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W numerze także:
- Sprawozdanie z realizacji inwestycji
- Zaproszenie na Dożynki
- Wakacyjne wspomnienia
- Kolejne kolarskie sukcesy

90 lat  po Cudzie  nad Wisłą
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A PROSTO Z  RATUSZAOŚRODEK  

SZKOLENIA  
ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

Informujemy, że dnia 23 sierpnia 
o godz. 17.00 rozpocznie się  

kurs prawa jazdy na kat. A i B  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

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

Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30

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

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

oraz tralki gięte

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

MIESZKANIA POD KÓRNIKIEM

CENY OD 170 000 zł

NOWA INWESTYCJA !

Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe od 55 m2

UMÓW SIĘ I ZOBACZ !    Tel. 515 500 676

Każde mieszkanie z ogródkiem

ul. Mickiewicza 6, 62-035 Kórnik

tel.kom. 668 009 701
e-mail: biuro@deker-dach.nxs.pl, www.deker-dach.pl

EKER-DACH®EKER-DACH®

Pokrycia dachowe  

 

 

 solidne ekipy dekarskie

PIeRWSZe SPOTKANIe 
NOWej KOmISjI

W dniu 5 sierpnia odbyło się pierwsze 
spotkanie Komisji Architektonicznio-Urbani-
stycznej, w nowym składzie. W skład KUA 
wchodzą: Hanna Rapalska- Kaczmarek 
-przewodnicząca komisji, Joanna Grocho-
lewska, Maria Mielcarek.

 GośCiE Z KAZAChstANu

9 sierpnia w Kórniku gościła 14-osobowa 
grupa młodzieży polonijnej z Kazachstanu. 
Młodzi ludzie byli gośćmi Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej, w tym Antoniego Od-
zimka, członka Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego i Prezesa Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu.

W Kórniku z młodymi mieszkańcami z 
Czkałowa, Jasnej Polany, Zielonego Gaju 
i Krasnokijewki spotkał się burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, potem zwiedzano zamek, 
park i miasto.

BliżEj do BuKowiNy

Delegacja Gminy Kórnik, w której skład 
obok burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
wchodziła także tegoroczna Biała Dama 
Jadwiga Chałupka, była gościem honoro-
wym 44 Ogólnopolskiego Konkursu Ga-
wędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe 
Bajania”, które odbyły się w dniach 11-13 
sierpnia br.

Wizyta na zaproszenie Wójta Bukowiny 
Sylwestra Pytla była kolejnym krokiem do 
zacieśnienia współpracy międzygminnej. 
Jak  wielokrotnie podkreślano obie gminy 
łączy szczególnie historia i postać hrabiego 
Władysława Zamoyskiego, dzięki któremu  
Polska odzyskała Morskie Oko – dziś leżą-
ce w Gminie Bukowina Tatrzańska. 

NOWY PARTNeR ZAGRANIcZNY

Gmina Kórnik od wielu lat posiada umo-
wy partnerskie z dwiema gminami, z którymi 
współpracuje na wielu płaszczyznach. Z 
Wymbritseradiel w Holandii współpracuje-
my oficjalnie od 1992 roku, a z niemiecką 
gminą Königstein im Taunus podpisaliśmy 
umowę partnerską w 2006 roku. Nadarza 
się okazja, aby do grona zagranicznych 
partnerów dołączyła kolejna miejska spo-
łeczność. Tym razem z Austrii.  

Dnia 14 sierpnia 2010 r. Burmistrz Gmi-
ny Kórnik oraz Radni RM w Kórniku przyjęli 
delegację gości z Langenlois miasta w Au-
strii, największego w powiecie Krems-Land, 
z kraju związkowego Dolna Austria (około 
7,1 tys. Mieszkańców – źródło: wikipedia.
pl). Gminę austriacką podczas wizyty w Kór-
niku reprezentował m.in. burmistrz  Hubert 
Meisl i Radni miasta i gminy. 

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w 
Kórnickim Ośrodku Kultury, gdzie Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski po uroczystym 

przywitaniu gości, zaprezentował naj-
nowszy film promujący Gminę Kórnik. W 
ten sposób przedstawiono najważniejsze 
atrakcje przyrodnicze i turystyczne Kór-
nika oraz infrastrukturę w naszej okolicy. 
Następnie w przyjaznej atmosferze odbyło 
się nieoficjalne spotkanie integracyjne. 
W wyniku rozmów Burmistrza Langenlois 
Huberta Meisla oraz Burmistrza Kórnika 
ustalono pierwsze kroki kooperacji gmin. 
W pierwszej kolejności dojdzie do nawią-
zania współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi z Langenlois i Kórnika. W 
austriackim mieście jest ponad sto takich 
organizacji, z kolei naszej gminie działa ich 
ponad czterdzieści.

 Kolejnym punktem wizyty Austriaków 
było zwiedzanie zamku w Kórniku oraz 
Arboretum. Obiekty te wzbudziły zasłu-
żony zachwyt. Następnie burmistrz podjął 
delegację na oficjalnym obiedzie. W planie 
dnia znalazła się również wizyta w Urzędzie 
Miasta oraz rejs statkiem „Anna Maria” po 
Jeziorze Kórnickim. 

Wizyta przedstawicieli austriackiej 
gminy przebiegła w przyjaznej atmosferze. 
Zaowocowała jednocześnie szeregiem inte-
resujących pomysłów mających na celu na-
wiązanie współpracy pomiędzy Kórnikiem a 
Langenlois. Nie ulega wątpliwości, iż obie 
gminy mają sobie wiele do zaoferowania 
zarówno w kwestii wymiany samorządo-
wych doświadczeń czy organizacyjnych 
usprawnień, jak również na płaszczyźnie 
kontaktów międzynarodowych i wymiany 
kulturowej.     (Opr. Robert jankowski )

NIK OceNIA POZYTYWNIe

16 sierpnia podsumowano kontrolę 
Najwyższej Izby Kontroli, która kontrolowała 
prawidłowość wydatków na inwestycje 
dofinansowane z funduszy Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, czyli dotyczących budowy 
przedszkola w Kórniku oraz wodociągu 
w Czmońcu. Procedury i dokumentacja 
inwestycji zostały pozytywnie ocenione 
przez kontrolujących 

GmiNA sKArży dECyZję Gioś

Po odrzuceniu przez Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska wniosku Gminy 
Kórnik o ponowne rozpatrzenie sprawy 
dotyczącej decyzji o rozbudowie składowi-
ska odpadów w Czmoniu, włodarze gminy 
zadecydowali o zaskarżeniu tejże decyzji do 
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. 
Jak informowaliśmy kilkukrotnie na naszych 
łamach, GIOŚ przedstawił na początku 
2010 roku ekspertyzę na temat stanu skła-
dowiska oraz cztery propozycje sposobów 
usunięcia „przyczyn i skutków stwierdzonych 
zagrożeń”.

Dwa z proponowanych sposobów prze-
widywały rozbudowę o V kwaterę (raz to o 
800 000 m³ raz o 1 300 000 m³).

Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem 
władz samorządowych, a przede wszystkim 
zdecydowanej większości mieszkańców 
Czmonia, którzy nie chcieli kolejnych ton od-
padów trafiających w okolice ich domów.

Do przyjęcia przez włodarzy gminy i 
mieszkańców był jedynie sposób polega-
jący na wybudowaniu szczelnej ścianki i 
zepchnięciu odpadów z przeładowanych 
skarp istniejących kwater.

Zdaniem Sater Kórnik jedynym akcep-
towalnym wariantem był wariant II (budowa 
kwatery V o pojemności 1 300 000 m³). Co 
ciekawe, w piśmie do GIOŚ spółka wyraża 
opinię, że takie rozwiązanie należy rekomen-
dować z uwagi na zabezpieczenie interesów 
lokalnej społeczności.

Generalny Inspektor Ochrony Środo-
wiska zdecydował o wyborze wariantu 
polegającego na rozbudowie składowiska o 
kwaterę o pojemności 800 000 m³. Znaleźć 
się na niej mają odpady z przeładowanych 
kwater sąsiednich (ok. 150 000 do 200 000 
m³). Resztę, czyli nawet 650 000 m³ mają 
stanowić nowe odpady, które docierać 
mają do Czmonia do 2014 roku. Wpływy z 
przyjmowania nowych śmieci mają pokryć 
koszty rekultywacji.

Samorządowcy z Kórnika starają się nie 
dopuścić do rozbudowy składowiska, czego 
wyrazem jest zaskarżenie decyzji o odmowie 
ponownego rozpatrzenia sprawy.

Opr. ŁG
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Inwestycje 
na półmetku
minęła połowa roku. Przedstawiamy 

przygotowanyna podstawie informacji 
wydziału inwestycji um w Kórniku wykaz 
działań inwestycyjnych w bieżącym roku. 
Znalazły się w nim wszystkie przewidziane 
do wykonania przez ów wydział inwestycje, 
kwoty przewidziane do wydatkowania oraz 
informacje o zaawansowaniu procedur i 
prac.

Zdecydowanie największą i najdroższą 
inwestycją prowadzoną w tym roku w Gminie 
Kórnik jest centrum rekreacji i sportu z infra-
strukturą. O hali i basenie, na pewno napiszemy 
szerzej już niedługo, gdyż budowa jest już na 
finiszu. Otwarcie planowane jest tuż przed wy-
borami samorządowymi w listopadzie.

Korzystających z dwóch ulic o nazwie 
Poznańska czekają utrudnienia komunikacyj-
ne. Krócej cierpieć będą jeżdżący arterią o 
tejnazwie w Kórniku. Tam ukończono naprawę 
kanalizacji deszczowej (choć przy większych 
ulewach i tak ona nie wystarcza), trwają już 
pierwsze prace przy modernizacji pobocza. 
Nowa nawierzchnia ma być położona do po-
łowy września. 

Gorzej będzie z ul. Poznańską w Borów-
cu. Przymiarki do obiecywanej od lat budowy 
kanalizacji cieszą, ale skala inwestycji, którą 
przeprowadzi Aquanet wymusi duże i długo-
trwałe utrudnienia w ruchu. Termin ukończenia 
nowej nawierzchni zależy od postępów prac 
przy budowie kanalizacji.

Ogółem na inwestycje zarezerwowano 
w budżecie bieżącym i ze środków niewyga-
sających 45 390 837 zł. Prawie 33,5 miliona 
przeznaczymy na halę i basen wraz z infra-
strukturą.

Do połowy sierpnia wydatkowano już           
18 730847 zł (z czego 16,6 miliona na kompleks 
sportowo rekreacyjny). Środki zaangażowane, 
czyli te. na które sumują się wartości wszystkich 
przetargów lub umów wykonawczych to ponad 
21,5 miliona. Część przetargów trwa lub będą 
dopiero ogłaszane.

Niestety w kilku przypadkach, mimo prze-
prowadzenia procedur na razie nie udało się 
wyłonić wykonawcy. Szczegóły - prawie 40 
inwestycji w tabeli na str. 6 i 7. Koniec roku znów 
będzie pracowity.

ŁG

Poznańska w Kórniku będzie remontowana do połowy września

Ratusz w Bninie 
-trwają prace wykończeniowe

Nowe lampy w Pierzchnie

Jeziorna w Bninie czeka na modernizację

Przed 90 laty, 15 sierpnia 1920 roku 
toczyła się w okolicach warszawy bitwa, 
którą do dziś uważa się za jedną z naj-
ważniejszych w historii Europy i świata. 
„Cud nad wisłą” ochronił wskrzeszoną 
po wieku zaborów rzeczpospolitą przed 
zagładą, wstrzymał marsz Czerwonej 
Armii na zachód i zgasił płomień rewo-
lucji, który strawić miał kolejne kraje.

Historycy do dziś spierają się, który z 
dowódców odegrał wiodącą rolę w pla-
nowaniu strategii potyczki. Dramaturgia 
wydarzeń, szczęśliwy zwrot akcji kazał 
szukać nadprzyrodzonego wstawiennictwa 
Matki Bożej patronującej dacie zwycię-
stwa. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że masy 
Polaków, najczęściej szeregowych żoł-
nierzy lub ochotników, ofiarnie walczące 

dla obrony swej ukochanej, niedawno 
odzyskanej ojczyzny były głównym atutem, 
jaki oddalił na dwadzieścia-kilka lat od nas 
i naszych zachodnich sąsiadów groźbę 
„sowieckiej zarazy”. 

A gdy po II wojnie światowej poznali-
śmy czym pachnie rewolucja niesiona na 
bagnetach „czerwonoarmiejców” sława 
bohaterów roku 1920 ukryła się w kazama-
tach, szeptach i pamięci patriotów.   

Dziś można już głośno sławić wiktorię 
warszawską. W całym kraju odbyły się 
uroczystości i akademie. Również w Kór-
niku, przy Kolegiacie Kórnickiej zebrała się 
liczna grupa mieszkańców naszej gminy, 
w tym szereg pocztów sztandarowych, 
które złożyły kwiaty pod tablicą wyliczającą 
nazwiska ofiar walk niepodległościowych z 
terenu Kórnika i okolic. Uroczystość otwo-

rzył burmistrz Jerzy Lechnerowski, który 
przedstawił historię zmagań wojny 1920 
roku. Uroczystości towarzyszył akompa-
niament kórnickiej, harcerskiej orkiestry 
dętej pod dyrekcją Jacka Kozłowskiego.

Za Miesięcznikiem Parafialnym (artykuł 
Macieja Giertycha z nr 4 (160) z sierpnia 
2010r. str.14/15) wymieńmy mieszkań-
ców kórnickiej parafii, upamiętnionych 
na umieszczonej na frontonie kościoła 
tablicy, tych  którzy zginęli w wojnie z 
bolszewikami : Stanisław Andrzejewski, 
Tomasz Czubala, Wawrzyniec Grzempa, 
Stanisław Grześkowiak, Wacław Kuczma, 
Kacper Mikstacki, Michał Nowaczyk, Adam 
Olsztyński, Józef Przybył, Jan Szafrański, 
Leon Szubert, Franciszek Walkowiak, An-
toni Wierniewski, Jan Wojciechowski.

