklepy Leonidasa, w których 
kupujemy doskonałe czekoladki belgijskie, 
idziemy obok kawiarni, gdzie spotykał się 
Marks i Engels, dotykamy Pomnika Wier-
ności i po krótkim odpoczynku wsiadamy 
do autokaru. Dalej oglądamy Brukselę z 
okien autobusu: mijamy Kaplicę Królewską, 
Pałac Królewski, Ogrody Królewskie, gdzie 
co roku król w okresie Wielkanocy ofiaro-
wuje dzieciom 1000 czekoladowych jajek i 
jedziemy dalej obok oszklonego budynku w 
kształcie elipsy - Parlamentu Europejskiego 
a także oszklonych wokół budynków, gdzie 
urzędują parlamentarzyści z całej Europy. 
Jedziemy przez Rondo Schumana, z dala 
widzimy Park 70-lecia z łukiem triumfal-
nym, ambasadę Polski i szerokimi alejami, 
pełnymi zieleni jedziemy w stronę lotniska, 
mijamy Pomnik Mongomery, w oddali sie-
dzibę NATO i wyjeżdżamy z miasta.

 Jest godzina 23,00 , pełni wrażeń 
żegnamy Brukselę i za chwilę przyjemnie 
zmęczeni zasypiamy.18 czerwca przed 
południem dotarliśmy szczęśliwie do Po-
znania.Częściowo marzenia mojego męża 
się spełniły. Do pełni szczęścia brakuje 
odwiedzenia innych miejsc, gdzie się tułał 
w czasach wojennych. Pozostała Alzacja i 
już dzisiaj myślimy , by tam pojechać, bo to 
normalne, że na starość  często chce wraca 
się do przeszłości. Wycieczkę sponsorowa-
ły nasze dzieci z okazji n - tej rocznicy ślubu, 
za co im bardzo dziękujemy. ARA

Ciekawostki z wycieczki podane z ust 
przewodniczki:

-patronką Paryża jest św. Genowefa
- Częste strajki w Paryżu organizowane są  

głównie na tle socjalnym. Doświadczyliśmy te 
utrudnienia. Mieliśmy jechać metrem 20 min. a 
dojechaliśmy do celu po trzech godzinach.

- francuzi rozpoczynają pracę 9,00- 10,00 a 
zaczynają od witania się z wszystkimi pracowni-
kami całuskami na lewo i prawo. Później kawka, 
trochę popracują, lanch 1-2 godz. praca i po 
południu powrót do domu.

- dzieci nie oglądają na okrągło telewizji , 
najwyżej dobranockę.

- w środę dzieci nie chodzą do szkoły i tylko 
w tym dniu mogą jeść słodycze

- dzieci od 12 roku życia mogą pić lekkie wino 
i używać perfum.( święto rodzinne)

- w restauracji dzieci mogą zachowywać się 
dowolnie przy zachowaniu form grzecznościo-
wych, nie strofuje się ich.

- w wychowaniu dzieci duży nacisk kładzie się  
na formy grzecznościowe np. proszę , dziękuję 
, przepraszam itp.

-pije się wino przed spożyciem mięsa , by 
oczyścić organizm. - śniadanie francuza to ba-
gietka wzgl. sucharek, dżemik, jakieś ciasteczko 
itp., głównie na słodko. Obiad: przystawka- danie 
główne ( często owoce morza), deser i oczywi-
ście winko.

- Francuzi posiadają małe mieszkania, szcze-
gólnie kuchnie, bo w nich nie gotują, jedzą posiłki 
w restauracjach.

- standardem rodziny jest , że im posiadamy 
wyższe stanowisko, tym posiadamy więcej dzieci.

- od trójki dzieci przysługują zniżki na prze-
jazdy oraz w domu jest opiekunka.

- najczęściej darowane bukiety kwiatowe to 
z polnych kwiatów, najzwyklejsze.

-na ulicach samochody parkują bardzo 
blisko siebie (10-20 cm).Nikt się nie denerwuje, 
wyjeżdżając obija samochody z przodu i tyłu ( w 
większości nie są na hamulcach).Stąd co 5 samo-
chód francuski jest z usterkami, nie szanują ich i 
dlatego nie warto od nich kupować.( widzieliśmy 
jak to robią)

- słynne powiedzenie Bretończyków :” Bre-
tończyk nim się urodzi, wykąpał się w morzu”. W 
tak czystym i urokliwym morzu z przyjemnością 
zażywa się kąpieli.

- listy za granicę wrzuca się do żółtej skrzynki 
po stronie , gdzie jest napisane UTRAS, znaczki 
koloru niebieskiego.

- francuzi prowadzą logiczne rozmowy czy to 
przy obiedzie czy w telewizji. Jeśli ich przekonasz 
swoimi argumentami łatwo zmieniają zdanie.

- samochody z literą „A” to dla tych , którzy 
uczą się na prawo jazdy. Kursant zdaje egzamin 
teoretyczny, na  rok dostaje samochód, w którym 
pod opieką rodzica lub innego dorosłego uczy 
się je prowadzić praktycznie i po roku zdaje 
egzamin z jazdy.

- Podróżując napotykamy wiele stadionów 
hipicznych, a to dlatego, że we Francji ludność tak 
jak u nas gra się w toto-lotka wypełniają kupony 
na wyścigi konne.

- kiedy francuz wyjechał na jakiś czas z kraju, 
wraca  np. z Anglii i nie ma pracy państwo daje 
mu 9 tys. zasiłku.

- chcesz być mile obsłużony przez francuza 
witaj się z nim gdziekolwiek zawsze z uśmiechem 
francuskim przywitaniem – tak jak u nas dzień 
dobry.

sentyMentalna wyciecZka
Paryż- norMandia- bretania-bruksela 11-18.06.2009
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jechali na „podwójnym gazie”
W ciągu ostatnich dwóch tygodni kórnic-
cy funkcjonariusze zatrzymali czterech 
nietrzeźwych kierujących zarówno rowe-
rem, jak i samochodem. 
Pierwszy z nich wpadł 6 lipca w Radze-
wie. Rowerzysta miał 1,12‰ alkoholu. 
Drugiego policjanci zatrzymali 10 lipca 
w Robakowie. Mężczyzna, kierujący 
rowerem miał w wydychanym powietrzu 
0,72‰ alkoholu. 15 lipca w Koninku, 
funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, 
który kierował hondą, będąc w stanie 
po użyciu alkoholu. Badanie alkomatem 
dało wynik 0,34‰. Dzień później, kór-
niccy policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku w miejscowości Kórnik mężczy-
znę, który kierował na drodze publicznej 
rowerem mając 0,7‰.  

uciekł z miejsca zdarzenia 
6 lipca w Borówcu, kierowca opla z nie-
ustalonych przyczyn doprowadził do zde-
rzenia z zaparkowanym pojazdem marki 
toyota a następnie oddalił się z miejsca. 

uderzył w sarnę 
7 lipca w Biernatkach, kierujący renault 
uderzył w sarnę, która nagle wtargnęła 
na drogę. 
Do podobnego zdarzenia doszło 15 
lipca w Czmoniu, gdzie ford zderzył się 
z sarną. 

