DWUTYGODNIK * ROK XXIV * 22 lipca 2011 * NR 13 (368) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY

www.korniczanin.pl

Foto: ŁG

Kórnickie
Temperatury
2011

W tym numerze także:
- Wywiad z nowym wiceburmistrzem Antonim Kaliszem (str. 3)
- Lekarska pomoc doraźna w nocy oraz w soboty, niedziele i święta (str. 4)
- Sprawozdanie KTPS
- Muzyka z Kórnika
- Program Dożynek

Na scenie Kwartet Jorgi

Good Staff
Alina i Krzysztof
Galasowie

ceramiczne i wypalając je (przy
pomocy fachowców, w tym prowadzących dotychczas zajęcia oraz
Grzegorza Olecha) za pomocą
japońskiej techniki „raku”.
Wieczorem na polanie przed KOKiem zapłonął wybudowany dzień
wcześniej „piec węgierski” (patrz
okładka). Impreza zbiegła się z jubileuszem 50tych urodzin dyrektora
KOKU Sławka Animuckiego, dlatego
piecowi nadano symboliczne imię
Fiftyslaw.
Na zakończenie odbył się koncert Kwartetu Jorgi oraz Zespołu
Good Staff.
Pierwszy z zespołów mimo sugerującej nazwy wystąpił w składzie
trzyosobowym: Janusz Brych, Maciej Rychły, Waldemar Rychł. Bogata
w niemal jazzowe improwizacje,
przeplatana tematami znanych ludowych melodii muzyka rozkołysała
i rozgrzała miłośników etnicznych
klimatów.
Znany kórnickiej publice z niedawnego występu w KOKu Good
Staff (w składzie: Michalina Brudnowska, Wojtek Winiarski, Jacek
Skowroński, Paweł Głowacki, Robert Rekiel) przedstawił własne
kompozycje komponowane do słów
wierszy Leopolda Staffa, A. Asnyka,
W. Broniewskiego, S. Grochowiaka,
J. Hyjka.
Grupa wyrabia sobie powoli markę i na naszym terenie, jak wynikało
z reakcji publiczności ma już sporo
wiernych fanów.
Niespodzianką był ostatni występ
wieczoru, nieplanowany i spontaniczny, który zaprezentowali Alina
i Krzysztof Galas prezentując kilka
utworów wokalnych „z pozytywnym
przesłaniem” z akompaniamentem
gitary.
Piec węgierski jak zwykle palił
się całą noc.
A kolejnego dnia pod egidą
KOKu rozpoczął się plener malarski.
Pod kierunkiem prof. Marka Przybyła z Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 9
studentów rodem z Polski, Ukrainy
i Białorusi maluje Kórnik i okolicę. Efekty pleneru będzie można
oglądać podczas wystawy której
otwarcie nastąpi podczas wernisażu
zaplanowanego na 22 lipca (godzina
18:00 - w bnińskim ratuszu).
Tekst i foto
Piotr Mastalerz
i ŁG

PROSTO Z RATUSZA
Powołano radę nadzorczą
KOMBUS
Na 30 czerwca br. zwołano nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki
KOMBUS. Podczas obrad powołano nowy
skład Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczącą Rady została Józefa
Cieślak (radca prawny Urzędu Miejskiego
w Kórniku). Członkami rady zostali Lech
Gasiński oraz przedstawiciel załogi Andrzej
Szyc.
Obrady zarządu
stowarzyszenia
Zarząd stowarzyszenia Metropolia Poznań, w którego skład wchodzi burmistrz
Jerzy Lechnerowski obradował 5 lipca.
Gremium sformułowało treść ogłoszenia
dotyczącego naboru na stanowisko dyrektora biura stowarzyszenia Metropolia
Poznań (informacja dostępna na naszej
stronie internetowej pod adresem
http://kornik.pl/pl/OGLOSZENIA.html).
Podczas rozmów burmistrz Lechnerowski poruszył sprawę propozycji władz