ŁG

po 90 latach uczcIlIśmy bohaterów bItwy warszawskIej
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kanalizacja deszczowa ul. 
Średzka (Pl. Niepodległości do 

ul. Młyńskiej)
15 000,00 0,00 Trwa opracowanie projektu - termin zakończenia projektu - 

30.11.2010

oświetlenie przy ul. Polnej w 
Dziećmierowie 13 155,00 0,00 Zlecono opracowanie projektu na budowę oświetlenia - termin 

realizacji 30.09.2010
oświetlenie przy ul. Strażackiej i 

ul. Leśnej w Czmoniu 10 000,00 0,00 Zlecono opracowanie projektu na budowę oświetlenia - termin 
realizacji 30.09.2010

oświetlenie ul. Jeziornej i 
Wiśniowej w Skrzynkach 80 000,00 0,00 Zlecono opracowanie projektu na budowę oświetlenia - termin 

realizacji 30.09.2010
oświetlenie w Pierzchnie 26 000,00 25 252,46 Zadanie zakończono

oświetlenie we wsi Radzewo 13 500,00 0,00 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia - termin realizacji 30.09.2010

projekt usunięcia kolizji w 
zakresie przebudowy linii 

energetycznych w obrębie rynku, 
ul. Jeziornej i ul. Cmentarnej w 

Bninie wraz z projektem zieleni i 
nawierzchni

60 000,00 0,00
Przygotowuje się mapy do opracowania projektu 

energetycznego przebudowy linii napowietrznej na kablową 
oraz zagospodarowania trenu

budowa parkingu przy ul. 
Szkolnej we wsi Robakowo - 

osiedle
20 000,00 0,00 Zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego - 

termin realizacji 31.10.2010

mini centrum kulturalno-
rekreacyjne w Czołowie 200 000,00 0,00

Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy 
pozabudżetowych. Oczekujemy na informacje czy wniosek 

uzyska dofinansowanie
budowa świetlicy wiejskiej w 

Konarskim wraz z infrastrukturą 20 000,00 10 980,00 Zostanie zlecone opracowanie projektu na budowę odcinka 
sieci wodociągowej

rewitalizacja Kórnika i Bnina 75 500,00 0,00 Trwają uzgodnienia w zakresie przebudowy infrastruktury w 
obrębie rynku

Wniesienie aportu pieniężnego 
do spółki Aquanet S.A. 1 000 000,00 0,00

Została podpisana umowa z wykonawcą na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Borówcu w rejonie ulic Poznańskiej, 

Szkolnej i Kempingowej. Realizację prowadzi Spółka Aquanet

Chodnik w Radzewie przy 
drodze powiatowej 75 000,00 0,00

Przeprowadzono przetarg na wykonanie chodnika. Ze 
względu na oferty przekraczające przeznaczone środki, 

przetarg został unieważniony a realizację zadania przesunięto 
w czasie

Przebudowa i modernizacja 
chodnika w Czmoniu ul. 

Strażacka
87 600,00 351,36

Przeprowadzono przetarg na wykonanie chodnika. Ze 
względu na oferty przekraczające przeznaczone środki, 

przetarg został unieważniony a realizację zadania przesunięto 
w czasie

Projekt drogi ul. Flensa 
(+kanalizacja deszczowa) 80 000,00 0,00 Trwają uzgodnienia w sprawach związanych z własnością 

gruntów. Ostateczny termin zakończenia projektu 15.11.2010

Kontynuacja chodnika ul. 
Śremska 62 641,00 33 158,71

Termin zakończenia zadania 15.09.2010. Prace 
zostaną zakończone po wykonaniu przestawienia słupa 

energetycznego przez ENEA

Monitoring miasta 50 000,00 0,00 Przeprowadzono modernizację monitoringu. Trwają prace 
odbiorowe

Projekt rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku 55 000,00 0,00 Przygotowano koncepcje rozbudowy. Trwają ustalenia w 

zakresie projektowania
RAZEM 45 390 837,00 18 730 847,06

BURmISTRZ GmINY KÓRNIK
INFORmUje

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 sierpnia 2010 r. 
do dnia 13 września 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący 
dzierżawy:

- 3 działek nr 127/5, 323, 441/4 położonych w miejscowości Czmoniec,
- 2 działek nr 163/3, 163/2 położone w miejscowości Czmoń. 

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

wykonanIe zadań Inwestycyjnych
zadanie Środki 

przeznaczone wydano Uwagi

dokończenie wodociągowania w 
Czmońcu 148 780,00 0,00

Przeprowadzono dwa przetargi. Ze względu na wyższe 
ceny ofert niż posiadane środki w budżecie przetargi zostały 

unieważnione a realizacja zadania przesunięta w czasie

przebudowa ul. Poznańskiej 
w Borówcu w tym budowa 

kanalizacji deszczowej
3 856 314,00 22 509,00

Trwają prace projektowe budowy drogi z rondem, przepustem 
oraz korekty oświetlenia. W zakresie kanalizacji deszczowej 
został wyłoniony wykonawca. Realizacja będzie prowadzona 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej. 
Inwestorstwo zastępcze pełnił będzie AQUANET

budowa chodnika od bloków do 
drogi wyjazdowej os. Mikołajki 

we wsi Błażejewku
8 141,00 0,00 W bieżącym roku zostanie zlecone opracowanie projektu i 

zgłoszenie do Starostwa Powiatowego

budowa chodnika we wsi 
Robakowo - wieś 12 946,00 0,00 Trwa przygotowanie opracowania przedmiaru robót

budowa ul. Staszica w Kórniku 933 850,00 0,00 Wystąpiono do Starostwa Powiatowego (19.07.2010) o 
wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

modernizacja ul. Jeziornej w 
Kórniku - Bninie z miejscami do 

parkowania
50 000,00 42,80 Został ogłoszony przetarg na budowę parkingu. Przewidziany 

termin zakończenia zadania - 30.09.2010

modernizacja ul. Poznańskiej w 
Kórniku 890 480,00 483 521,47

Zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji 
deszczowej. Rozpoczęto modernizację ulicy Poznańskiej 
w zakresie nawierzchni. Planowany termin zakończenia 

15.09.2010. Za modernizacje ulicy Poznańskiej odpowiada 
Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej

budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu Jeziora 
Kórnickiego (etap II)

75 000,00 9 150,00

Zlecono opracowanie projektu II etapu promenady. 
Wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

o wyrażenie zgody na zajęcie gruntów jeziora (budowa 
pomostu, tarasu widokowego i mola). Wystąpiono do PAN 
w Warszawie o wyrażenie zgody na dysponowanie częścią 

działki będącej własnością PAN dla lokalizacji schodów 
kolistych oraz połączenia z ulicą Zamkową.

centrum rekreacji i sportu z 
infrastrukturą 33 413 612,00 16 626 899,51 Trwają prace wykończeniowe związane z budową centrum. 

Planowany termin zakończenia 11.11.2010r.
budowa promenady spacerowej 

wzdłuż brzegu Jeziora 
Kórnickiego

407 111,00 407 110,93 Zadanie zakończono

budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu Jeziora 

Kórnickiego
688 763,00 682 059,16

budynek komunalny w 
Dziećmierowie 26 000,00 0,00 Trwają rozmowy z PAN dot. realizacji zadania.

budynek socjalny w Dachowej 54 000,00 0,00 Trwa opracowanie koncepcji, następnie zostanie zlecone 
opracowanie dokumentacji projektowej

budynek socjalny w Kórniku 40 000,00 0,00 Wstrzymano prace związane z opracowaniem koncepcji ze 
względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości

modernizacja ogrzewania 
budynku Prowent 5 100 000,00 0,00 W roku 2010 zostanie opracowany projekt na modernizację 

ogrzewania

modernizacja Ratusza w Bninie 2 422 944,00 427 371,66 Trwają prace związane z modernizacją ratusza. Prowadzone 
są roboty wykończeniowe

budowa kompleksu 
edukacyjnego w północnej części 

gminy
50 000,00 0,00 oczekujemy na informacje na temat stanu prawnego 

nieruchomości

rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku 83 500,00 0,00 Została przygotowana dokumentacja uzyskano pozwolenie na 

budowę
wymiana kotła gazowego 
i modernizacja instalacji w 

Przedszkolu w Szczodrzykowie
56 500,00 2 440,00

Uzyskano pozwolenie na budowę. Został przygotowany 
wniosek do ZP na przygotowanie umowy dot. remontu 

kotłowni. Termin zakończenia zadania 15.09.2010r.
kanalizacja deszczowa 

Pl. Niepodległości (od ul. 
Zamkowej do wys. ul. Wodnej)

9 500,00 0,00 Trwa opracowanie projektu - termin zakończenia projektu 
- 30.11.2010

kanalizacja deszczowa 
ul. Leśna i Polna w 

Szczodrzykowie
120 000,00 0,00 Przygotowuje się dokumentację przetargową na I etap

Miejsce
na Twoją 
reklamę
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sołeckIe

kronIka 
krymInalna

BŁAżEjEwo
Sołtys Jan Szymaniak informuje, że 

rolnicy zakończyli w Błażejewie żniwa 
przed Dożynkami Gminnymi. W pra-
cach polowych przeszkadzały im opady 
deszczu. Niestety, tegoroczne plony 
będą niższe.

CZoŁowo 
Sołtys Dorota Dłubała przypomina, 

że pod koniec lutego został złożony 
wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu o środki unijne, dzięki 
którym zostałaby pobudowana nowa 
świetlica. Na razie nie ma odpowiedzi 
na ten wniosek.

KONARSKIe 
Sołtys Józef Bartkowiak, informuje, 

że 28 sierpnia odbędzie się uroczyste 
otwarcie boiska do piłki nożnej we wsi 
Konarskie. Natomiast na sobotę 11 
września zaplanowano festyn rodzinny 
z okazji zakończenia lata.

SZcZODRZYKOWO 
Sołtys I reneusz Majchrzak i  Rada 
Sołecka Szczodrzykowa zapraszają 
wszystkich mieszkańców do wspólnej 
zabawy przy grillu, która odbędzie się 
w sobotę 28 sierpnia.

Ireneusz Majchrzak informuje, że w 
sierpniu została dokończona budowa 
boiska do koszykówki. W trakcie budowy 
jest obecnie wiata przy boisku. 

Na przełomie września i października 
rozpocznie się budowa oczyszczalni 
ścieków. Niebawem nastąpi dokończo-
ne ułożenia kanalizacji deszczowej na 
osiedlu domków jednorodzinnych. Prace 
w tym roku będą wykonywane, aż do 
wyczerpania funduszy z tegorocznego 
budżetu gminy przewidzianych na tę 
inewstycję.

We wrześniu odbędzie się zebranie 
mieszkańców w sprawie podziału przy-
szłorocznego funduszu sołeckiego.

Robert Wrzesiński

strAżACy w AKCji

Kórniccy strażacy odnotowali kolejne akcje:
• 19 lipca wypompowywali wodę ze studni w 
Bninie przy ul. Śremskiej,
• 23 lipca zabezpieczali miejsce wypadku przy 
ul. Głównej w Borówcu, 
•  24 lipca wypompowywali wodę w Robakowie 
przy ulicy Liliowej po opadach, które wystąpiły 
podczas burzy, w Szczodrzykowie przy ulicy 
Ogrodowej, Kamionkach przy ulicy Dzikiej 
Róży i w Szczytnikach przy ulicy Sarniej, a 
także usuwali drzewo na drodze w Kórniku 
przy ulicy Parkowej, 
• 25 lipca wypompowywali wodę w Kórniku 

przy ulicy Wojska Polskiego, 
• 26 lipca zabezpieczali miejsce wypadku na 
trasie S 11 w kierunku Środy Wlkp, 
• 31 lipca ściągnęli gniazdo bocianie ze stodoły 
w Dębcu i założyli podkładkę pod nowe, 
• 4 sierpnia usuwali plamę oleju na ulicy Po-
znańskiej przy markecie „Biedronka”, 
• 5 sierpnia również usuwali plamę oleju na 
wyjeździe z Kórnika w kierunku Kostrzyna, 
• 5 sierpnia interweniowali przy ulicy Prowent 3 
w Kórniku, gdzie nastąpiło zadymienie miesz-
kania, spowodowane spaleniem się garnka 
wstawionego na gaz, 
• 7 sierpnia usuwali plamę oleju na ul. Kra-
sickiego w Kórniku i przeprowadzili udaną 

reanimację mężczyzny, uczestnika wesela 
w Trzebisławkach, który odzyskasł po niej 
przytomność. Chorego do szpitala zabrał 
helikopter, 
• 8 sierpnia zabezpieczali miejsce kolizji samo-
chodowej na ulicy Woźniaka w Kórniku, 
• 9 sierpnia zabezpieczali miejsce kolizji samo-
chodowej w Gądkach na ulicy Zbożowej, 
• 10 sierpnia usuwali plamę oleju na ulicy 
Woźniaka w Kórniku, 
• 16 sierpnia na ulicy Woźniaka w Kórniku gasili 
pożar samochodu.

Opr. Robert Wrzesiński 

Nieprawidłowy manewr wymijania 
3 sierpnia w Dębcu, na krajowej drodze nr 
11, kierowca samochodu opel w wyniku nie-
prawidłowego manewru wymijania zderzył 
się z mercedesem.  

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
3 sierpnia w Kórniku, na skrzyżowaniu przy 
markecie Netto, kierujący nissanem nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył 
się z peugeotem. Z kolei 8 sierpnia, na tym 
samym skrzyżowaniu, kierowca citroena 
w wyniku nieudzielania pierwszeństwa 
przejazdu, zderzył się z fiatem. 

Zderzył się ze zwierzyną leśną 
6 sierpnia w Żernikach, kierujący oplem 
zderzył się ze zwierzyną leśną. 12 sierpnia 
w Prusinowie, kierowca fiata zderzył się z 
sarną. Pojazdy uległy uszkodzeniu. 

Znęcał się nad rodziną
8 sierpnia w Runowie, funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali 
mężczyznę, który znęcał się nad rodziną. 