Zderzył się z metalową barierką 
7 lipca w Dębcu, kierowca mana z nie-
ustalonych przyczyn doprowadził do 
zderzenia z barierką drogową. Pojazd 
uległ uszkodzeniu. 

Nie zachował ostrożności 
18 lipca w Kórniku, kobieta kierująca 
pojazdem marki ford, nie zachowała 
należytej ostrożności i zderzyła się z 
volkswagenem. 

kradzieże, włamania
• 6 lipca doszło do kradzieży z włama-
niem do baru w miejscowości Kórnik, 
wartość strat to 5000 zł,
• 11 lipca zgłoszono kradzież z terenu 
budowy przewodów elektrycznych, straty 
to 17500 zł, 
• 11 lipca doszło do kradzieży sprzętu 
budowlanego w Kamionkach, straty to 
4500zł,  
• 13 lipca w Pierzchnie skradziono sprzęt 
budowlany, straty to 300 zł, 
• 16 lipca zgłoszono kradzież z domu bę-
dącego w budowie sprzętu AGD, wartość 
strat to 8500 zł, 
• 19 lipca w Koninku dokonano kradzie-
ży pojazdu marki mercedes, straty to 
44000 zł. 

Opr. BM

kronika 
kryMinalna

StRAŻACy W AkCji

Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych 
akcjach:
• 6 lipca w Kamionkach zabezpieczali 
miejsce lądowania helikoptera Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, 
• 8 lipca zabezpieczali miejsce wypadku na 
trasie S 11 w Gądkach, 
• 9 lipca wypompowywali wodę z zalanej 

piwnicy przy ulicy Błażejewskiej w Bninie, 
• 10 lipca usuwali drzewo w Czmoniu na 
trasie w kierunku Śremu, 
• 14 lipca przy ulicy Poznańskiej w Skrzyn-
kach zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego.

Opr. Robert Wrzesiński

Jacek Hańczyk

 W czerwcu br. byłem przez kilka  
 dni w Kórniku i na terenie gminy. 
Z Kórnikiem jestem związany już od 76 
lat gdy jako 10-letni chłopak z rodzica-
mi w 1933 roku zamieszkałem na stałe 
aż do czasu gdy w 1942 roku zostałem 
aresztowany przez gestapo jako uczestnik 
związany z organizacją konspiracyjną AK 
Placówka „Smoła” w Kórniku i „Topola” w 
Drapałce. Po powrocie do kraju po wojnie 
zamieszkałem w Poznaniu a następnie 
w Warszawie. W ciągu tych 76 lat mam 
możność obserwować jak rozwijała się 
gmina.

 Kórnik-Bnin z lat 30 ubiegłego wieku, 
jego wygląd a dzień dzisiejszy to dwa różne 
światy. Miasto rozrosło się i jest jeszcze raz 
tak duże, ma nowe ulice, chodniki, zainsta-
lowano energie elektryczną /przed wojną był 
tylko gaz/, kanalizację wodno-ściekową oraz 
zamiast ręcznych pomp jest bieżąca woda. 
Miasto kończyło się na ciągu stodół gdzie 
dziś na ich miejscu stoją nowe domy, osiedle 
Staszica oraz w kierunku Dziecmierowa 
nowe ulice z pięknymi domami. W ostatnich 
kilku latach powstały dwie wspaniałe obwod-
nice, jedna do Śremu a druga obwodnica 
katowicka. Samo miasto wygląda ładnie i 
schludnie jako typowe XIX-wieczne miasto 
wielkopolskie /chociaż gdy zajrzałem na nie-
które podwórza zobaczyłem rozwalające się 
szopy i śmietniki – służby sanitarne i Straż 
Miejska miałyby tu dużo do powiedzenia/. 
Zachowanie stylu zabudowy z XIX wieku 
ma w sobie dużo uroku.

Wybudowanie dwóch obwodnic zabez-
pieczyło miasto od nawałnicy transportu 
samochodów ciężarowych i wynikających 
z tego ujemnych skutków. Bardzo interesu-
je mnie dalszy rozwój miasta i całej gminy. 
Kórnik-Bnin położony jest bardzo ładnie 
w paśmie pradoliny jezior od Borówca 
do Zaniemyśla, droga katowicka i linia 
PKP dzielą gminę na część przemysłową 

i turystyczno-widokową. Część przemy-
słowa ma zapewniony swój rozwój z racji 
bliskości Poznania i dobrego układu dróg 
tj. autostrady Berlin-Warszawa i drogi w 
kierunku Katowic.

Dalszy rozwój części gminy wzdłuż 
jezior uzależniony jest od innych tematów i 
spraw. Ciąg jezior wraz z pięknymi dużymi 
lasami, zabytkowy zamek wraz ze wspa-
niałym parkiem to podstawa do rozwoju tu-
rystyki i wypoczynku. Dobrodziejstwo jakie 
dają dwie obwodnice może zamienić się w 
zastój rozwojowy. Szybko jadące tysiące 
samochodów każdego dnia omija miasto i 
jego piękne położenie. Z tego też powodu 
należy poczynić pewne kroki aby zapewnić 
dalszy rozwój tej części gminy ciągnącej 
się od Borówca do Jezior Wielkich. Chcę 
w tym miejscu zaproponować pewne 
pociągnięcia administracyjne i niewielkie 
inwestycje zapewniające napływ turystów 
na dłuższy pobyt w Kórniku i nad jeziora-
mi. Proponuję mianowicie zorganizować 
odpowiednią reklamę oraz wytyczyć kilka 
terenów pod działki rekreacyjno wypoczyn-
kowe na czasowe zamieszkanie.