Poznania różnicowania stawek za usługi
wodno-kanalizacyjne dla poszczególnych
gmin. Takie działania jego zdaniem zaprzeczałyby idei tworzenia metropolii.
Rozmowy z PWiK W ŚREMIE
Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz z Bronisławem Dominiakiem i Antonim Kaliszem spotkali się
z prezesem zarządu śremskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Andrzejem Szczepaniakiem. Tematem spotkania były plany współpracy przy budowie
i eksploatacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w południowej części Gminy Kórnik. Na spotkanie zaproszono także
Jolantę Olejniczak-Olek, przedstawicielkę
firmy, która będzie projektować sieć kanalizacyjną w Czmońcu (prace projektowe
mają byc wykonane w 2012 roku).
Uchwalono plan Aquanetu
Zgodnie z zapowiedziami w dniu 8
lipca wznowiono obrady zgromadzenia

Z RATUSZA

Kórnickie temperatury 2011

Warsztaty ceramiczne i archeologiczne w Kórnickim Ośrodku
Kultury, które trwały w dniach od
4 do 15 lipca i cieszyły się sporym
zainteresowaniem.
Pierwszego dnia zgłosiło się aż
30 uczestników. Od razu rzucono
ich na głęboką wodę. Wysłuchali
wykładu na temat sztuki ceramicznej, później spróbowali swych sił
lepiąc w glinie, tocząc na kole garncarskim, tworząc swoje pierwsze
prace rzeźbiarskie pod okiem Piotra
Mastalerza.
Prace młodych adeptów ceramiki i garncarstwa były wypalane
w specjalnych piecach. Pomocą
„w wypałach” i szkliwieniu służyli
państwo Nela Tumanowicz i Tomasz
Wyganowski.
Innego dnia na dużych konstrukcjach inspirowani malarstwem naskalnym młodzi artyści tworzyliśmy
własne malowidła. Sporym zainteresowaniem cieszyło się wycinanie
kafelków i ich zdobienie.
Podczas kolejnych zajęć arkany
archeologii i „tajemnice średniowiecznych skarbów” przedstawiła
Kasia Kaczmarek - pracownik Biblioteki Publicznej w Kórniku. Uczestnicy ruszyli na poszukiwania „artefaktów” ukrytych w ziemi Prowentu.
Odnaleziono 5 miejsc kryjących
znaleziska. Były to monety z epoki
PRL-u, fragmenty naczyń i druciane
ozdoby. Odkryte „skarby” trafiły do
własnoręcznie przez uczestników
wykonanych lnianych mieszków.
Uczestnicy warsztatów pojechali
także na wycieczkę do Rezerwatu
Archeologicznego w Gieczu. Oprócz
zwiedzania muzeum z obiektami
wykopanymi na terenie rezerwatu,
każdy mógł doświadczyć jak wyglądało życie w średniowiecznej
osadzie. Zrekonstruowana wioska
okazała się dla dzieci najciekawszym punktem wycieczki. Można
było postrzelać z łuku, lepić z gliny,
robić mąkę, przebrać się w średniowieczne ubranie i „pomieszkać” w
zrekonstruowanych chatach. Mimo
ulewnego deszczu i burzy nikt się
nie nudził.
W jeden z ostatnich dni sporo
czasu poświęcono na budowanie
„pieca węgierskiego” w którego wnętrzu umieszczono cześć prac z gliny.
Kulminacją i zwieńczeniem działań artystycznych był dzień 15 lipca.
Organizatorzy zaprosili wszystkich
na otwartą imprezą plenerową.
Wszyscy chętni mogli spróbować
swych sił zdobiąc gotowe wyroby

akcjonariuszy spółki Aquanet. Gremium
uchwaliło plan inwestycyjny na lata 20112020. W stosunku do pierwotnego projektu
wprowadzono kilka niewielkich zmian dotyczących inwestycji w Poznaniu. Inwestycje
w Gminie Kórnik, realizowane w Borówcu
i Kamionkach będą realizowane zgodnie z
wcześniejszymi uzgodnieniami.
Spotkanie w sprawie Taryf
W dniu 11 lipca burmistrzowie i wójtowie będących akcjonariuszami spółki
Aquanet spotkali się w Suchym Lesie, aby
omówić sprawę propozycji wprowadzenia
różnych taryf cenowych na wodę i ścieki w
poszczególnych gminach. Zróżnicowanie
taryf proponowane jest przez przedstawicieli Poznania, z czym nie zgadzają się
pozostali akcjonariusze. Miasto Poznań
ma zamiar wypowiedzieć porozumienie z
2004r. Przedstawiciele gmin uważają, że
wypowiedzenie tego porozumienia będzie
bezpodstawne. Zlecono opinię prawną w
tej sprawie.
Opr. ŁG