23 lipca, policjanci z Komisariatu 
Policji w Kórniku obchodzili swoje 
święto. 

Na uroczystości obecny był nadkom. 
Sławomir Jądrzak, I zastępca komendan-
ta miejskiego 
Pol icj i  w Po-
znaniu, Marek 
K a c z m a r e k , 
k o m e n d a n t 
St raży  Mie j -
skiej w Kórni-
ku, burmistrz 
Jerzy Lechne-
rowski, wice-
burmistrz Hie-
ronim Urbanek 
i Irena Kacz-
marek, prze-
wodnicząca RM. Władze samorządowe 
życzyły funkcjonariuszom wytrwałości i 
sukcesów w zwalczaniu wszelkich naru-

szeń prawa. 
Nadkom. Sławomir Jądrzak wraz z 

asp. Eugeniuszem Sierańskim, komen-
dantem miejscowego Komisariatu Policji 
wręczyli akty nominacyjne 16 awansowa-

nym policjan-
tom.  Trzech 
funkcjonariu-
szy awanso-
wało na sto-
pień aspiranta 
sztabowego, 
dwóch na aspi-
ranta, trzech 
na sierżanta 
sztabowego, 
cz te rech  na 
starszego sier-
żanta, trzech 

na sierżanta i jeden na starszego poste-
runkowego. 

BM

Pijany rowerzysta
12 sierpnia w Borówcu, policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego rowerzystę. Mężczyzna 
miał 1,32‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Nie dostosował prędkości 
14 sierpnia w Kórniku, kierujący volks-
wagenem nie dostosował prędkości do 
warunków ruchu i zderzył się z drugim 

volkswagenem. 

Błędny manewr 
15 sierpnia w Jaryszkach, kierowca toyoty 
podczas błędnie wykonywanego manewru 
cofania zderzył się z fiatem.   

Kradzieże i uszkodzenie mienia 
•3 sierpnia w Robakowie dokonano kra-
dzieży samochodu renault o wartości 27 
000 zł,
•6 sierpnia w Kórniku doszło do uszkodze-
nia mienia – wybicia szyby w samochodzie 
trabant, wartość strat to 350 zł,  
•10 sierpnia zgłoszono kradzież samochodu 
peugeot o wartości 35 800  zł na terenie 
miejscowości Szczytniki, 
•14 sierpnia doszło do włamania do domu 
jednorodzinnego na terenie miejscowości 
Kórnik i kradzieży z niego pieniędzy oraz 
elektronarzędzi o wartości 18 700 zł.                         

  Opr. BM

śwIęto polIcjI w kórnIku

harmonogram odbIoru zużytego sprzętu rtV I agd
Data miejscowość Adres Godzina
28.08 Kórnik ul. Jabłońskiego (parking za domem parafialnym) 8.00-9.00
28.08 Kórnik Plac Niepodległości 1 (parking na bruku) 9.00-10.00
28.08 Kórnik ul. Staszica (przy garażach) 10.00-11.00
28.08 Bnin ul. Śremska (bloki) 11.00-12.00
28.08 Bnin ul. Piaskowa (przy boisku) 12.00-13.00
28.08 Bnin ul. Rynek (parking przy ratuszu) 13.00-14.00
4.09 Czmoń Plac przy barze „Zielony Mostek” 8.30
4.09 Czmoniec Działka Czmoniec 31, za budynkiem Pana Sołtysa 9.00
4.09 Radzewo Plac przy Strażnicy OSP 9.30
4.09 Konarskie Plac przy boisku 10.00
4.09 Czołowo Plac przy posesji Pani Sołtys 10.30
4.09 Błażejewo Świetlica wiejska 11.00
4.09 Błażejewko Teren przy blokach 11.30
4.09 Prusinowo Świetlica wiejska 12.00
4.09 Biernatki Świetlica wiejska 12.30
4.09 Dębiec Przystanek przy strażnicy 13.00
11.09 Mościenica Plac przy Osiedlu Pod Dębem 8.30
11.09 Skrzynki ul. Kwiatowa (działka po wyburzonym budunku p. Z. Sobczaka) 9.00
11.09 Borówiec Parking przy ul. Szkolnej (przy stodole) 9.30
11.09 Kamionki ul. Poznańska budynek OSP 10.00
11.09 Szczytniki Plac przy ul. Wspólnej (obok przystanku autobusowego OSP) 10.30
11.09 Koninko Plac przy ul. Niebieskiej 3 (obok baru) 11.00
11.09 Żerniki Świetlica wiejska 11.30
11.09 Gądki Teren po zburzonym budynku przy ul. Kwiatowej 12.00
11.09 Robakowo Wieś Teren przy Młynie (ul. Wiejska) 12.30
11.09 Robakowo Osiedle Plac przy Gimnazjum 13.00
18.09 Dziećmierowo ul. Leśna (plac między blokiem a sklepem) 9.00
18.09 Szczodrzykowo Plac przy pojemnikach do segregacji odpadów 9.30
18.09 Dachowa Nowina ul. Nowina 46 10.00
18.09 Dachowa ul. Okrężna przy świetlicy wiejskiej 10.30
18.09 Szczodrzykowo ul. Poznańska przy placu zabaw 11.00
18.09 Runowo przy przystanku autobusowym 11.30
18.09 Pierzchno parking przy kaplicy 12.00
18.09 Kromolice przy pojemnikach do segregacji odpadów 12.30

zaśmIecają 
śródleśną 

rolę
Sołtys Czmońca Zbigniew Tomaszewski 

zaalarmował nas o powstającym na gruncie 
rolnym, pośród lasu punkcie przeładunku, 
sortowni odpadów. 

Rzeczywiście, w okolicach Czmońca na 
jednej z działek, przeznaczonej dotychczas 
pod produkcję rolną pojawiły się sterty 
odpadów. Teren położony jest głęboko w 
lesie, od niedawna otoczono go wysokim 
betonowym murem. Mimo bariery wyraźnie 
widać, że służy do gromadzenia śmieci. 

Jak się okazuje informacje o planach 
„zaśmiecenia” tego malowniczego zakąt-
ka mówiło się już od kilku miesięcy. Na 
zebraniu wiejskim 11 marca mieszkańcy 
Czmońca zwrócili uwagę na potencjalne 
niebezpieczeństwo. Uchwała zebrania wiej-
skiego wyrażała protest i sprzeciw wobec 
takiemu wykorzystywaniu tego terenu.

O plany wobec terenu pytano właścicie-

la jednej z firm działającej na rynku wywozu 
odpadów na posiedzeniu Komisji Ochrony 
Środowiska w kwietniu. Wtedy zapewniał 
on, że nie będzie zagospodarowywał działki 
niezgodnie z przeznaczeniem.

Dziś, mimo ostrzeżeń przewodniczącej 
Komisji Ochrony Środowiska Magdaleny 
Kosakowskiej firma zapełnia teren rolniczy 
odpadami. 

Liczymy na skuteczne działania władz 
przeciw temu strasznemu procederowi.

Łukasz Grzegorowski

Za betonowym murem w okolicach Czmońca 
w sąsiedztwie lasu rośnie góra śmieci
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Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

Restauracja casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIZZA
KeBAB

OBIADY DOmOWe  
Z DOWOZem

eK
O

LO
G

IA

MARKIZY  ROLETY
 

ROLETKI   MATERIAŁOWE
 moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

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

N i E r u C h o m o ś C i
Kupno, sprzedaż, wynajem 

oferuje agent 
działający na terenie Kórnika i okolic

tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl 

działalność na podstawie licencji zawodowego 
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

ul. Mickiewicza  - Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. Mail: EWA.LORENS@GMAIL.COM

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a rch itek t u r a  /  konstru kcja

 Projektowanie w budownictwie     Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych     Inwentaryzacje

Uzyskanie pozwolenia na budowę     Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania  

O F E R U J E M Y :
Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Układanie 
paneli

podłogowych
tel. 793-153-278

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,

KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

do 30 września można składać w 
urzędzie miejskim w Kórniku wnio-
ski o dotację do usuwania wyrobów 
azbestowych z terenu naszej gminy. 
warto pomyśleć już dziś o pozbyciu 
się azbestu z naszych budynków czy 
domostw, by chronić zdrowie swoje 
i swoich bliskich. 

Do 2032 roku rakotwórczy azbest 
ma całkowicie zniknąć z polskich miast 
i wsi. W 2002 roku przyjęto program 
usuwania wyrobów azbestowych w 
całym kraju. Polska i tak zabrała się 
do rozwiązywania tego problemu sto-
sunkowo późno. W Europie Zachodniej 
zakazano produkcji azbestu i zaczęto go 
likwidować już w latach 80-tych. U nas 
zakaz stosowania wyrobów zawierają-
cych ten surowiec wprowadzono dopiero 
w 1999 roku. 

W gminie Kórnik, inwentaryzacja 
azbestu rozpoczęła się już w 2004 roku. 
Przede wszystkim pod lupę 
wzięto tereny wiejskie, gdzie 
wyrobów znajduje się najwię-
cej. Mieszkańcy miasta sami 
informowali o tym, ile posiadają 
azbestu na swojej działce. 

Z danych Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM w 
Kórniku, wynika, że do 

30 czerwca 2010 roku zin-
wentaryzowano azbest z 327 
obiektów. Wyliczono, że na 
terenie naszej gminy znajduje 
się go obecnie 100 532,3m². 
Najczęściej są to płyty cemen-
towo-azbes towe,  używane 
dawniej do pokrycia dachu. 

Aby uniknąć zagrożenia, 
jakie wytwarza azbest najlepiej 
usunąć ten materiał z naszego 
otoczenia. Od 5 lat, Powiat 
Poznański wspiera finansowo 
mieszkańców, którzy chcą po-
zbyć się azbestu. Mieszkańcy 
płacą tylko 30 procent kosztów 
utyl izacji  materiałów zawierających 
azbest. Pozostałą kwotę dokłada gmi-
na i starostwo. W tym roku, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu przeznaczyło na 
ten cel ponad 16 tys. zł, a Urząd Miejski 
w Kórniku 20 tys. zł. 

Firmę, która zajmuje się utylizacją 
wyrobów azbestowych wybiera staro-
stwo w przetargu. W 2010 roku przetarg 
wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej 
„GRONEKO” z Mikorzyna. 

Aby uzyskać dotację na usunięcie 
azbestu ze swojej działki czy domu na-
leży do końca września złożyć wniosek 
w Biurze Obsługi Mieszkańca UM w 
Kórniku. Gmina opiniuje dany wniosek 
i przesyła informację do starostwa. 
Po około 14 dniach, od daty złożenia 
wniosku, firma utylizacyjna powinna 
zgłosić się do wnioskodawcy w celu 
ustalenia terminu usunięcia materiałów 
azbestowych. 

Według danych UM w Kórniku, w 
2007 roku zutylizowano na terenie gmi-
ny Kórnik 3 586,9m² azbestu, w 2008 
roku było to 6 116m² a w ubiegłym roku 
– 6 203m². 

jak dostaje się do organizmu 
człowieka?

Pył azbestu dostaje się do płuc 
wraz z wdychanym powietrzem. Jeśli 
więc w powietrzu, którym oddychamy 
znajdują się włókna azbestu, to gro-
madzą się one i zalegają w płucach. 
Możliwość pojawienia się choroby w 
organizmie ludzkim zależy od rodzaju 
azbestu, wymiarów włókien zawartych 
w powietrzu, ich ilości oraz liczby lat 
przebywania w zanieczyszczonym 
azbestem środowisku. Włókna małych 
rozmiarów, niewidoczne gołym okiem, 
wnikają głębiej do układu oddechowego 
(do płuc). Większość wdychanego pyłu 

usuwana jest z układu oddechowego 
„samoistnie” za pośrednictwem śluzu, 
a następnie odkrztuszana lub poły-
kana. Dlatego też bardzo ważne jest, 
aby układ oddechowy był sprawny. 
Usuwanie pyłu azbestu utrudnione jest 
przy zapaleniach oskrzeli, szczególnie 
przy przewlekłych stanach zapalnych. 
Należy pamiętać, że jedną z głównych 
przyczyn przewlekłych zapaleń oskrzeli 
jest palenie papierosów. Dużą rolę w 
wystąpieniu choroby odgrywa także 
wrażliwość osobnicza (podatność danej 
osoby) i palenie papierosów.

Azbest przyczyną chorób

Z „Programu usuwania azbestu 
oraz wyrobów zawierających azbest 
na terenie

Powiatu Poznańskiego” wynika, że 
krótkookresowe narażenie na działanie 

azbestu może prowadzić do zaburzeń 
oddechowych, bólów w klatce pier-
siowej oraz podrażnienia skóry i błon 
śluzowych. 

Z kolei chroniczna ekspozycja na 
włókna azbestowe może być przyczy-
ną takich chorób układu oddechowego 
jak:

-  pyl ica azbestowa (azbestoza) 
– rodzaj pylicy płuc spowodowanej 
wdychaniem włókien azbestowych. 
Prze jawia s ię  suchym, męczącym 
kaszlem, dusznością wysiłkową, bóla-
mi w klatce piersiowej oraz objawami 
nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna 
azbestowe wnikają aż do najgłębszych 
części płuc. Powstają ciała żelaziste, 
które powodują uszkodzenia i zwłók-
nienia tkanki płucnej. W latach 1976-96 
rozpoznano w Polsce 1314 przypadków 
azbestozy płuc. Powodowana jest przez 
stosunkowo duże stężenia włókien, a 
jej okres rozwoju może trwać nawet 

30 - 40 lat.
- zmiany opłucnowe – wy-

stępują już przy niewielkim na-
rażeniu na włókna azbestowe. 
Powodują one ograniczenie 
funkcjonowania płuc, a także 
zwiększają ryzyko zachorowa-
nia na raka oskrzeli i między-
błoniaka opłucnej.