Odnośnie reklamy to widziałem w 
wielu miejscach, także zagranicą, wy-
konane i na stałe zamontowane dużych 
rozmiarów tablice pokazujące dany teren 
i jego zalety. Przykładem tego rodzaju 
może być tablica przy ulicy Zamkowej o 
ciekawych miejscach w Kórniku. Tablica-
mapa kolorowa z wyrysowanym ciągiem 
jezior, oznaczone wszystkie drogi, także 
ścieżki rowerowe pokazane zabytki oraz 
zachęcające hasła do zwiedzania Ziemi 
Kórnickiej. Tablice te powinny znaleźć się 
poza terenem Kórnika w ilości kilku sztuk 
na terenie miasta Poznania oraz na głów-
nych drogach tj. na ciągu drogi katowickiej 
od Poznania do Środy oraz na autostradzie 
Berlin-Warszawa od Jaryszek w obydwu 
kierunkach z zaznaczeniem zjazdu do Kór-

nika. Bardzo dobrze aby wykonać dużych 
rozmiarów zdjęcie zamku i pięknych miejsc 
w parku naklejając je na ekranach wzdłuż 
wymienionych dróg. Dobrze byłoby także 
rozreklamować „Szlak Bobrowy” z piękną 
doliną Warty w Czmońcu – wiele o tym 
miejscu mówi niemiecka nazwa Schontal 
czyli Piękna Dolina. Tablice reklamowe 
powinny być pod stałą opieką gminy aby 
zapewnić ich stały dobry wygląd. 

Inną sprawą mającą wpływ na rozwój 
turystyki to działki wypoczynkowo-letnisko-
we. Obecnie na terenie całej gminy znajdu-
je się około 1700 działek obejmujące 100 
ha gruntu. Wskazanym jest wyznaczenie i 
odrolnienie gruntów na terenie co najmniej 
200 ha wzdłuż wszystkich jezior poza 
ciągiem miejscowości Kamionki, Borowiec 
i Mościenica. Nowe działki sprowadzą 
stałych, na dłuższy okres mieszkańców i 
ich znajomych z dużej aglomeracji poznań-
skiej. Biorąc powyższe pod uwagę należy 
w miarę rozwoju sytuacji nad jeziorami 
Skrzyneckim, Kórnickim i Bnińskim urzą-
dzić odpowiednie kąpieliska z szatniami  i 
miejscem postoju dla sprzętu pływającego. 
Opiekę nad takimi kąpieliskami na okres 
letni można by oddać w dzierżawę.

Za mało jest także wyznaczonych tras 
rowerowych.

Przedstawiając powyższe rozważa-
nia pragnę przypomnieć, że cześć tych 
tematów jest opisana w opracowaniu nt.  
rozwoju gminy do 2017 a ja pozwoliłem 
sobie jedynie na poruszenie pewnych, 
drobnych szczegółów.

Bolesław Drożak

P.S. Proponuje odnalezienie starych 
ręcznych pomp i ustawienie ich na daw-
nych miejscach jako doskonały efekt de-
koracyjny dla miasta. Osobiście pamiętam 
9 takich miejsc.

kilka uwag na teMat roZwoju gMiny i Miasta kórnik – bnin wieŚci sołeckie 
BORÓWIeC

Mieszkańcy Borówca z niecierpliwością 
oczekują, kiedy Aquanet przystąpi do wy-
konania kanalizacji na ulicy Poznańskiej. 
Według zapowiedzi ma to być jeszcze w 
tym roku, w 3 lub 4 kwartale. Dopiero po 
zakończeniu tych prac będzie mógł nastą-
pić remont drogi oraz położony zostanie 
chodnik. Sołtys Maciej Słowiński mówi, 
iż przed pracami kanalizacyjnymi na ulicy 
Poznańskiej będzie wykonane pobocze, 
po którym będą mogli poruszać się piesi.

GĄdki

Sołtys Tadeusz Olejniczak stwierdza, 
że po utwardzeniu ulic Akacjowej i Kwia-
towej powinny być poprawione studzienki 
kanalizacyjne. Uważa także, że należy 
wyskarpować i wyrównać ulicę Akacjową i 
nasadzić nowe drzewa.

Sołtys zwraca uwagę na to, że na 
ulicy Zbożowej trawę wykoszono tylko na 
szerokości 

1 metra. Przez to pozostała część ulicy 
jest zaniedbana, zarośnięta, co stanowi 
niebezpieczeństwo dla dzieci. 

Tadeusz Olejniczak wskazuje na to, że 
Gądki powinny mieć własną świetlicę.

KAmIONKI 

Podczas tegorocznych wakacji w Domu 
Strażaka w Kamionkach przygotowano 
zajęcia dla mieszkańców. Obok szkoleń z 
zakresu obsługi komputera prowadzonych 
bezpośrednio przez trenera, są też szkole-
nia dostępne na platformie e-learnigowej. 
Można również skorzystać bezpłatnie z 
dostępu do Internetu. 

Dzieci i młodzież spotykają się w po-

niedziałki na letnich seansach filmowych, 
natomiast w co drugi wtorek odbywają się 
w ICEO wieczorki filmowe dla pań, czyli 
„Babie lato”.

Dzięki dotacji z Fundacji Wspomagania 
Wsi udało się zorganizować dla dzieci i 
młodzieży specjalny cykl zajęć poświę-
cony ekologii i dbałości o otaczające nas 
środowisko.

Zajęcia „Pożyteczne wakacje 2009” 
obejmować będą zajęcia w plenerze, po-
święcone poszerzaniu wiedzy i umiejętno-
ści oraz zajęcia rozrywkowe. - Planujemy 
zacząć zajęcia z dziećmi i młodzieżą od 
uwrażliwienia ich na potrzeby dbania o 
środowisko, dlatego już pierwszego dnia 
zostanie zorganizowana akcja sprzątania 
wsi, przygotowania terenu na którym mają 
się odbywać dalsze prace sadzenia roślin 
i drzew oraz  siania trawy. Jednocześnie 
ogłoszony zostanie konkurs na projekt 
ogródków skalnych, z którego najlepsze  
pomysły zostaną wykorzystane przy ich re-
alizacji. W pozostałych dniach realizowane 
będą prace ogrodnicze i konserwacyjne: 
malowanie płotu i elementów placu zabaw 
- opowiada o kolejnych planach na waka-
cyjny okres Magdalena Plewka z ICEO w 
Kamionkach.

W części edukacyjnej projektu prze-
prowadzone zostaną projekcje filmów 
przyrodniczych wraz z konkursami, wy-
cieczka do ogrodu zoologicznego, zajęcia 
fotograficzne i informatyczne oraz plastycz-
ne. Ważnym punktem projektu będzie też 
spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

W części rozrywkowej projektu plano-
wane jest zorganizowanie podchodów na 
terenie wsi, mają być spacery, ogniska z 
pieczeniem kiełbasek i przejazd wozem 
strażackim. Na zakończenie projektu od-
będzie się wystawa oraz turniej podsumo-
wujący zdobytą wiedzę

Robert Wrzesiński

Prawie dwumetrowe pokrzywy, przy-
rządy do ćwiczeń obsypane śmieciami a 
nawet brak niektórych tablic z informacją o 
numerze stacji i rodzajach wykonywanych 
ćwiczeń – tak obecnie wygląda, otwarta 
przed kilku laty „ścieżka zdrowia”, przebie-
gająca przez kompleks leśny nad Jeziorem 
Kórnickim. 