- rak płuc – najczęściej po-
wodowanym przez azbest no-
wotworem dróg oddechowych 
jest rak oskrzeli. Jest to seria 
nienaprawionych defektów ge-
netycznych w komórkach pro-
wadzących do rozwoju guza. 
Ekspozycja na azbest powo-
duje powstawanie międzybło-
niaka opłucnej i  otrzewnej. 
Jest to postępująca choroba, 
prowadząca do śmierci. Okres 
rozwoju może wynosić nawet 
25 – 40 lat, a śmierć następuje 
po dwóch latach od wystąpienia 
objawów. Nowotwór ten rozwija 

się u osób zawodowo narażonych na 
kontakt z azbestem oraz mieszkających 
w okolicach kopalni i zakładów przetwór-
stwa azbestu. Za powstanie tego typu 
schorzeń odpowiedzialne są wszystkie 
rodzaje azbestu, ale największą szko-
dliwość przypisuje się azbestom amfi-
bolowym. Ilość wykrywanych tego typu 
nowotworów zwiększa się o około 10% 
rocznie. W Polsce co roku umiera na 
międzybłoniaka około 120 osób, nato-
miast we Francji 400 – 600 osób.

Azbest jest praktycznie nieznisz-
czalny i groźny dla zdrowia wtedy, gdy 
jego elementarne włókna znajdują się 
we wdychanym powietrzu. Dlatego 
warto podjąć decyzję o jego usunięciu 
z naszego otoczenia, dla dobra naszego 
i sąsiadów. 

Opr. Barbara Morasz

pozbądź sIę azbestu

Miejsce na Twoją reklamę
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uwAGA! istNiEjE możliwośC dojAZdu do CZmoŃCA NA dożyNKi. 
AutoBus wyrusZy Z KórNiCKiEGo ryNKu o GodZiNiE 12:00, PoPrZEZ BNiN- ryNEK, BNiN sKr, KoNArsKiE, 

rAdZEwo trZyKolNE mŁyNy dotrZE do CZmoŃCA. 
AutoBus PowrotNy 23:00

rowEr ZA wiEdZę o PowiECiE

Konkurs „Co Wy wiecie o powiecie?” roz-
strzygnięty! Nagroda główna – rower górski 
oraz liczne upominki trafiły do zwycięzców za-
bawy prowadzonej przez niemal sześć tygodni 
na falach radia Planeta FM Poznań. Zasady 
konkursu były bardzo proste – należało po-
prawnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące 
powiatu poznańskiego, które poprzedzone 
było fragmentem wywiadu ze Starostą Janem 
Grabkowskim. Wystarczyło więc uważnie 

słuchać zawierającego podpowiedź materiału, 
by wygrać cenne nagrody. Tematy poruszane 
przez Starostę, a tym samym pytania konkur-
sowe dotyczyły m.in. atrakcji turystycznych 
naszego regionu, edukacji, sportu czy powsta-
jącej właśnie Aglomeracji Poznańskiej.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastą-
piło 11 sierpnia w siedzibie radia Planeta FM 
w Poznaniu. Główną nagrodę z rąk Starosty 
odebrał pan Robert z Krotoszyna, który jest 
częstym gościem powiatu poznańskiego ze 
względu na obowiązki służbowe. Gratulujemy 
i mamy nadzieję, że nowe dwa kółka świetnie 
sprawdzą się na licznych szlakach rowero-
wych powiatu!

Michał Dziedzic, 
Asystent Starosty Poznańskiego

dZiEŃ Z PowiAtEm PoZNAŃsKim 
w rAmACh iV oGólNoPolsKiEGo

 FeSTIWALU DOBReGO SmAKU

Standardy muzyki jazzowej, piosenki z 
tekstami m.in. Agnieszki Osieckiej czy Zenona 
Laskowika, utwory autorskie – to wszystko 
zaprezentowali artyści z naszego regionu 
podczas Dnia z Powiatem Poznańskim, który 

miał miejsce 15 sierpnia, w niedzielę, na Sta-
rym Rynku w Poznaniu. Oficjalne otwarcie 
imprezy odbyło się o godzinie 16:00. Po pierw-
szym utworze zagranym przez MassivBrass 
Quintet, reprezentującym gminę Swarzędz, 
wszystkich zebranych na płycie poznańskiego 
Rynku przywitali: Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański oraz Jan Babczyszyn, Organiza-
tor IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego 
Smaku, w ramach którego odbywał się Dzień 
z Powiatem Poznańskim. Jako druga pojawi-
ła się na scenie, pochodząca z Pobiedzisk, 
Julia Mikołajczak z zespołem. Artystka znana 

miedzy innymi z występów 
z Kabaretem Zenona La-
skowika, zaprezentowała 
tak zwaną piosenkę „z 
tekstem”, która bardzo 
spodobała się zebranej 
publiczności. W między-
czasie zostały wręczone 
nagrody w konkursie or-
ganizowanym wspólnie 
przez powiat poznański 
oraz TVP, oddział w Po-
znaniu. Trzecim zespo-
łem, który poruszył tłum 
festiwalowy był Kwartet 
Kuby Marciniaka. Muzycy 
znakomicie odnaleźli się 

w klimatach jazzowych. Na końcu na scenę, 
z mocnym uderzeniem, weszła Strefa Zero z 
Kostrzyna, która oprócz autorskich piosenek 
zagrała utwory znanych gwiazd. 

Podczas Festiwalu odbył się również 
konkurs na Polską Nalewkę Roku. Nagrodę 
Starosty Poznańskiego za najlepszą nalewkę 
Powiatu Poznańskiego otrzymała Zenona 
Urbaniak, której „Ognista Truskawka” zdobyła 
także tytuł Polskiej Nalewki Roku 2010. Warto 
wspomnieć, że wśród wystawców zgroma-
dzonych na Starym Rynku w Poznaniu nie 
zabrakło wytwórców z powiatu poznańskiego. 
Podczas Festiwalu Dobrego Smaku można 
było spróbować chleba na zakwasie, wędlin 
według staropolskiej receptury, win z różnych 
stron świata, wybornych serów zagrodowych 
i wielu, wielu innych wspaniałości. Ponadto 
swoją obecnością zaszczycili nas goście z za-

granicy. Mogliśmy spró-
bować wędlin z Węgier, 
oliwy z Grecji oraz win z 
Niemiec, Włoch, Hiszpa-
nii oraz Austrii. Goście z 
ostatniego z wymienio-
nych krajów, dokładnie 
z powiatu Krems, miasta 
Langenlois, nawiąza-
li także współpracę w 
gminą Kórnik. Relację 
z imprezy można było 
obejrzeć na antenie 
TVP Poznań. Dzień z 
Powiatem Poznańskim 
zakończył się o godzinie 

21:00. Kolejny już za rok. Zatem serdecznie 
zapraszamy.

Justyna Siepietowska-Jarzyńska, 
Wydział Promocji

BEZPiECZNy urZąd

Nowa Polityka Bezpieczeństwa dotycząca 
ochrony danych osobowych oraz Instrukcja 
zarządzania w systemie informatycznym w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu przeszły 
pozytywnie audyt weryfikacyjny przeprowa-
dzony przez Amigable.pl (partnera technolo-
gicznego Związku Powiatów Polskich). 

Przyznany Certyfikat Bezpieczeństwa 
ważny jest do czerwca 2011 r. Gwarantuje on, 
że prowadzona przez Urząd dokumentacja 
spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu 
MSWiA w sprawie dokumentacji przetwa-
rzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informa-
tyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 
Nr 100 poz. 1024).

Polityka Bezpieczeństwa wraz Instrukcją 
Zarządzania Systemem Informatycznym 
stanowią nie tylko zbiór dokumentów wyma-
ganych z mocy prawa, ale także są podstawą 
bezpieczeństwa przetwarzania danych w 
Urzędzie. Warto wspomnieć, że to już kolejny 
Certyfikat dotyczący bezpieczeństwa, przy-
znany Starostwu Powiatowemu w Poznaniu 
przez ZPP. Pierwszy, nadany w grudniu 2009 
r., gwarantował, że Urząd spełnia wymogi z 
zakresie legalności oprogramowania i bezpie-
czeństwa określone w ustawach o:
• prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 r.,
• ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r.,
• narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
z dnia 14 lipca 1983 r.,
•i nformatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 
2005 r.

Krzysztof Piechocki, 
Wydział Promocji

krótko 
z powIatu...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
w siedzibie radia Planeta FM

Podczas Festiwalu Dobrego Smaku 2010
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porsche club polska, 
automobIlklub wIelkopolskI 
oraz mIasto I gmIna kórnIk 

zapraszają na 
InternatIonal porsche FestIVal 2010   

XI zlot porsche club polska

KUPON KONKURSOWY
Jaką prędkość osiągnęło Porsche 917 („Długi ogon”) w wyścigu Le Mans w 1971 roku:
(prosimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź)
a.       186km/godz
b.       286km/godz
c.       386km/godz
d.       399km/godz

...............................................................................................................
Imię i Nazwisko

Po wspaniał y m pr z y jęciu ucz est-
n i k ó w  Z l o t u  Po r s c h e  w  u b i e g ł y m 
r o k u ,  K ó r n i k  p o n o w n i e  s t a j e  s i ę 
m i e j s c e m ,  g d z i e  o d b ę d z i e  s i ę 
U r o c z y s t e  O t w a r c i e  I n t e r n a t i o n a l 
Po r s c h e  Fe s t i v a l  2 0 1 0  -  X I  Z l o t 
Po r s c h e  C l u b  Po l s k a  i   c e r e m o n i a 
h o n o r o w e g o  s t a r t u  Na w i g a c y j n e g o 
R a j d u  Po r s c h e   -  „ U rok l i we  ok o l i c e 
Po z n a n i a”

27  s i e r pn ia  b r. mie szkańc y  Kór-
n i k a  i  o k o l i c  z n ó w  b ę d ą  m o g l i 
podz iw iać  ponad   70-80  masz y n  z 
Zuf f enhausen , k tó re  na  podzamczu 
z aczną  s i ę  po j awiać  j uż  od  godz iny 
13:00. O godzinie  15:00 rozpocz yna 
s i ę  P ikn ik  Motor y z ac y jny  Por s che , 
na  k tó r y m poz a  p rez en tac j ami  na j -
nowsz ych model i  Porsche  -  Porsche 
C e n t r u m  Po z n a ń , p ok a z e m  m o d y,  
g a s t ron om i ą  i  d mu c h a ny m i  z a b a -
wami   d l a  dz i e c i  odbędą  s i ę  kon-
kur sy, gdz i e  nag rodami  będą  różne 
gadż e t y  Po r s c he , a  t akż e  vouc he y 
na  p r z e j az dy  Por s che  Tax i  D r i v ing 
na  Tor z e  Poznań , gdz ie  nas tępnego 
dn ia  odbędz i e  s i ę  w ie lk i  Rodz inny 
P ikn ik  Por s che  na  k tó r y  o rgan iz a-
to r z y  s e rdeczn i e  z ap r a sz a j ą .

Po d c z a s  P i k n i k u  M o t o r y z ac y j -
nego  Por s che , wś ród  ucz e s tn ików, 
k t ó r z y  w r z u c ą   d o  u r n y  k u p o n  z 
p r awid łową  odpowiedz i ą  na  pon iż-
s z e  p y t a n i e  z o s t a n i e  w y l o s o w a n y 
p r z e j a z d  P O R S C H E  TAX I  D R I -
VI NG na  Tor z e  Poznań   w  Por s che 
GT3 CUP z  Teodorem My szkow -
sk im z a  k i e rownic ą , w ie lok ro tny m 
Mis t r z em Po l sk i  w  spor t ach  moto-
rowych , l ide rem Porsche  GT3 CUP 
T ROP HY 2010

       
                          O r g a n i z a t o r z y

Już po raz piąty, podopieczni Kórnic-
kiego Stowarzyszenia Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudyna” wzięli udział w turnusie 
rehabilitacyjnym, który odbywał się w 
dniach 3-16 lipca w Ośrod-
ku Rehabilitacyjno – Wy-
poczynkowym ZORZA w 
Dziwnówku.

Wzięło w nim udział 18 
osób niepełnosprawnych z 
opiekunami i rodzeństwem 
- łącznie (43 osoby). Tym 
razem wypoczywaliśmy w 
Dziwnówku. Ośrodek ZO-
RZA położony jest niemal 
nad samym morzem (100m 
do plaży) w sosnowym la-
sku, który chronił nas przed 
piekącym przez całe dwa 
tygodnie słońcem!

Oprócz pięknej pogody 
atrakcji nie brakowało. Nasi 
podopieczni wypoczywali 
nie tylko na plaży, ale tak-
że podczas wieczorków 
tanecznych, zajęć integra-
cyjno – ruchowych, przy 
ognisku z pieczeniem kieł-
basek, przy grillu ale tak-
że podczas jednodniowej 
wycieczki do Zieleniewa i 
Kołobrzegu. Zieleniewo to 
„wioska indiańska” i mia-
steczko jak z Westernu, jest 
tam mnóstwo atrakcji dla 
dzieci, można jeździć kon-
no i strzelać z łuku a także 
poszukiwać złota. Naszym 
dzieciom najbardziej podo-
bały się egzotyczne ptaki (np. pawie) a 
także lamy i jaki. Odważni mogli dosiąść 
wielbłąda. W Kołobrzegu mieliśmy tylko 
dwie godziny na zwiedzanie, jednakże 
upał był tak dokuczliwy, że najchętniej 
oglądaliśmy kołobrzeską katedrę, gdzie 

chłodne powietrze pozwoliło nam na 
chwilę wytchnienia.

W trakcie trwania turnusu odbyło się 
kilka konkursów, w których wysokie miej-
sca zdobywali właśnie nasi podopieczni 

oraz ich rodzeństwo. I tak w turnieju tenisa 
stołowego pierwsze miejsce zdobył Michał 
Rozmiarek, trzecie miejsce Marcin Wujek 
a czwarte Karolina Piechowiak. Natomiast 
w konkursie „Mam Talent” reprezentowali 
nas: Mirella Rozmiarek z bratem Robertem 

(śpiew), Fryderyk Zygmanowski z bratem 
Ignasiem (śpiew), Remigiusz Ogrodowski 
(strzelanie z łuku) oraz Bartek Wesołek 
– pokaz pt. – „człowiek guma”. Na tle 
innych grup przebywających w ośrodku 

wypadliśmy najlepiej – nasi 
niepełnosprawni najliczniej 
i najbardziej zaangażowali 
się w odbywające się im-
prezy. 