Ścieżka zdrowia ma 3800 metrów i 14 
stacji do ćwiczeń. Stacje te wyposażane 
są w urządzenia rekreacyjne, które umoż-
liwiają wykonywanie ćwiczeń na wytrzy-
małość, zręczność, siłę mięśni. Polecana 
jest miłośnikom aktywnego wypoczynku i 
prezentowana jako atrakcja rekreacyjna 
miasta Kórnika. 

Szkoda tylko, że ta „atrakcja rekreacyj-
na” mało atrakcyjnie wygląda. Wejście na 
„ścieżkę zdrowia” znajduje się za Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Kórniku. Tuż 
za tablicą witającą na starcie rozpoczyna 
się długi gąszcz, który tworzą prawie dwu-
metrowe pokrzywy. Rozdziela go jedynie 

kilkudziesięciucentymetrowa ścieżka. 
Gdzieniegdzie pokrzywy wchodzą na nią, 
dlatego biegacze i spacerowicze, aby 
uniknąć poparzeń przez te chwasty muszą 
poruszać się 

slalomem. Dróżka jest tak wąska, że 
ledwie mieszczą się na niej dwie osoby. 
Przy niektórych tablicach informujących o 
stacjach, chwasty i trawa są tak wysokie, że 
wykonywanie zalecanych na nich ćwiczeń 
jest praktycznie niemożliwe. 

Można też niestety zaobserwować skut-
ki działalności wandali, którym najwyraźniej 
pewne tablice przeszkadzały i postanowili 
się ich pozbyć. Także miłośnicy graffiti po-
chwalili się swoimi umiejętnościami. Szkoda 
tylko, że „wyżyli się artystycznie” na rosną-
cych przy „ścieżce zdrowia” drzewach. 

Przy jednej ze stacji, młodzi kórniczanie 
zrobili sobie najwyraźniej miejsce do impre-
zowych schadzek. Urządzenie do ćwiczeń 
obsypane jest plastikowymi kubkami, 
opakowaniami po papierosach, butelkami 

po napojach, piwie i wysokoprocentowych 
alkoholach. Na pewno nie posłużyło ono 
„imprezowiczom” do poprawy kondycji 
fizycznej. 

Nie wszystkie stacje opisywanej ścieżki 
są w tak „opłakanym” stanie. Wygląd wielu 
z nich 

wskazuje, jednak na to, że administrator 
trasy, czyli Urząd Miejski w Kórniku dawno 
tym miejscem się nie interesował. Już 
pierwsze metry rekreacyjnej ścieżki do re-
kreacji raczej nie zachęcają. A przecież nie 
takie było założenie inicjatorów utworzenia 
tej trasy. BM

Zaniedbana Ścieżka Zdrowia
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOmPUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE Ali Zu jE My WSZySt kiE RE CEP ty

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

eLLmeDeLLmeD

STOmATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe
Tel. 601 242 112

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

uSŁuGi iNStAlACyjNE  
Wod-kAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

Miejsce
na Twoją reklamę

HotEl RodAN
poszukuje pracowników do obsługi działów:

- RECEPCjA
- BAR REStAuRACjA

osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
z listem motywacyjnym na adres e-mail:

jankowski.rodan@gmail.com

Place Zabaw  
na wsiach

Letnia pogoda sprzyja zabawom dzieci na placach zabaw. W po-
przednim numerze naszego dwutygodnika prezentowaliśmy ogól-
nodostępne place zabaw na terenie miasta Kórnika. Tym razem na 
łamach „Kórniczanina” przedstawimy kilka, położonych we wsiach 
należących do gminy.  

KONARSKIe 

W połowie czerwca otwarto plac zabaw we wsi Konarskie. Dzieci 
mogą korzystać z zjeżdżalni, piaskownicy, huśtawki, karuzeli. Na 
terenie placu ustawiono pawilon z ławkami. 
Administratorem placu jest Sołectwo wsi Konarskie. 

RADZeWO 

Przy głównej drodze, w kierunku na Czmoń usytuowano plac zabaw 
we wsi Radzewo. 
Najmłodsi mają do dyspozycji zjeżdżalnię, huśtawki, bujanego koguta 
i konia, drabinki. 
Rodzice pilnujący swoje dzieci mogą spocząć na ławce.  
Administratorem placu jest Urząd Miejski w Kórniku. 

CZMoŃ 

Plac zabaw we wsi Czmoń położony jest na polanie przy strażnicy. Mali 
milusińscy mogą korzystać z karuzeli, zjeżdżalni, huśtawek i drabinek. 
Administratorem placu jest OSP w Czmoniu. 

PRUSINOWO

Tuż przy boisku we wsi Prusinowo usytuowano niewielki plac zabaw. 
Dzieci mają do dyspozycji huśtawki oraz bujanego słonia i żyrafę. 
Administratorem placu jest Urząd Miejski w Kórniku. 

BIeRNATKI 

Plac zabaw we wsi Biernatki znajduje się przy Alei Flensa. Urządzenia, 
które są dostępne to huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia i dwie piaskowni-
ce, choć zaniedbane (zarośnięte, bez świeżego piasku). 
Administratorem placu jest Urząd Miejski w Kórniku. 

W następnym numerze „Kórniczanina” zaprezentujemy place zabaw 
z kolejnych miejscowości w naszej gminie. 