Op rócz  p rzy j emno-
ści nikt nie zapomniał o 
codziennych zabiegach 
rehabilitacyjnych, dzięki 
czemu nasi podopieczni i 
ich opiekunowie wrócili do 
domu wypoczęci i zrege-
nerowani! 

Naturalnie ten wspania-
ły pobyt nie doszedłby do 
skutku gdyby nie nasi do-
broczyńcy, którzy wspierają 
nasz wyjazd już od wielu 
lat. Dziękujemy serdecznie 
za pomoc w dofinanso-
waniu wyjazdu Urzędowi 
Miejskiemu oraz firmom:

Tektury Faliste Sp. z 
o.o., Surówki Grześko-
wiak, Kancelaria Jaśko-
wiak, Bank Spółdzielczy w 
Kórniku, Fundacja Zakłady 
Kórnickie, Jagrol sp. z o.o.

Ja ze swej strony dzię-
kuję wspaniałej grupie za 
fantastyczne zachowanie, 
a za pomoc i dobre rady 
przy organizacji turnusu 
podziękowania kieruję dla 
pani prezes Anetty Sza-

rzyńskiej oraz gminnego rzecznika osób 
niepełnosprawnych Anity Wachowiak. 

 Alicja Halama – Zygmanowska
w-ce prezes stowarzyszenia 

Klaudynka

klaudynka na turnusIe



16 nr 15/2010 20 sierpnia 2010 r. 17

W
SP

O
m

N
Ie

N
IA

w
sP

o
m

N
iE

N
iA

 / 
K

u
lt

u
r

ARECENZJE KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są 
w Filii Biblioteki Publicznej w Bninie. 

dlA dorosŁyCh 

ANNA SIWeK 
„ZNów mNiE PoKoChAj”

„ Znów mnie poko-
chaj” to współczesna 
polska powieść, opo-
wiadająca o roman-
tycznej miłości, która 
ma szansę odrodzić 
się po latach. Małgo-
rzata i Piotr ułożyli so-
bie życie, choć nigdy 
tak naprawdę o sobie 

nie zapomnieli. Małgorzata przeżywa kry-
zys w małżeństwie i wybiera się z synem 
na wymarzone wakacje. Piotr wyjeżdża 
za granicę, by rozpocząć nowe życie i 
odciąć się od przeszłości. Przypadko-
we spotkanie w samolocie lecącym do 
Egiptu może odmienić ich życie. Jednak 
przeszłość pełna jest niedomówień, które 
mogą rozdzielić ich po raz kolejny...

dlA mŁodZiEży 

SIeRRA I FABRA jORDI 
„trusKAwKowE PolE”

„Truskawkowe pole” 
to powieść, która mówi 
o tym, że życie jest ni-
czym wielka szachow-
nica i wszystko zależy 
od tego, jak rozstawimy 
nasze figury. Luciana 
zrobiła fałszywy ruch i 
jej partia zbliża się do 

końca. Czy dzięki desperackiej pomocy 
przyjaciół będzie mogła grać dalej?

DLA DZIecI

jeANNe cAPPe 
„mArtyNKA oPowiAdA historyjKi 

o ZwiErZątKACh”

Jest to zbiór pięciu 
ciepłych, niosących 
pozytywne wartości 
opowieści, do których 
pragnie się wracać wie-
lokrotnie, by za każdym 
razem odkrywać coś 
nowego. Poznacie nie-

sforne króliczki, gęś Eugenię i jej małego 
przyjaciela, a także ciekawskiego kur-
czaczka i jeżyka Igiełkę. Piękne ilustracje 
zauroczą małych czytelników.

Kórnickie towarzystwo Pomocy 
społecznej, które w tym roku obchodziło 
jubileusz 20-lecia istnienia już po raz ko-
lejny podjęło się organizacji wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. tym razem akcja 
„lato 2010” została zorganizowana w 
dniach 25 lipca - 7 sierpnia w wojkowie 
- dzielnicy miasteczka Kowary, leżącego 
w południowej części województwa dol-
nośląskiego w powiecie jeleniogórskim 
nad rzeką jedlicą. 

Jest to górska miejscowość leżąca na 
pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowic-
kich i Kotliny Jeleniogórskiej w Sudetach 
Zachodnich. 

„W życiu piękne są tylko chwile” - śpie-
wał niegdyś Ryszard Riedel, wokalista 
zespołu Dżem. O to, by tych chwil w 
ciągu dwóch tygodni koloniści przeżyli jak 
najwięcej miała zatroszczyć się kadra w 
składzie: kierownik - Irena Żyto, wycho-
wawcy - Jolanta Ratajczak, Marta Kalisz 
oraz Piotr Jankowski, a także instruktor 
sportu - Karol Niemier.

Mając wokół tak przepiękne tereny oraz 
wspaniałą pogodę, zamówioną u Ducha 
Gór -

Karkono-
sza  o  bez-
u s t a n n y m 
siedzeniu w 
ośrodku nie 
by ło  mowy. 
Toteż od razu 
po przy jeź-
dzie, zjedze-
niu pierwsze-
g o  b a r d z o 
smacznego 
posiłku, za-
kwaterowaniu 
i podziale na 
grupy odby-
liśmy pierw-
szy  spacer 
po  oko l i cy, 
podziwiając 
widoki, jakich  
nawet w tak 
urokliwej gmi-
nie, jak Kórnik 
spotkać nigdy nie zdołamy.

Następnego dnia udaliśmy się na 
pieszą wyprawę do centrum Kowar, gdzie 
zwiedziliśmy Starówkę, a także zdobyli-
śmy pierwsze wzniesienie na tej kolonii, 
tj. Kapliczne Wzgórze, gdzie usytuowano 
Kaplicę św. Anny. Tam też na moment przy-
stanęliśmy, by w pełnej krasie podziwiać 
panoramę Kowar i Rudaw Janowickich, a 
także odpocząć od zgiełku otaczającego 
świata. Wieczorem z kolei koloniści wybrali 
swoich przedstawicieli, którzy weszli w 
skład Rady Kolonii, a byli wśród nich Asia, 
Julia i Karol. Rozstrzygnęliśmy też dwa 
pierwsze konkursy: „Na najzabawniejszą 
nazwę grupy” i „Na logo pokoju”. W tym 
pierwszym zwyciężyły dziewczyny z grupy 
o nazwie „Crazy chickens & cow”, w tym 
drugim bezkonkurencyjne były dziewczęta 

z pokoju nr 7.
We wtorek udaliśmy się do Karpacza, 

gdzie zobaczyliśmy zbudowaną na prze-
łomie XII i XIII w. w południowej Norwegii 
Świątynię Wang, a grupa kolonistów 
uczestniczyła w plenerowych zajęciach 
plastycznych pod kierunkiem malarki pani 
Teresy Radowicz.

Bezpośrednio spod kościoła udaliśmy 
się do królestwa dzieci, tj. Muzeum Za-
bawek, a następnie mknąc z prędkością 
30 km/h zjechaliśmy rynną letniego toru 
saneczkowego „Kolorowa”.

Środa była bodajże najbardziej wy-
czerpującym dniem w czasie całej kolonii. 
Oto bowiem pod przewodnictwem pana 
Damiana Sadowskiego maszerowaliśmy 
po górskich szlakach przez ładnych kilka 
godzin, zaliczając po drodze takie punkty 
jak: Janowice Wielkie, Zamek Bolczów, 
gdzie piękną legendę opowiedzieli nam 
Wiktor z Szymonem oraz gdzie odbył się 
kolejny plener malarski, Przełęcz Karpnic-
ka, Schronisko „Szwajcarka”, czy wresz-
cie Sokolik Wielki, skąd rozpościerał się 
cudowny widok, zapierający dech w pier-

siach. Kilku kolonistów, którzy zdobywali 
punkty na Górskie Odznaki Turystyczne 
podczas tej wędrówki naprawdę solidnie 
wzbogaciło swoje konto.

Wielkie słowa uznania tego dnia 
należały się pani Teresie, która pomimo 
swojego zaawansowanego wieku i różnych 
kłopotów technicznych z obuwiem dzielnie 
pokonywała kolejne pagórki, ani przez 
chwilę nie narzekając, czego nie da się 
powiedzieć o wielu kolonistach...

Kolejnego dnia wybraliśmy się na 
ścieżkę edukacyjną „Jedlinki”, gdzie po 
drodze każdy kolonista miał za zadanie 
zapoznać się z wieloma tablicami informa-
cyjnymi związanymi z lasem i tym, co się w 
nim znajduje. Po obiedzie zaś zwiedziliśmy 
starówkę w Jeleniej Górze.

W piątek ponownie gościliśmy w Kar-

paczu. Tym razem naszym celem było Mu-
zeum Sportu i Turystyki. Rzecz jasna, nie 
mogliśmy w takiej sytuacji nie odwiedzić po 
raz kolejny letniego toru saneczkowego. W 
drugiej części dnia udaliśmy się do „We-
stern City” w miejscowości Ściegny, gdzie 
spotkaliśmy się z kowbojami. Kolonistom 
zapewne na długo w pamięci utkwi pal mę-
czarni, z którym próbowali się kilkukrotnie 
zmierzyć, jednak tylko dla Bartka, Piotrka i 
Klaudii pal był trochę bardziej łaskawy i po-
zwolił wspiąć się po sobie przynajmniej do 
połowy. Byliśmy też świadkami napadu na 
bank, który był sprawką bandy Morgana. 
Na szczęście na straży bezpieczeństwa 
czuwał dzielny szeryf, który napad uda-
remnił i dzięki któremu ani przez chwilę 
nie baliśmy się o własne życie, no może 
jedynie o nasze plecaki...

Sobota była dla nas czasem rege-
neracji sił i wytchnienia przed kolejnymi 
atrakcjami.

W niedzielę udaliśmy się do Jeleniej 
Góry, gdzie wzięliśmy udział we mszy 
świętej w Kościele Garnizonowym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Przespace-

rowaliśmy się 
równ ież  po 
parku w Cie-
plicach, gdzie 
zwiedziliśmy 
Muzeum Przy-
rodnicze i wy-
słuchal iśmy 
c i e k a w y c h 
o p o w i e ś c i 
pszczelarza z 
Pasieki Kar-
konoskiej.

Dwa ko -
l e j n e  d n i 
upłynęły nam 
pod znakiem 
całodniowych 
wycieczek. W 
poniedziałek 
celem naszej 
podróży była 
S z k l a r s k a 
Poręba. Wę-
drówkę rozpo-

częliśmy od Muzeum Ziemi i Minerałów, po 
czym udaliśmy się do Leśnej Huty Szkła, 
gdzie swoim zmysłem artystycznym wyka-
zała się pani Marta. Wytopiła ona ze szkła 
własnymi rękami przepięknego kwiatka, za 
co została nagrodzona gromkimi brawami. 
Kolejnym punktem programu była wizyta w 
Starej Chacie Walońskiej, gdzie wszyscy 
koloniści, a także opiekunowie przeszli 
specjalny obrzęd waloński, czemu towa-
rzyszyły salwy śmiechu.

Mianowana na Walońską Wiedźmę 
Wiodącą pani Krysia nie była jednak bar-
dzo surowa i wszyscy szczęśliwie przeszli 
każdą próbę. W nagrodę można było 
sobie usmażyć kiełbaskę na ognisku. Po 
napełnieniu żołądków udaliśmy się na spa-
cer po Karkonoskim Parku Narodowym, 
gdzie podziwialiśmy jeden z najbardziej 

kolonIścI ktps w odwIedzInach u karkonosza urokliwych zakątków w tych terenach, tj. 
Wodospad Szklarki - drugi co do wielkości 
wodospad w polskich Karkonoszach (13,5 
m wysokości).

Następnego dnia wyruszyliśmy do 
Wałbrzycha, gdzie podziwialiśmy trzeci 
co do wielkości w Polsce Zamek Książ. 
W jego licznych komnatach, jak również w 
otaczających zamek ogrodach, zobaczyli-
śmy niezapomniane widoki. 

W środę wizytowaliśmy kolejne oko-
liczne miasteczko, tj. Kamienną Górę. Tam 
podzieliliśmy się na dwie grupy. Część 
zwiedziła tamtejszą starówkę, a część pod 
okiem ratownika miała okazję wykazać 
się swoimi umiejętnościami pływackimi i 
przystąpić do egzaminu na kartę pływacką. 
Szczęśliwymi posiadaczami kart stało się 6 
osób: dwie Julie, Kasia, Luiza, Wiktor oraz 
Mateusz. Wieczorem na terenie ośrodka 
zapłonęło ognisko.

Tego dnia trzeba było się solidnie 
wyspać, bo nazajutrz czekała nas cało-
dniowa wspinaczka na Śnieżkę - należący 
do Korony Gór Polskich, górujący nad 
Karpaczem najwyższy szczyt Karkonoszy 
i jednocześnie całych Sudetów oraz Repu-
bliki Czeskiej.

Dokładnie o godzinie 10:37 rozpoczę-
liśmy marsz na szczyt magicznej góry. Po 
3 godzinach, 32 minutach i 7 sekundach 
byliśmy na szczycie, 1602 m nad pozio-
mem morza.

Jako pierwsi wdrapali się tam Jakub, 
Piotrek, Wiktor i Julia, ale reszta nie 
pozostawała daleko w tyle. Jeszcze nie 
wszyscy ochłonęli po emocjach związa-
nych ze zdobyciem wzniesienia, a już 
trzeba było pokonać swoje lęki i usiąść 
na siedzisku wyciągu krzesełkowego, by 
zjechać w dół.

 Przedostatniego dnia złożyliśmy wizytę 
w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Od-
był się także konkurs plastyczny pt. „Naj-
ciekawszy dzień na kolonii” i rozstrzygnięto 
konkurs czystości pokoi. Rozpoczęło się 
pakowanie bagaży, zaczęły kręcić się łzy 
w oczach...

Dzięki tylu górskim wyprawom na za-
kończenie kolonii wszyscy uczestnicy zo-
stali przyjęci w poczet Ludzi Gór, a miano-
waniem podczas wieczorku pożegnalnego 
zajęła się sama pani organizator wyjazdu, 
tj. Krystyna Janicka, przewodnicząca 
KTPS. Osobne podziękowania zostały 
złożone na ręce pani Teresy Radowicz, 
która młodym malarzom udzielała cennych 
wskazówek i rad oraz przygotowała piękną 
wystawę złożoną z prac kolonistów, którą 
można było podziwiać w świetlicy. Duży 
aplauz zgotowano także kierowcy - panu 
Kaziowi, któremu podziękowano za bez-
pieczną jazdę.

 Nie tylko pieszymi wędrówkami kolo-
niści jednak żyli. Oprócz licznych atrakcji-
turystycznych przez cały czas na kolonii 
toczyło się intensywne życie sportowe. 
W wolnych chwilach odbywały się zacięte 
mecze piłki nożnej i siatkówki. Mieliśmy 
także możność korzystania z niedawno 
otwartego placu zabaw. Każdego ranka 
przed śniadaniem grupka ambitnych ko-
lonistów uczestniczyła w Porannej Lidze 

Biegowej Na Wesoło. Do najambitniej-
szych należeli: Asia, Szymon, Wiktor oraz 
Maciej. Zwyciężyła, bijąc rekord punktowy 
z zeszłorocznej kolonii Asia. Mistrzami 
kolonii w tenisie stołowym zostali Julia i 
Karol, w warcabach najlepsi okazali się 
Klaudia i Bartek, a w turnieju ringo zwy-
ciężyli Klaudia i Jakub. Najsprawniejszy-
mi uczestnikami kolonii, wyłonionymi w 
dwudniowym Wieloboju Sprawnościowym 
zostali Oliwia i Jakub.

Najwszechstronniejszą sportsmenką 
została Asia, a najwszechstronniejszym 
sportowcem Karol, a do tej klasyfikacji 
zaliczały się wszystkie zawody sportowe, 
organizowane w trakcie całej kolonii. 
Najwięcej emocji towarzyszyło jednak 
Pierwszej Kolonijnej Lidze Rzutu Lotką 
Pamięci Marka Serwatkiewicza, wielolet-
niego członka KTPS. Podczas trwającej 10 
dni rywalizacji 49 uczestników wykonało w 
sumie 4900 konkursowych rzutów, czym 
oddało cześć zmarłemu 4 czerwca br. 
twórcy Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką.

W poszczególnych kategoriach najlepsi 
byli: Asia wśród dziewcząt, Maciej wśród 
chłopców, pani Malwina  wśród kobiet. 
Natomiast w rywalizacji mężczyzn, jak 
i w klasyfikacji generalnej różnicą 1 pkt 
zwyciężył pan Kazimierz Kmieć, czyli 
cieszący się ogromną sympatią pan kie-
rowca, który odebrał puchar ufundowany 
przez żonę zmarłego. Najlepsi sportowcy 
zostali nagrodzeni pucharami, statuetka-
mi, medalami, dyplomami oraz drobnymi 
upominkami.

Niezwykle dużą popularnością cieszyły 
się pląsy i zabawy ze śpiewem, których 
animatorką była niezawodna Asia. W 
trakcie kilku wieczorów, hol w ośrodku 
za sprawą DJ-a, tj. pana Piotra zamieniał 
się w salę dyskotekową. Jak co roku nie 
brakowało też karaoke. W drugim tygodniu 
pojawiły się również zajęcia psychotera-
peutyczne nt. uzależnień od komputera i 
Internetu, które z wykorzystaniem kolorów 
prowadziła psycholog - pani Małgorzata 
Smolarkiewicz-Maliszewska.

Nawet się nie obejrzeliśmy, a kolonia 
dobiegła końca. Gdy wstaliśmy w sobotę 
rano, tj. w dzień odjazdu, niebo z żalu, 
że opuszczamy Kowary zaczęło płakać. 
Nie mieliśmy jednak wyboru. Wsiedliśmy 
do autokaru i pomknęliśmy do domu, 
po drodze zatrzymując się jeszcze na 
moment w Polkowicach, by skorzystać z 
kąpieli wodnych, już niekoniecznie tych z 
nieba. Niestety wszystko co piękne musi 
się kiedyś skończyć. Na szczęście pozo-
staną nowo zawarte znajomości, zdjęcia, 
„Kolonijny Pamiętnik”, w którym każdy 
uczestnik notował wszystko to co robił, a 
także wspomnienia, których nikt nikomu 
odebrać nie może.

Do zobaczenia za rok!

wakacje pełne przygód mogliśmy 
spędzić dzięki ofiarności wielu ludzi do-
brej woli oraz  dofinansowaniu urzędu 
miejskiego i  Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, którym to  bardzo serdecznie 

dZięKujEmy !
Karol Niemier
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AWnioski o stypendia szkolne na rok 

szkolny 2010/2011 można pobierać i 
składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
do 15 września 2010 roku ( Biuro Obsługi 
Mieszkańca):

Świadczenia pomocy materialnej przy-
sługują:
 a) uczniom szkół publicznych niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicznych 
dla młodzieży oraz słuchaczom publicznych 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  
kolegiów języków obcych i kolegiów pra-
cowników służb specjalnych- do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia; zamiesz-
kałym na terenie Gminy Kórnik
b) wychowankom publicznych i niepublicz-
nych ośrodków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży upośledzonym w stopniu 
głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpo-
wiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki  - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki. 
c) uczniom szkół niepublicznych niepo-
siadających uprawnień szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów 
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie występuje : bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czej, alkoholizm lub narkomania, a także 
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane 
na wniosek:
-rodziców, opiekunów prawnych niepełno-
letniego ucznia
-pełnoletniego ucznia
-dyrektora szkoły

Miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż  :
-351 zł/os w rodzinie 
-477 zł. dla osoby samotnie gospodaru-
jącej.

Dokumenty wymagane do otrzymania 
stypendium szkolnego:
a) zaświadczenie o dochodach rodziny z 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złoże-
nia wniosku (netto)
b) zaświadczenie z właściwego Urzędu 

Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli 
osoba prowadzi działalność o charakterze 
pozarolniczym
c)  w przypadku dochodów z rolnictwa 
zaświadczenie o posiadanym gospo-
darstwie rolnym wydanym przez Urząd 
Gminy właściwy dla miejsca położenia 
gospodarstwa ( przyjmuje się 207 zł za 1 
ha przeliczeniowy)
d) uczniowie i studenci winni przedstawić 
zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
lub na studia
e) rodzice i rodzeństwo posiadający status 
osoby bezrobotnej winny przedłożyć aktu-
alne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu.
f) zaświadczenie lub oświadczenie o innych 
dochodach uzyskanych w miesiącu poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku.
g) rodzice pobierający zasiłek rodzinny 
zaświadczenie o jego wysokości.
h) w przypadku gdy rodzina korzysta ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej  (zasiłek stały), zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów, zaświadczenie o 
korzystaniu z pomocy społecznej.
i) zaświadczenie o pobieraniu dodatku 
mieszkaniowego.
j) odcinek renty/emerytura.

Wydział Oświaty UM Kórnik

zasIłkI  
szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany 
znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego. Przez zdarzenie losowe należy 
rozumieć w szczególności:
- śmierć rodzica ucznia,
- pożar domu, mieszkania,
- dyrektora szkoły.

Zasiłek szkolny może być przyznany 
w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych z proce-
sem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium 
szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może 
przekroczyć jednorazowo 455,00 zł.

O zasiłek ten można ubiegać się w 
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące 
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego 
należy składać w Biurze Obsługi Mieszkań-
ca Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Zasiłki szkolne są przyznawane na 
wniosek:
-rodzica/prawnego opiekuna niepełnolet-
niego ucznia, 
-pełnoletniego ucznia,
-dyrektora szkoły.

Stypendia i zasiłki szkolne mogą być 
również przyznawane z urzędu.

Wydział Oświaty UM Kórnik

stypendIa szkolne na rok szkolny  2010/2011

tylko kilkoro sześciolatków w każ-
dej ze szkół podstawowych w gminie 
Kórnik, od września pójdzie do pierw-
szej klasy. to niewiele w porównaniu 
np. z poznańskimi szkołami. 

W tym roku szkolnym, podobnie jak 
w ubiegłym, niewielu rodziców z naszej 
gminy decyduje się na posłanie sze-
ścioletniego dziecka do pierwszej klasy. 
Większość zapisało swoje pociechy do 
szkolnej zerówki lub grupy sześciolatków 
w przedszkolu. W Poznaniu, co czwar-
ty sześciolatek pójdzie do pierwszej 
klasy. 

Przypomnijmy, że w 2012 roku obo-
wiązek szkolny będzie dotyczył wszyst-
kich sześciolatków. Od zeszłego roku 
rodzice mogą wybierać między zerówką 
w przedszkolu, szkole czy pierwszą 
klasą. 

Dlaczego kórniczanie nie decydują 
się na to, by ich sześcioletnie dzieci 
poszły już do szkoły? Dyrektorzy szkół 

t łumaczą, że przyczyn jest ki lka. – 
Przychodzili do nas rodzice i pytali, czy 
powstanie oddział klasy pierwszej, do 
którego uczęszczać będą tylko sześcio-
latki. Odpowiadaliśmy, że jeśli będzie 
odpowiednia ilość uczniów by stworzyć 
oddzielny oddział to taki powstanie. Nie-
stety dla 2-3 dzieci nie możemy utworzyć 
oddzielnego oddziału klasy pierwszej 
- tłumaczy Małgorzata Achtabowska, 
wicedyrektor kórnickiej podstawówki. 

Okazuje się także, że rodzice boją 
się, że ich sześcioletnie dziecko będzie 
odstawało umiejętnościami od swoich 
o rok starszych kolegów i koleżanek 
(obecnie w klasie pierwszej siedmiolatki 
uczą się razem z sześciolatkami). – 
Opiekunowie uważają, że siedmiolatek, 
który rok wcześniej chodził do zerówki, 
więcej potrafi niż sześciolatek, który 
dopiero rozpoczyna przygodę ze szko-
łą – twierdzi Barbara Pietrala, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. 
Wielu rodziców sądzi również, że nasze 
szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 
sześcioletnich dzieci lub nie chcą „od-
bierać dzieciństwa” swoim pociechom, 
dlatego dopóki nie będzie wprowadzony 
powszechny obowiązek szkolny dla sze-
ścioletnich dzieci to nie będą ich posyłać 
do pierwszej klasy. 

Barbara Morasz

nIewIele sześcIolatków w 
klasach pIerwszych

marszowa, ułańska muzyka wraz 
z włoskimi ariami w tle to repertuar 
przedostatniego już koncertu z 
cyklu „muzyka z Kórnika”, tym 
razem poświęconego melodiom 
patriotycznym, który odbył się 15 
sierpnia w Arboretum. 

Muzyka patriotyczna rozbrzmie-
wała w kórnickim Arboretum w dniu, 
w którym przypadało Święto Woj-
ska Polskiego i 90. rocznica Bitwy 
Warszawskiej, określanej „Cudem 
nad Wisłą”. Utwory marszowe i 
partyzanckie zagrał Zespół Instru-
mentów Dętych Blaszanych Zamku 
Kórnickiego CASTLE BRASS, w 
swoim stałym składzie: Leszek Ku-
biak – trąbka, 

Henryk Rzeźnik – trąbka, Krzysz-
tof Stencel – waltornia, Zbigniew 
Starosta – puzon i Zbigniew Wilk – tuba. 
Koncert rozpoczął się od niezwykle rytmicz-
nego utworu – marsza 15 Pułku Ułanów 

Poznańskich. Ten wyjątkowy, bardzo szybki 
marsz (130-140 uderzeń miarki na minutę) 

pisany był dla koni. Trzeba mieć świetną 
kondycję fizyczną, aby maszerować w jego 
rytmie. Publiczność wysłuchała także pieśni 

„ O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, 
czy „Przybyli ułani”. 

Muzyków z CASTLE BRASS 
wspomagał solista, tenor Michał Ma-
rzec, który wykonał pieśni neapoli-
tańskie i arie z włoskiego repertuaru, 
z słynnym „O Sole Mio” na czele. 

Koncert bardzo spodobał się 
festiwalowej publiczności, która 
nagrodziła występujących gromkimi 
brawami. 

Ostatni festiwalowy koncert 
odbędzie się 22 sierpnia o godz. 
17.00 w Zamku. Będzie to koncert 
z okazji jubileuszu 100-lecia Teatru 
Wielkiego w Poznaniu. W programie 
m.in. arie i duety z oper W.A. Mo-
zarta, G. Verdiego, S. Moniuszki, G. 
Pucciniego, F. Nowowiejskiego, G. 

Bizeta. Zapraszamy!
BM

muzyka z kórnIka w marszowym rytmIe

apel
oCAlić od ZAPomNiENiA

Miasto Kórnik i Gmina zapisały się 
bardzo dobrze w swych dziejach w walce 
o niepodległość kraju. Dotyczy to przede 
wszystkim okresu Powstania Wielkopol-
skiego z 1918 roku oraz w walce i dzia-
łalności konspiracyjnej w czasie II Wojny 
Światowej. W czasie ostatniej wojny na 
terenie gminy kórnickiej istniały dwie zna-
czące organizacje walczące z okupantem 
niemieckim. Są to:
- Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa 
z Placówkami „Smoła” w Kórniku i „Topola” 
w  Drapałce
- Organizacja „Dla Ciebie Polsko”

Obie te organizacje swym zasięgiem 
obejmowały nie tylko gminę Kórnik ale tak-
że powiaty Śrem, Środa i Jarocin. Zapisały 
się one bardzo znacząco w podtrzymaniu i 
organizowaniu walki z okupantem niemiec-
kim. W ich działalności byli zaangażowani 
najlepsi i najodważniejsi obywatele miasta 
i gminy Kórnik. W wyniku tragicznych de-
konspiracji Organizacje te zostały rozbite i 
poniosły dotkliwe straty, znacznie większe 

niż ilość poległych w walce kórnickich po-
wstańców wielkopolskich. Pamięć o tych co 
oddali swe życie skazani przez niemieckie 
sądy specjalne na karę śmierci oraz ci co 
zginęli w więzieniach i obozach karnych 
jest stale jeszcze żywa w społeczeństwie 
Gminy. Dowodem tego są ufundowane 
tablice pamięci i głazy-pomniki istniejące 
na terenie Gminy.