 Zebrała: Barbara Morasz
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI 
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZęŚCi MotoRyZACyjNE do WSZyStkiCH MAREk

SZERokA ofERtA, NiSKIe CeNY,
udZiElAMy RABAtu, fACHoWE doRAdZtWo

ZAPRASZAMy od PoNiEdZiAŁku do PiĄtku W GodZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

kÓRNik, ul. WojSkA PolSkiEGo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35
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* Sprzedam Renault Megane Coupe rok 1999 stan bardzo dobry. 12.700 zł do negocjacji. Tel. 667 342 466
* Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna. Tel 506 232 241 
* Absolwentka studiów licencjackich udzieli korepetycji z języka angielskiego. Tel. 695-453-450 
* Sprzedam fiata 126 ELX, rocznik 1999, cena do uzgodnienia tel. 503-123-118
* Czyszczenie urządzeniem parowym trudno dostępnych szpar, kabin, grzejników itp. Dywany i tapicerka po godzinie suche! Tel. 601-182-511
* Sprzedam działkę budowlaną w Skrzynkach. Tel. 608-866-530
* Sprzedam VW passata, kombi, 1992r, 1,8, brązowy metalik, WK, hak, radio, stan dobry, 3 700 zł. Tel. 794-182-417 lub 794-022-760
* Sprzedam parkiet dębowy - 40zł/m², panel klonowy - 80zł/m². Tel. 697-978-119
* Szukam opiekunki do dziecka, praca od września w Borówcu na 8h. Tel. 693-966-672
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Sprzedam działkę 1700m. Tel. 515-463-026
* Sprzedam deski szalunkowe i stemple budowlane tel. 507-176-111
* Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl - Zwola tel. 728-301-899
* Oddam w najem pomieszczenie 45m² na biuro, gabinet w Środzie Wlkp. tel. 501-074-900
* Sprzedam golfa IV, combi, rocznik 2000, 1,4 benzyna + LPG tel. 602-436-840
* Wynajmę w Robakowie ładne mieszkanie w domu wolnostojącym, parter, 100m², z dużym tarasem i ogrodem, dzwonić po 15 sierpnia tel. 782-119-440
* Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Kórniku tel. 501-369-509 
* Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770 
* Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 681m² w Kamionkach. Tel. 602-790-625
* Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 514 07 26 92
* Projektowanie, szycie dekoracji okiennych: rolety rzymskie, zwykłe, zewnętrzne, moskitiery. Dojazd do Klienta. Tel. 886 111 091
* Sprzedam pokój z kuchnią. Tel. 0616 643-685
* Sprzedam dom do remontu, działka 1000m² w Kórniku, 100m do jeziora. Tel. 605-935-751
* Poszukujemy Pani do odbierania dzieci z przedszkola i szkoły w Bninie od września. Tel. 0510-06-06-08
* Sprzedam samochód volkswagen golf 1,4, rocznik 2000. Tel. 602-436-840 
* Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku. Tel. 501-369-509
* Sprzedam mieszkanie własnościowe na os. Staszica w Kórniku, 56m². Tel. 602-779-982 

kuPię GoSPodARStWo  
ROLNe, 

GRUNTY ROLNe  
luB duŻĄ dZiAŁkę 

BudoWlANĄ 
NA TeReNIe GmINY KÓRNIK 

LUB 
GMiN oŚCiENNyCH

TEL. 604-676-595

Sprzedam działkę 
budowlaną 1162 m² 
w Radzewie, prąd, 
woda, gaz, telefon 

przy działce

tel. 515-771-360

Producent rajstop  
od 1988 roku i bielizny

poleca 
rajstopy z dużym 
klinem i piętami.
Sprzedaż hurtowa  

i detaliczna
tel. 061 8 170-352

GEODEZJA
Pełen zakres

Szybko i solidnie ! 

tel. 0 501- 010-382

SKLeP

ul. Szkolna w kórniku
(nowy pasaż za liceum)

oferuje:
- szycie i modelowanie firan 
oraz dekoracji okiennych,
- pogotowie krawieckie,
- torebki, walizki, torby 

podróżne.

ZAPRASZAMY

PoMóżMy arlenie! 
Ma 26 lat i mieszka w kórniku. od 

trzech miesięcy jest mamą. Z powodu 
częstych ataków epilepsji nie może zaj-
mować się swoją córką ani jej przytulić 
bez asysty drugiej osoby. Ratunkiem dla 
niej jest zakup stymulatora, który kosztuje 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Arleny i jej 
rodziny nie stać jednak na taki wydatek. 

Arlena od urodzenia cierpi na spastyczne 
porażenie mózgowe prawostronne. Powikła-
niem tej choroby jest epilepsja po bliznowata, 
która ujawniła się u Arleny w wieku dojrzewa-
nia. Jak mówi pani Bogusia, mama Arleny 
epilepsja, na którą cierpi jej córka wywołuje 
nawet do 12 ataków dziennie. Okazuje się, 
że nie są to typowe ataki padaczki. Arlena 
nie czuje momentu ich nadejścia. Często 
prowadzą one do upadku, a te do złamań. 
W czerwcu tego roku, jeden z takich ataków 
doprowadził do złamania obojczyka u chorej 
i kilkudniowego pobytu w szpitalu.

Arlena od wielu lat jest pod opieką Cen-
trum Epilepsji w Poznaniu i Kliniki Epilepsji w 
Bydgoszczy. Zażywa leki, które dobierane są 
metodą prób i błędów. Dzięki nim częściowo 
udało się zmniejszyć ilość napadów padaczki. 
Okres ciąży spowodował jednak większe 
niedotlenienie mózgu, co przyczyniło się do 
częstszych i groźniejszych ataków. Napady 
te są kłopotliwe dla młodej matki, która nie 
może samodzielnie wziąć swojej córki na 
ręce, przytulić jej, przewinąć. Arlena od czasu 
porodu sama wymaga ciągłej opieki. Nawet z 
toalety nie może korzystać samodzielnie, bo 
w razie napadu, upadek na płytki mógłby być 

tragiczny w skutkach. Niestety, typ epilepsji, 
na który cierpi 26-letnia mieszkanka Kórnika 
jest niewyleczalny operacyjnie.

Aby nie doszło do śmiertelnego upadku 
i by Arlena mogła normalnie żyć i cieszyć 
się macierzyństwem niezbędny jest stymu-

lator. Urządzenie to stymuluje pracę nerwu 
błędnego. Wykrywa ogniska epilepsyjne i 
niweluje ataki. Stymulator ma tylko jedną 
wadę – kosztuje niemałą sumę pieniędzy, bo 
prawie 55 tysięcy złotych. 

Ani Arleny ani jej rodziny nie stać na taki 
wydatek. 26-latka jest całkowicie niezdolna do 
pracy. Otrzymuje rentę socjalną w wysokości 
447, 71 zł netto i zasiłek pielęgnacyjny w 
wysokości 153 zł netto. Mąż Arleny zarabia 
904,76 zł netto miesięcznie. 

Aby pomóc młodej matce w jej codzien-
nych czynnościach, zwłaszcza związanych z 
opieką nad dzieckiem, stymulator należałoby 
zakupić jak najszybciej. 

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej postanowiło pomóc kórniczance. 

Udostępniło swoje konto, na które można 
dokonywać wpłat z dopiskiem „Dla Arleny”. 