Obserwujemy obecnie, że pamięć 
ludzka z upływem czasu jest coraz słabsza. 
Jako dowód na to są trudności w ustaleniu 
spisu tych co brali udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim. Dlatego zwracam się z prośbą, 
jako już ostatni żyjący uczestnik tych 
zmagań, oraz więzień niemieckich obozów 
karnych, o zorganizowanie napisania histo-
rii tzw. „Sprawy Kórnickiej” i organizacji „Dla 
Ciebie Polsko” z okresu ostatniej wojny. 
Uważam i proszę kierownictwo Gminy tj. 
Pana Burmistrza i Radę Gminy aby usta-
nowili osobę lub komórkę organizacyjną 
odpowiedzialną za zorganizowanie napi-
sania historii obydwu organizacji. Istnieją 
w kilku miejscach źródłowe informacje 
oraz częściowe opisy ich działalności, 
trudne jednak do zapoznania się z całą 
działalnością. Bardzo dobrze byłoby aby 

podobnie jak napisano wspaniałą książkę 
„Z dziejów Kórnika i Bnina” napisać historię 
działalności walki o niepodległość z czasu 
ostatniej wojny.

Jest jeszcze jeden argument za napi-
saniem książki na ten temat jako upamięt-
nienie tych co zginęli. Tak się szczęśliwie 
złożyło, że Powstańcy Wielkopolscy z 
Kórnika mają swe groby otoczone pamięcią 
i czcią na cmentarzu w Kórniku i Bninie. 
Natomiast wszystkie groby i ich miejsce 
osób skazanych wyrokami niemieckimi oraz 
zmarłych w więzieniach są nieznane i nie 
wiemy gdzie się znajdują. Dlatego zwracam 
się z serdeczną prośbą do władz miasta 
gminy Kórnik o zrealizowanie powyższej 
sprawy. W załączeniu (patrz poniżej)
przekazuję miejsca istniejących opisów 
tzw. „Sprawy Kórnickiej” i Organizacji „Dla 
Ciebie Polsko”

Z poważaniem
Bolesław Drożak

Pseudonim „Żubr” 
Żołnierz AK 

i łącznik między Placówkami 
„Smoła” i „Topola”

 

Załącznik:
Istniejące opisy dot. tzw. „Sprawy Kór-

nickiej” i Organizacji „Dla Ciebie Polsko”
- IPN Oddział Poznań znajdują się tam 

akta rozpraw sądowych z wyrokami i proto-
kołami przesłuchań w języku niemieckim

- materiały z opracowań na konferencję 
naukową pt.” Drezdeński Szafot” zorgani-
zowaną przez IPN Poznań. Materiał pt. 
konspiracja kórnicka opracowany przez 
panią Aleksandrę Pietrowicz i materiał 
pt. organizacja „Dla Ciebie Polsko” opra-
cowany przez panią Kazimierę Horyza-
Pachciarz

-częściowy opis dziejów kórnickiej kon-
spiracji znajduje się w książce „Z dziejów 
Kórnika i Bnina” napisanej przez Mariana 
Woźniaka.

- w książce pt. „Kórnik i Bnin w walkach 
o wolność w latach 1794-1945” znajduje 
się częściowo opisana działalność obydwu 
organizacji

- bardzo dużo materiałów częściowo 
już opracowanych pozostawił po sobie 
Marian Woźniak

- pan Tadeusz Świgoń z Kórnika po-
siada różne opisy działalności Placówek 
„Smoła” i „Topola” oraz oryginały listów i 
grypsów z więzienia od swoich rodziców

- istnieją w rodzinach osób skazanych 
na karę śmierci listy pożegnalne 

- posiadam także do wykorzystania 
własne wspomnienia z pobytu w Gesta-
po – z przesłuchań i pobytu w różnych 
więzieniach. Posiadam także plik gazetek 
wydawanych przez obydwie organizacje.

Wszystkie te materiały należałoby 
opracować i zamieścić w jednej publikacji. 
Najlepszym kandydatem do tego opraco-
wania był Marian Woźniak ale niestety 
nie ma Go już wśród nas. Dlatego proszę 
o powołanie odpowiedniej do tej sprawy 
osoby.

P.S.
Dla informacji podaję, że na cmentarzu 

kórnickim znajdują się groby kilku człon-
ków „Sprawy Kórnickiej”. Są wśród nich: 
Franciszek Hołderny, dr Leonard Langner, 
Franciszek Lange, Czesława Świgoniowa 
Stanisława i Kazimierza Małeckich, Fran-
ciszka Skrzypczaka oraz dwa groby sym-
boliczne harcmistrza Jana Czachowskiego 
i Stanisława Scheutz. Na cmentarzu w 
Bninie spoczywa Longin Szymański.



20 nr 15/2010 20 sierpnia 2010 r. 21

K
U

LT
U

R
A

K
U

LT
U

R
A

W sierpniu trwały warsztaty taneczne 
w Kórnickim Ośrodku Kultury  Uczestnicy 
zajęć poznawali różne style taneczne pod 
okiem Damiana Wasiuty . Damian Wasiuta 
jest dyplomowanym instruktorem Hip Hopu, 
ale swoje pierwsze taneczne doświad-
czenia zdobywał w klubie tańca „Takt” w 
Jarosławiu, gdzie kształcił się pod okiem  
zawodowej tancerki. Stąd też zamiłowanie 
do tańca towarzyskiego, w szczególności 
Jive’a. Długo poszukiwał swojego miejsca 
w Poznaniu, by realizować własne pomysły 
taneczne i dawać radość z tańczenia innym. 
Pan Damian wielokrotnie prezentował 
swoje umiejętności na licznych pokazach 
i turniejach, a jego największą pasją są 

widowiska taneczne, gdzie choreografia 
miesza się z zapomnieniem, improwizacją 
i fantazją ruchu. Obecnie doskonali się 
w różnych stylach tanecznych: hip hop, 
street dance, modern, MTV street jazz u 
znanych choreografów: J.C. Marignale, 
Jay - Selections Dance Academy, J. de la 
Cruz, Ovide Carindo. 

Pierwsze zajęcia podczas zajęć w 
KOKu dotyczyły Hip-Hopu. Kolejny dzień 
poświęcono stylowi Videoclip do muzyki 
Katy Perry „California Gurls”. Potem przy-

szedł czas na POP i muzykę Michaela 
Jacksona „They Don’t Care Abaut Us”. 
Na końcu poznawano styl MTV VIDEO do 
muzyki Sabriny Washington „OMG”. Oprócz 
ciężkiej i wytężonej pracy fizycznej, odbyły 
się pokazy filmowe o tematyce związanej z  
tańcem. Najbardziej zaangażowani adepci 
tańca spotkali się z instruktorem w kolej-
nych dniach by poszerzyć swoje umiejętno-
ści. Być może zrodzi się z tego jakaś grupa 
taneczna. Życzymy powodzenia.

Opr. ŁG

tanecznIe w kokunowy sezon 
castellum 

cantans
Chór Castellum Cantans rozpoczyna 

kolejny sezon swojej działalności. Miniony 
rok był dla zespołu czasem świętowania 
10-lecia działalności. Zmagania z muzyką 
pod dowództwem Marka Gandeckiego tym 
razem dały owoc w postaci specjalnego 
koncertu jubileuszowego, a także wieloma 
innymi koncertami. Ostatnim występem 
przed przerwa wakacyjną było śpiewanie 
podczas mszy św. pożegnalnej ks. probosz-
cza Jerzego Kędzierskiego, któremu chór 
zawdzięcza tak wiele.

 Sezon podsumowano jak zwykle me-
czem piłki nożnej w którym tradycyjnie kór-
niczanie pokonali gości z Musica Viva, a po 
którym biesiadowano wesoło przy ognisku.

Nowy sezon to nowe wyzwania. Plany 
są ambitne (koncerty w kraju i za granicą, 
konkursy i przeglady) ale czy damy radę? To 
ile uda się osiągnąć zależy od determinacji 
dyrygenta, solidności i pracy zespołu. Ważne 
jest także poszukiwanie nowych głosów, 
ukrytych talentów, solidnych śpiewaków.

wszystkich członków chóru , ale  
szczególnie nowych odważnych, którzy 
chcą spróbować przygody z muzyką 
chóralną zapraszamy już 2 i 7 września 
na godzinę 19:30 do domu Parafialnego 
w Kórniku.

Pierwsze próby pozwolą wszystkim 
zainteresowanym poznać swoje możli-
wości, przełamać strach, zakochać się 
po raz pierwszy lub po raz kolejny w 
muzyce.

Zapraszamy!
ŁG

Zarząd  Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej 
zaprasza  mieszkańców  na wystawę obrazów  

Pani Teresy  Pohl -Radowicz  
 od 27 .08 ( piątek ) do 29.08. (niedziela)  w godz : 12 .00 - 18.00 

 Klaudynówka na Podzamczu 
motyw przewodni wystawy

”NA PRZEKÓR PRZEMIJANIU”

Po raz czwarty mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa  na wystawę prac 
pani Teresy Radowicz 

poznańskiej malarki związanej z ziemią kórnicką, 
której to obrazy pełne zadumy nad otaczającym światem znajdują coraz większe, zasłużone uznanie.

Malarstwo to przypomina nam – zagonionym, zanurzonym w codzienności – o potrzebie zatrzymania się 
i dostrzeżenia rzeczy tak zdawałoby się oczywistych jak ulotny urok pejzaży zmieniających się wraz z porami 

roku, czy odchodzących w przeszłość drogich naszej pamięci zakątków, 
a nawet na pozór tak mało znaczących jak bukiecik konwalii, 

czy światło lampy załamujące się w odłożonych na chwilę skrzypcach.
Autorka prac podejmuje również tematy związane z Kórnikiem pośrednio, 

poprzez osobę Tytusa Działyńskiego, przybliża nam urzekające, 
surowe piękno Tatr i wydaje się to być jej drugą, poza Wielkopolską, miłością. 

Podczas wystawy będzie można podziwiać również wyróżnione rysunki  rysowane na koloniach 
pod kierunkiem Pani Teresy Radowicz

Należy też wspomnieć, iż od lat pani Teresa przekazuje dochód ze swoich prac na rzecz potrzebujących. 
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
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*Sprzedam fotelik samochodowy od 13 kg firmy Chicco. Stan idealny. Jedynymi śladami użytkowania są zarysowania biegunów. Tel. 691-890-893
*Potrzebny pracownik do napraw i drobnych prac porządkowych, Skrzynki tel. 602-626-107
*Sprzedam części do renault scenic tel. 601-766-612
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Sprzedam łóżeczko niemowlęce, sosnowe z materacykiem tel. 783-522-029
*Sprzedam samochód ford escort, 1.3, 1998r, przebieg 114 000 km tel. 889-420-469
*Sprzedam mieszkanie w Radzewie 69m², cena 179 tys. zł tel. 601-713-458
*Sprzedam nissana navarę D-40 PLATINUM, 2.5 DCI, 174km, 2006r, czarny metalik, 5-osobowy, 42 tys.zł. tel. 792-884-454
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9  0,1 19km, 2004r, także na raty, stan idealny tel. 792-884-454
*Oddam w najem lokal użytkowy o pow. 40m² na działalność handlową w Kórniku tel. 788-170-413 
*Sprzedam roślinę – jukę o wysokości 3m tel. 660-787-167
*Poszukujemy pracowników na produkcję w Kórniku, praca lekka, od zaraz tel. 618 358-142
*Sprzedam segment środkowy w szeregowcu w Bninie tel. 601-713-458
*Stacja Paliw Shell w Swarzędzu zatrudni pracownika/ów obsługi klienta (najchętniej osoby uczące się) tel. 618 975-048
*Potrzebuję do chłopca niepełnosprawnego spacerówkę i małą lodówkę z zamrażarką  tel. 667-649-465
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny, posiadam referencje tel. 519-554-039
*Sprzedam działkę na ROD 500m² + domek 90m² w Bninie tel. 601-713-458 
*Para szuka taniej kawalerki w okolicach Kórnika i Bnina tel. 661-841-158
*Sprzedam okna i drzwi używane, różne wymiary, konstrukcję dachu 13x21m  tel. 602-214-931
*Odsprzedam odzież z likwidowanego sklepu tel. 608-039-310
*Przyjmę opiekunkę do dziecka na ½ etatu, praca w Robakowie tel. 601-749-784
*Sprzedam dom w Luboniu kolo Poznania tel. 602-573-893 
*Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Kórniku o pow. 62m² tel. 500-236-560
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego i hiszpańskiego tel. 601-742-102
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy 3400m² w Konarskim lub 1ha gruntu tel. 667-860-884
*Oddam w najem nowe mieszkanie w Śremie przy rynku o pow. 69m tel. 604-399-668
*Sprzedam BMW-316, rocznik 1989 tel. 788-383-426
*Sprzedam cegłę „ŻABINKO”, około 1000 sztuk, Bnin tel. 606-183-528

KuPię GosPodArstwo  
ROLNe, 

GRUNTY ROLNe  
luB dużą dZiAŁKę 

BudowlANą 
NA TeReNIe GmINY KÓRNIK 

LUB 
GmiN ośCiENNyCh

TEL. 604-676-595

NapRawa
pRaleK

wsZYsTKie TYpY
TaKŻe lodÓwKi

i spRZĘT aGd

Tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOmPUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

Re ALI ZU je mY WSZYST KIe Re ceP TY

TOmINeT SeRWIS KOmPUTeROWY
TOmASZ NIemIeR

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!

 serwis czynny  pon-pt od 10:00 do 18:00
 w sobotę od 9:00 do 14:00

 zapraszamy na ul. Piaskową 3,   tel.602431976

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta Bladocha

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

Przyjmiemy uczniów 
  na praktyczną naukę w  zawodzie 

mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

 

wynajmę obiekt handlowo-magazynowy 
na terenie Kórnika-Bnina.