Pomóżmy młodej matce cieszyć się 
macierzyństwem! Liczy się każda złotówka!

Barbara Morasz

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
Bank Spółdzielczy w Kórniku - Nr konta 

02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 
Z dopiskiem „Dla Arleny”
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Z dZiejów historii
sPortu sZkolnego

Niewielu mieszkańców Kórnika i Bnina 
pamięta, że sport szkolny w naszej gminie 
był prężny już w latach 50-tych.Inicjatorami 
aktywności sportowej byli uczniowie ów-
czesnego Miejskiego Gimnazjum Koedu-
kacyjnego, którego siedziba była w ratuszu 
bnińskim. W tamtych czasach młodzież 
sama garnęła się do uprawiania sportu, 
gdyż było to dla nich jedną z nielicznych 
rozrywek a także możliwość wyróżnienia 
się w szkole i środowisku. To sami ucznio-
wie wychodzili z inicjatywą organizowania 
zawodów sportowych, prowadzili reklamę 
aktywności ruchowej w gablocie szkolnej i 
informowali o ich osiągnięciach sportowych. 
Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzili 
nauczyciele różnych przedmiotów- pasjo-
naci sportu. Lekcje wf odbywały się na 
placu przed dzisiejszą kaplicą w Bninie 
przy ul. Kościelnej a w razie niepogody w 
salce Domu Katolickiego. Grano m. in. w 
koszykówkę ale bez tablic i koszy a rolę 
tę pełnił uczeń stojący w kole, stanowiący 
tzw. żywy kosz. Do dzisiaj w programie dla 
najmłodszych klas jest uwzględniona ta gra 
p.n. „Żywy kosz”. Zajęcia sportowe odby-
wały się także na boisku przy ul. Piaskowej 
w Bninie. Tam sami uczniowie, własnymi 
rękoma zbudowali skocznię w dal i wzwyż, 
bieżnię 60m i okólną na ok. 300 m. Tam 
biegali, skakali, rzucali granatem i pchali 
kulą względnie ciężarkiem 5 kg a także 
rzucano dyskiem. Kiedy zajęcia lekcyjne zo-

stały przeniesione do siedziby dzisiejszego 
liceum w Kórniku przy ul. Poznańskiej zaję-
cia sportowe odbywały się również na boisku 
na Błoniach- dzisiaj teren od biura OSiR-u w 
kierunku domków kampingowych. Także na 
tym terenie powstały przez nich wykonane 
boiska, bieżnia, skocznie i rzutnie. Uczono 
się gry w szczypiorniaka ( piłka ręczna), 
odbywały się mecze międzymiastowe np. z 
Środą Wlkp.Popularna była także siatków-
ka. Najczęściej organizowane były zawody 
lekkoatletyczne i uczniowie wyjeżdżali do 
innych miejscowości np. Pleszewa, Śremu 
i Poznania. Na  zawody lekkoatletyczne do 
Kórnika przyjeżdżali wykwalifikowani sędzio-
wie z Poznania a najczęściej wraz z innymi 
nauczycielami przyjeżdżał p. Kondratowicz, 
który fachowo pomagał przeprowadzić im-
prezę. Z ciekawostek należy wymienić fakt 
używania do gier sportowych skórzanych 
piłek, które były sznurowane z zawiązywaną 
odpowiednio w środku dętką. Do reperacji 
piłek oraz ich dopompowywania niezwykle 
pomocny był kórnicki rymarz p. Bronisław 
Walkowiak. Do sznurowania potrzebne 
było specjalne szydło. W czasie gry piłka 
ta była bardzo niebezpieczna, gdyż dostać 
osznurowaniem było niezbyt przyjemne a 
do tego bolesne. Sportowcy z Kórnika byli 
znani w Poznaniu i w kraju. W siatkówce 
wyróżniali się m. in. Roman Kopaczyński, 
Tadeusz Zieliński, Kazimierz Słabolepszy. W 
zawodach pływackich po jeziorze kórnickim 
oraz innych akwenach wodnych w Poznaniu 
i okolicy sukcesy odnosili m.in. Stanisław 
Boiński, Rauhut, Ciastowski oraz rodzeń-
stwo Dezydery, Leszek Danuta Adamscy. 

Ponieważ na Błoniach było jedyne boisko z 
bieżnią 400m co roku odbywały się zawody 
otwarcia sezonu lekkoatletycznego, na które 
przyjeżdżali zawodnicy z Poznania i okolicy. 
Największe sukcesy w lekkiej atletyce od-
nosili m. in. Joanna Joachimiak, Edmund 
Cichocki, Maciej Bodniak a także inni kórni-
czanie: Kazimierz Słabolepszy- sprint, Adela 
Kozioł- dysk, Henryka Matuszkówna i Magda 
Łuczak w wzwyż, Aleksander Nowaczyk i 
Tadeusz Świgoń- biegi krótkie, Roman Ja-
siński, Zbigniew Szwarc- rekordzista Polski 
w hali – bieg średni oraz wszechstronny 
Marian Kociałkowski- mistrz Ogólnopol-
skiej Spartakiady Młodzieży m. in. w rzucie  
granatem. Także  popularne były w Kórniku 
organizowane w miesiącu październiku 
tzw. marsze jesienne na 5- 8- czy 10 km, w 
których wyróżniał się Jan Bąkowski z Bnina. 
W latach 50-tych niezwykle popularnym i 
cieszącym się dużym zainteresowaniem 
było zdobywanie przez młodzież odznaki 
BSPO- Bądź Sprawny do Pracy i Obrony 
oraz wśród dorosłych SPO- Sprawny do 
Pracy i Obrony. Warunkiem zdobycia tej 
odznaki było zaliczenie kilku konkurencji 
m.in.  pokonanie toru przeszkód, ukończenia 
biegu średniego, rzut granatem itp. Sukcesy 
sportowców z tamtych lat kontynuowali w 
kolejnych latach 60- tych, 70-tych, 80-tych, 
90-tych uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kórniku startując w barwach SKS 
„Orzeł” oraz po zarejestrowaniu w PZLA w 
MKS Kórnik. Wśród nich byli olimpijczycy, 
członkowie kadry narodowej, reprezentanci 
Polski a także liczni medaliści Mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce. ARA

sukcesy MłodZików  
w nadZiejach  
oliMPijskich

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
grupa młodzików (13-14 lat) UKS Jedynka 
Kórnik w Pucharze Nadziei Olimpijskich na 
torze kolarskim w Kaliszu. Podczas tych 
zawodów rozegrano po sześć konkurencji 
zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt. 
W Wyścigu na 500m ze startu lotnego dru-
gie, czwarte i piąte miejsce zajęły kolejno 
Wiktoria Żegleń, Alicja Ratajczak i Diana 
Wiza, wśród chłopców zarówno na 500 
jak i w sprincie drugi był Szymon Rozmia-
rek.  W sprincie dziewcząt Żegleń zajęła 
miejsce trzecie, a tuż za nią uplasowały 
się ponownie Ratajczak i Wiza. Pierwsze-
go dnia rozegrano wyścig punktowy w 
którym Rozmiarek zajął szóste miejsce, 
natomiast wśród dziewcząt całe podium 
zajęły zawodniczki Limaro Kórnik. Wygrała 
Wiktoria Żegleń przed Alicją Ratajczak i 
Dianą Wiza. Drugiego dnia zawodów odbyły 
się wyścigi na 2 km chłopców w którym 
Rozmiarek z bardzo dobrym czasem 2,44 
min zajął drugie miejsce. Inny zawodnik 
Limaro Adam Radzicki z czasem 2,51 min 
był piąty. Wśród dziewcząt odbył się wyścig 
na 1000m w którym drugie miejsce zajęła 
Wiktoria Żegleń, a czwarte Alicja Ratajczak. 
W wyścigu dziewcząt  na 250m ze startu 
zatrzymanego Żegleń była druga, a Rataj-
czak i Wiza oraz Jagoda Garczarek zajęły 
kolejno miejsca czwarte, piąte i szóste. Na 
zakończenie odbyły się sprinty drużynowe 
zarówno dla chłopców jak i  dziewcząt. W 
Kórnickiej drużynie chłopców (3 osobowe)  
za względu na brak trzeciego zawodnika, 
wystartowała…. Wiktoria Żegleń, która 
wraz z Szymonem Rozmiarkiem i Ada-
mem Radzickim zajęła doskonałe drugie 
miejsce ustępując jedynie drużynie z KTK 
Kalisz. Natomiast wśród dziewcząt (składy 
2 osobowe) drugie i trzecie miejsca kolejno 
zajęły zespoły z Kórnika Ratajczak i Wiza 
oraz Jagoda Garczarek i Natalia Radzicka 
ulegając jedynie parze UKS Koźminianka.

kasia Pawłowska  
bliska Medalu

na MistrZostwach  
euroPy na torZe

Podczas rozegranych na torze kolarskim 
w Mińsku młodzieżowych mistrzostwach 
Europy, bardzo bliska zdobycia medalu była 
zawodniczka UKS Jedynka Limaro Kórnik 
Katarzyna Pawłowska w wyścigu drużyno-
wym na dochodzenie (składy 3 osobowe). 
Drużyna Polek na dwa okrążenia do mety, 
wg międzyczasów znajdowała się na drugim 
miejscu, wtedy to jedna z koleżanek niestety 
nie wytrzymała tempa i odstała od dwójki 
pozostałych, które zmuszone były poczekać 
ponieważ w wyścigu drużynowym  liczy 
się czas trzeciej zawodniczki. Ostatecznie 
drużyna Polek zajęła dopiero piąte miejsce. 

Kasia startowała jeszcze w dwóch konkuren-
cjach indywidualnych, w wyścigu na 3000m i 
w wyścigu scretch. W obydwu przypadkach 
nasza zawodniczka zajęła dziesiąte miejsce. 
Zważywszy na fakt, że Kasia ma niespełna 
20 lat, a wiek młodzieżowca to 23 lata, to 
osiągnięte przez nią rezultaty na pewno 
mogą cieszyć i spokojnie pozwalają patrzeć 
w  przyszłość. Natomiast medalu, który był 
tak blisko zawsze szkoda.

Magdalena ZaMolska 
druga w PucharZe  

bałtyku

Bardzo dobrze zaprezentowała się za-

wodniczka Limaro Kórnik Magdalena Zamol-
ska, podczas rozgrywanego na wybrzeżu 
Pucharu Bałtyku składającego się z czterech 
etapów. Pod nieobecność koleżanki Kasi 
Pawłowskiej (Mistrzostwa Europy) Zamolska 
musiała wziąć na siebie cały ciężar walki z 
najlepszymi zawodniczkami w  kraju. Posta-
wa naszej zawodniczki w  tym wyścigu była 
imponująca, Magda wręcz na każdym etapie 
stawała na podium, a metę trzeciego etapu, 
kryterium ulicznego w Kołobrzegu minęła 
jako pierwsza. W klasyfikacji generalnej wy-
ścigu zwyciężyła kilkunastokrotna mistrzyni 
Polski Bogumiła Matusiak, ale na drugim 
stopniu podium znalazła się zawodniczka 
Limaro Kórnik Magdalena Zamolska.

MateusZ taciak 
w składZie na 66 tour 

de Pologne 

Mieszkaniec Kórnika, wychowanek 
miejscowej grupy kolarskiej Jedynka Li-
maro Kórnik, Mateusz Taciak startujący 
od tego sezonu w grupie zawodowej 
Mróz Continentall. został powołany do 
reprezentacji Polski na 66 edycją Tour de 
Pologne. Tegoroczny wyścig zgromadzi na 
starcie niezwykłą plejadę gwiazd świato-
wego peletonu, ponieważ termin wyścigu 

bardzo pasuje najlepszym zawodnikom 
światowego rankingu, szykujących się do 
wrześniowych Mistrzostw Świata jako etap 
przygotowań. Po raz pierwszy w Polsce 
zobaczymy taką ilość sław Światowego 
kolarstwa. Niezwykłym wyróżnieniem dla 
Mateusza jest udział w tych zawodach, 
ale z perspektywy czasu nie można tego 
uznawać za jakąś niespodziankę. Taciak 
od kilku sezonów potwierdza swoją po-
stawą na szosach nie tylko Polski, swoją 
przydatność do reprezentacji. Obecnie jest 
liderem kolarskiej Pro Ligi w Polsce, która 
jest najbardziej prestiżową klasyfikacją. 
Jest również liderem pucharu Polski dla  
kolarskiej Elity (seniorów). Wyścig zaczy-
na się 2 sierpnia w Warszawie, a kończy 
8 sierpnia w Krakowie. Miasta etapowe 

poza wymienionymi to: Białystok, Lublin, 
Rzeszów, Krynica, Zakopane. Łączna trasa 
tygodniowych zmagań kolarzy to 1160km, 
a najdłuższy 4 etap z Nałęczowa do Rze-
szowa liczy aż 240km. Miejmy nadzieję, 
że codzienne relacje telewizyjne na żywo 
z w/w wyścigu, przysporzą mieszkańcom 
Kórnika nie tylko wiele miłych chwil, czego 
wszyscy sobie życzymy. Paweł Marciniak