Powierzchnia 115m² 
(z możliwością adaptacji dodatkowych 

150m² na magazyn) 
oraz dużym terenem wokół budynków. 

tel. 604-676-595

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. 
WALENTEGO DUSZCZAKA

księdzu kanonikowi Andrzejowi Kościańskiemu,

księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi,

muzykom za uświetnienie ceremonii pogrzebowej

ministrantom, Rodzinie, przyjaciołom, 

sąsiadom, znajomym, delegacjom z zakładów pracy, 

za złożone intencje mszalne, kwiaty,

komunie święte, wspólną modlitwę, 

ciepłe słowa wsparcia i otuchy

serdeczne podziękowania 

składa 

Rodzina

Wszystkim, 

którzy tak licznie uczestniczyli

 we Mszy Św. 

i ostatniej drodze na miejsce 

wiecznego spoczynku 

Śp. 
STANISŁAWA 

GĄSKI

za wspólną modlitwę, wyrazy 

współczucia, 

złożone kwiaty 

oraz intencje mszalne 

Serdeczne podziękowania 

składa 

żona z rodziną
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MONTAŻ
SERWIS

DORADZTWO
tel. 601-75-91-75

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163, 
601 819 926 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

usŁuGi iNstAlACyjNE  
WOD-KAN, c.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr szymkowiak

Centrum stomatologii  
i specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

eLLmeDeLLmeD

STOmATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

Biuro usŁuG  
ProjEKtowyCh

mgr inż. Krzysztof jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

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

KLIMATYZACJE

Firma Grześkowiak
zatrudni:

1) kierowcę kat. C lub C+E 
(mile widziane doświadczenie), 

2) osoby na stanowisko pracownik produkcyjny.
Zgłoszenia można składać osobiście, w siedzibie firmy: 
Kórnik-Bnin ul. śremska 29,   telefonicznie 61-819-00-41 

lub elektronicznie na adres praca@surowki.pl

KsięGArNiA KórNiCKA
zaprasza  od 10:00 do 17:00
w soboty od 9:00 do 13:00

(Nowy  pasaż handlowy 
KUPIec KÓRNIcKI 

Plac Niepodległości 2 - naprzeciwko kościoła)
Bogata i różnorodna oferta dla wszystkich 
miłośników książek (również podręczniki)

 tel. 601-388-142

Miejsce
na Twoją reklamę

Odnawianie 
i renowacja 

starych mebli
(dorabianie ubytków, 
wymiana tapicerki)
tel. 668-260-012

Sprzedam lub wydzierżawię
grunt 1,22 ha 

pod aktywizację gospodarczą.
Lokalizacja: Śnieciska przy głównej 

trasie Środa-Zaniemyśl
Media (prąd, woda) w granicy

tel. 513-628-621

kolarstwo
KOLejNe meDALe

mISRZOSTW POLSKI DLA KÓRNIKA
 PODcZAS OGÓLNOPOLSKIej

 oimPiAdy mŁodZiEży 
W KOLARSTWIe TOROWYm 

W Kaliszu odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w kolarstwie toro-
wym. Kolejną miłą niespodziankę sprawili 
młodzi zawodnicy i zawodniczki UKS Je-
dynka Limaro Kórnik, zdobywając na tej 
imprezie trzy medale. Dwa z nich padły 
łupem Alicji Ratajczak, a trzeci dwójki: 
Szymon Rozmiarek i Adam Radzicki w 
wyścigu Madison. Zawody zaczęły się 
wyścigiem na 2km na dochodzenie, 
gdzie doskonale wypadły nasze 
dziewczęta, zajmując w elimina-
cjach: A. Ratajczak 3m, Wiktoria 
Żegleń 5m, Karolina Jurczak 6m i 
Diana Wiza 10m. Niestety w serii 
popołudniowej (najlepsza czwórka 
rozgrywa finały o medale) Alicja 
Ratajczak minimalnie przegrała 
swój bieg finałowy o brązowy me-
dal z Martyną Dobrowolską z Floty 
Gdynia i musiała się zadowolić 4 
miejscem. W wyścigu chłopców 
na 500m ze startu zatrzymanego, 
bardzo dobrze wypadł Szymon 
Rozmiarek zajmując 9 miejsce z 
bardzo dobrym czasem 36.40 sek. 
W wyścigu na 500m dziewcząt 
doskonałe szóste miejsce wywal-
czyła Wiktoria Żegleń, natomiast 
Alicja Ratajczak i Diana Wiza za-
jęły kolejno miejsca 8 i 10. Bardzo 
dobrze wypadła nasza drużyna 
chłopców w sprincie olimpijskim w 
składzie Adam Radzicki, Szymon 
Rozmiarek i Andrzej Grześ zajmu-
jąc 8 miejsce, ze stratą zaledwie 
0,02sek do siódmego zespołu. 
W konkurencji sprintu dziewcząt 
Wiktoria Żegleń uplasowała się 
na ósmej pozycji. Ostatniego dnia 
odbyły się finały dziewcząt w konkuren-
cji Keirin (za motorami), w której swój 
pierwszy upragniony medal zdobyła Alicja 
Ratajczak, zajmując niespodziewanie 
w tej sprinterskiej konkurencji trzecie 
miejsce. Wcześniej rozegrano finał B o 
miejsce siódme z udziałem Diany Wizy. 
Nasza zawodniczka zajęła w tym wyścigu 
3 miejsce, co w końcowym rozrachunku 
dało jej 9 pozycję. Być może bodźcem do 
jeszcze lepszej postawy była obecność 
na trybunach Burmistrza Gminy Kórnik 
pana Jerzego Lechnerowskiego, który 
niespodziewanie trzeciego dnia zawodów 
przybył do Kalisza wraz z prezesem UKS 
Jedynka Limaro panem Sewerynem Wa-
ligórą, by zobaczyć w akcji i dopingować 
utalentowaną młodzież z Kórnika. Kolejny 
już ostatni finał dla dziewcząt, jaki został 
rozegrany w niedziele to wyścig punktowy, 
w którym wystartowało 25 najlepszych 
juniorek młodszych w Polsce, wyłonionych 

wcześniej w eliminacjach na Pucharach 
Polski. Wyścig ten (32 okr. toru) rozpoczął 
się bardzo pechowo dla naszych zawod-
niczek, gdyż na 9 okr. udział w bardzo 
groźnie wyglądającej kraksie wzięły dwie 
kórniczanki: Wiktoria Żegleń i Karolina 
Jurczak, po czym żadna z nich nie była 
w stanie kontynuować jazdy. Zważywszy 
na fakt, że Wiktoria miała być liderką 
naszej ekipy w tym wyścigu, to sytuacja 
jaka wynikła poważnie pokrzyżowała za-
wodniczkom Limaro plany. Na szczęście 
w grupie pozostały jeszcze dwie, bardzo 
sprytne dziewczyny Alicja Ratajczak i 
Diana Wiza, które wspólnie spowodowały, 
że ta pierwsza zdążyła jeszcze nazbierać 
punktów i stanąć w końcowym rozra-
chunku na podium. Szczególne uznanie 
należy się Dianie, która w piękny sposób 
rozegrała końcówkę wyścigu i umożliwiła 
koleżance zwycięstwo na ostatnim okrą-
żeniu. Tradycyjnie ostatnią konkurencją 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w konkurencjach torowych jest 
najbardziej widowiskowy i niezwy-
kle niebezpieczny, wyścig parami 
chłopców pod nazwą Madison. 
Wśród zakwalifikowanych 14 ze-
społów, nie mogło zabraknąć pary 
z Kórnika, która była najmłodszą 
i najmniej doświadczoną w całej 
stawce. Ogromna determinacja 
piętnastolatków Limaro: Szymona 
Rozmiarka i Adama Radzickiego, 
oraz doskonała strategia trenera 
Roberta Taciaka spowodowały, 
że po wspaniałej akcji Rozmiarka 
na ostatnim okrążeniu, ci młodzi 
chłopcy mogli zrealizować swoje 
najskrytsze marzenia i stanąć na 
podium, zdecydowanie najważ-
niejszej imprezy kolarskiej dla tej 
kategorii wiekowej w sezonie. Bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski został 
poproszony przez organizatorów 
do uroczystej dekoracji, gdzie 
miał okazję zawiesić medal na 
piersi Alicji Ratajczak, oraz założyć 
zaległą koszulką Mistrza Polski 
Karolinie Jurczak za zwycięstwo 
podczas „czasówki” w Międzyrze-
czu. Trzy tygodnie temu, tamtejsi 

organizatorzy nie zadbali o koszulki dla 
mistrzów i musiały być wręczone dopiero 
w Kaliszu. Podsumowując w/w zawody 
należy nadmienić, że po zwycięstwie w 
klasyfikacji klubów na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży na szosie, drużyna 
Limaro w konkurencjach torowych zajęła 4 
miejsce, co w rozrachunku Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 2010 w całym kolar-
stwie, plasuje nasz klub na doskonałym 
drugim miejscu za KTK Kalisz. Dodam, 
że na przyszły rok z ekipy Kórnika poza 
Karoliną Jurczak (przechodzi do kategorii 
junior), wszyscy nasi zawodnicy będą 
jeszcze startować w tej kategorii wiekowej, 
a wzmocnieni medalistami mistrzostw 
młodzików (Natalia Radzicka, Jagoda 
Garczarek i Patryk Rajkowski) powinni 
stanowić jeszcze większą siłę.  

 Paweł Marciniak
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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), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91 
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach 
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Następny numer Kórniczanina ukaże się
10-go września  2010r.

materiały prosimy dostarczać do 3-go września 2010 r.

Osiedlowy 
Klub Malucha
zaprasza wszystkie dzieci

od 2 do 3 lat na wesołe

zajęcia w domowej atmosferze

tel. 662 020-822

• Kredyty
• ubezpieczenia
• turystyka

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

ZAPRASZA NA 

ZAPRASZAMY
1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat zapraszamy do udziału 

w XXXVI Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
 w którym każdy uczestnik otrzyma upominek. 

2. Kibiców na XIII OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ULICZNE
 O PUCHAR BURMISTRZA KÓRNIKA, 

i V MEMORIAŁ FRANCISZKA PRZECINKOWSKIEGO  
w dniu 5 września 2010 na rynku w Kórniku

Program zawodów :
12.00 – 13.30  zapisy dzieci  przy Ratuszu Miejskim  w obecności 

rodziców lub opiekunów   ( prosimy zabrać 4 agrafki )
14.00start dzieci do lat 4   -  dystans  100m                      
14.10 start dzieci do lat 6   -  dystans   300m
14.20 start dzieci do lat 8   -  dystans   800 m
14.30 start dzieci do lat 10  - dystans 1600m

14.45 start dzieci do lat 12 (kat.Żak) – 5 km (4 okr.) 
15.00 wyścig młodzik – 15 km (12 okr.)

15.30 wyścig kobiet juniorka i juniorka mł–20 km(16okr)
16.15 wyścig kategorii junior mł. 20 km (16 okr.)

16.45 wyścig kategorii junior 25 km (20 okr.)
17.30 parada VIP, przyjaciół kolarstwa 
          oraz wszystkich chętnych - 5km                  

18.00  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Szanowni Państwo, 
Ze względu na organizacje 

XXXVI WIELKIEGO FESTYNU RO-
WEROWEGO DLA DZIECI w Kór-
niku, zwracamy się z prośbą o 
niepozostawianie samochodów 
na ulicach którymi przejedzie 
wyścig 05.09.2010 r. w godzi-
nach 12:00 - 18:00 na ulicach; 
Wojska Polskiego, Pocztowej, 
Średzkiej, Placu Niepodległości 
(droga jednokierunkowa, parking 
przy ratuszu), 20 Października (na 
wysokości cmentarza) oraz ks. 
Jabłońskiego .

Za wszelkie utrudnienia prze-
praszamy. 

Organizatorzy

  Organizatorzy :  
  

Urząd Miejski w Kórniku

UKS Jedynka Kórnik                                                                                      

„LIMARO” Mosina

OSiR KÓRNIK

Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku, 

B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”,
 „Auto Handel”  R. Kolasa, Firma ” Polaris„   

otoMoto.pl, Hotel „RODAN”, Firma TFP, 
„SHIMANO”- R&P Pawlak ,  

Motel –Restauracja NESTOR,  
Firma „Rowery Antkowiak”,Firma J.M. STEFKO, 

Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE



Bank Spó dzielczy w Kórniku  

      Kredyt  

                                                                          

                                              szkolny!!! 
- oprocentowanie kredytu  tylko 9,00%  w stosunku rocznym 

                                                       - oprocentowanie sta e 

- prowizja tylko 1,00% od kwoty udzielonego kredytu, 

- okres kredytowania od 1 do 12 miesi cy, 

- kwota kredytu do 5-krotno ci miesi cznego dochodu netto 

- maksymalna kwota kredytu 5.000,00 z , 

- sp ata kredytu i odsetek wg metody malej cego salda, 

- RRSO 11,49% dla kredytu w kwocie 1.000,00 z otych na 12 

miesi cy. 

Promocja  kredytu trwa do  30.09.2010 roku. 
 

 

 
O szczegó y prosimy pyta  w placówkach Banku!!! 

 

Oddzia  w Zaniemy lu 
63-020 Zaniemy l, ul. Raczy skiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

Filia w Borówcu 
62-023 G dki, ul. Pozna ska 38  
tel. (61) 819 90 33 

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

Centrala: Kórnik, Plac Niepodleg o ci 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  
 