niecka basenu, stroPy 
hali Zalane

Mozolnie dzień po dniu, w deszczu i w 
słonecznej spiekocie postępują prace przy 
budowie obiektów sportowych w Centrum 
Rekreacji w Kórniku. Najtrudniej było wyjść 
z basenu. Przygotowanie zbrojeniowe, 
skomplikowane prace przy niecce base-
nowej trwały długo. Szczytem prac były 
dni 14-17 lipca, kiedy to na teren budowy 
wjechały dwie ogromne betoniarki. Zalewa-
no strop pierwszego piętra hali sportowej i 

dno basenu. Prace trwały dzień i noc. Na 
budowie można było zauważyć różnego 
rodzaju dźwigi, sprzęt budowlany i robot-
ników, którzy uwijali się jak mrówki. Upał  
przeszkadzał im w pracach betoniarskich. 
Polewano wodą, szlifowano beton sprzętem 
ręcznym i mechanicznym, zakładano folie 
(by za szybko się nie wysuszył). 

Prace na budowie Centrum postępują 
w szybkim tempie. Taki sprzęt w pobliżu 
mieszkań nie na co dzień ogląda przeciętny 
człowiek, nie mówiąc  o dzieciach bo dla 
nich to prawdziwa frajda. 

Obserwując pracę kilkudziesięciu 
pracowników w pomarańczowych, sele-
dynowych kamizelkach (mówimy o nich 
„ufoludki”) i tych obsługujących maszyny 
budowlane należy ich podziwiać. Punktu-
alnie codziennie o godz. 7.00 wkraczają na 
plac budowy. Ponieważ czasami pracują w 
dzień i w noc, w sobotę i niedzielę to praw-
dopodobnie zmieniają się w pracy, bo nikt 
nie byłby w stanie tak długo i ciężko pra-
cować. Oby tak dalej, by nikt i nic nie prze-
szkodziło w realizacji tego oczekiwanego 
przez mieszkańców gminy przedsięwzięcia.

ARA
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer kórniczanina ukaże się
14-go sierpnia 2009r.

Materiały prosimy dostarczać do 7-go sierpnia 2009r.

usługi ogólnobudowlane 
Mario Bud 

- szpachlowanie
- malowanie

- tapetowanie
- nida gipsowo-kartonowa 

- ocieplanie poddaszy 
- płytki 

- montaż drzwi 
- panele

tel. k
om. 0 608-070-595 

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją 
reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę

KM PARTNERiV otwarte MistrZostwa wielkoPolski w Piłce 
stołowej sierPień 2009 

Wielkopolska Liga Piłki Stołowej ma zaszczyt zaprosić na IV Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Piłce Stołowej, które odbędą sie w dniach 21-23.08.2009 w miejsco-

wości Błażejewko
Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Wielkopolskiej Ligi Piłki Stołowej oraz 

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Błażejewko. 

PRoGRAM iMPREZy: 

Piątek, 21.08: 

-godz. 11.30- Otwarcie Mistrzostw 
-godz. 11.30-11.50- rozpoczęcie zapisów na PARY AMA ( w turnieju par Ama mogą 
brać udział tylko osoby, które w rankingu ogólnopolskim mają poniżej 600pkt.) 

-godz. 12.00- start turnieju PARY AMA 
-godz. 14.00-14:20- zapisy na 2 BALL ( jest to konkurencja towarzyska, gra się 
dwoma piłkami) 

-godz. 14.30- start turnieju 2 BALL 

Sobota, 22.08: 

-godz. 10.30-10.50- zapisy na turniej DYP (Draw your partner – każdy gracz zapisuje 
się indywidualnie, następnie zostaje do niego dolosowany inny gracz) 

-godz. 11.00- start turnieju DYP 
-godz. 13.30-13.50- zapisy na turniej PARY OPEN (jedna z dwóch najbardziej 
prestiżowych konkurencji) 

-godz. 14.00- start turnieju PARY OPEN 
-godz. 17.00-17.20- zapisy na turniej SINGLI KOBIECYCH 
-godz. 17.30- start turnieju SINGLE KOBIECE 

Niedziela, 23.08: 

-godz. 10.30-10.50- zapisy na turniej MIXTÓW 
-godz. 11.00- start turnieju MIXTÓW 
-godz. 12.30-12.50- zapisy na turniej SINGLI OPEN (jedna z dwóch najbardziej 
prestiżowych konkurencji) 

-godz. 13.00- start turnieju SINGLE OPEN 
-zakończenie Mistrzostw Wielkopolski 

Główni organizatorzy :
 Agnieszka Rutowska

 505 048 092  
agnieszka.rutowska@wlps.pl

Bartosz kasprzyk 
794 386 028

 bartosz.kasprzyk@wlps.pl



  
  

 

      
      

 
PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO 

 
udzielanego od 01.07.2009r. do 30.09.2009r. 

   
 

 
 
Kredyt mieszkaniowy udzielany jest na finansowanie inwestycji związanych  
z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych klientów, np.: 
budowy, nadbudowy, rozbudowy, dokończenie budowy oraz remont  
i modernizację domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu, 
zakup i nabycie działki budowlanej, rekreacyjnej,  lokalu mieszkalnego, domu 
jednorodzinnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku 
pierwotnym i wtórnym 
 
Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego: 
 
do 75 % wartości kosztów przedsięwzięcia – oprocentowanie zmienne aktualnie 6,50%  
w stosunku rocznym. Rzeczywista stopa procentowa 6,88%*. 
 
od 76% do 100% wartości kosztów przedsięwzięcia – oprocentowanie zmienne aktualnie 
7,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista stopa procentowa 7,95%*. 
 
Prowizja – 0,75% od kwoty udzielonego kredytu. 
 
Brak dodatkowych prowizji np. prowizji rekompensacyjnej przy przedterminowej spłacie 
kredytu. 
 
Maksymalny okres spłaty kredytu mieszkaniowego wynosi 30 lat. 
 
Możliwa karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 
 
* Przy założeniu, że kwota kredytu wynosi 100.000,00 złotych,  
   spłata w 120 ratach bez karencji,  
   prowizja 750,00 złotych,  
   standardowe koszty zabezpieczenia 519,00 złotych,  
   raty wg metody annuitetowej (stałe raty) 

 

 
                    
 

Bank Spółdzielczy w Kórniku   
                
          
 

 
 
 

  
                                     

 

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

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

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

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