Nowy wiceburmistrz
- rozmowa z Antonim Kaliszem

Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją
osobę. Jakie były Pana dotychczasowe
związki z Kórnikiem? Jak przebiegała
Pana droga zawodowa?
Mam 55 lat i od 1983 roku z rodziną
mieszkam w Dziećmierowie. Moja rodzinna
wieś to Kromolice. Edukację podstawową
ukończyłem w Pierzchnie i Runowie. Jestem
absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku. Służbę wojskową odbywałem w
Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych
we Wrocławiu. Potem było Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa i Akademia
Rolnicza w Poznaniu.
Z Urzędem Miejskim w Kórniku związany
jestem od 1980 roku. Zaczynałem pracę w
służbie rolnej. Kolejny etap to funkcja specjalisty ds. ochrony środowiska. Od 1997
r. jestem kierownikiem referatu, a później
wydziału ochrony środowiska i rolnictwa.
W trakcie pracy w urzędzie ukończyłem Inżynierię Środowiska na Wydziale Melioracji
AR i Zarządzanie Środowiskiem na UAMie
w Poznaniu.
Jaka była Pana pierwsza reakcja na
propozycję objęcia funkcji zastępcy burmistrza? Długo się Pan zastanawiał?
Jeśli mam być szczery, to powiem tyle, że
miałem niewiele czasu na zastanowienie się
co do propozycji objęcia funkcji wiceburmistrza. Czas ten był dla mnie krótki i zarazem
trudny, ponieważ różne myśli człowiekowi
przychodzą do głowy po takiej nagłej propozycji. Z jednej strony zastanawiałem się,
czy sprostam oczekiwaniom mieszkańców
naszej gminy, a z drugiej strony czy podo-
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łam odpowiedzialności wobec pracowników
urzędu i radnych oraz oczywiście burmistrza.
Uznałem jednak, że powinienem podjąć się
nowego wyzwania tym bardziej, że mam
doświadczenie w pracy samorządowej oraz
zostałem obdarzony zaufaniem Burmistrza
Jerzy Lechnerowskiego.

Czy zakres obowiązków nowego zastępcy będzie taki sam jak wiceburmistrza
Urbanka?
Ustaliliśmy z burmistrzem, że zakres
obowiązków będzie podobny jak mojego
poprzednika. Z wyjątkiem wydziału inwestycji
zastępcy podlegać będą wydziały: ochrony
środowiska, eksploatacji i infrastruktury
technicznej, planowania przestrzennego oraz
gospodarki nieruchomościami.
Jakie będą Pana najważniejsze cele w
poszczególnych sferach odpowiedzialności?
Wszystkie cele są ważne. Niemniej
jednak decydując się na zmianę gruntów na
inny cel niż rolny należy pamiętać o konse-

kwencjach podjętych decyzji tj. o dozbrojeniu
terenu, uregulowaniu spraw własności, czy
też o utrzymaniu coraz to większej infrastruktury technicznej. To właśnie te czynniki
mają ogromny wpływ na koszty jakie gmina
musi ponosić, aby wszystko funkcjonowało,
a mieszkańcy byli zadowoleni. Myślę, że
takim nadrzędnym celem dla mnie będzie zachowanie zrównoważonego rozwoju naszej
gminy, ponieważ działając w tym kierunku,
nie możemy zapominać także o przyrodzie i
przyszłych pokoleniach, abyśmy dla nich jak
najwięcej dobrego pozostawili.
Od jakich działań rozpocznie Pan
urzędowanie?
Kontynuacja wcześniej podjętych przez
burmistrza Urbanaka - bardzo ambitnych
- zadań będzie jednym z moich najważniejszych działań. Chociaż osobiście nie będę
odpowiadał za inwestycje, to uważam, że
zobowiązany jestem do wspierania Burmistrza Lecherowskiego w realizacji każdej
inwestycji, która będzie poprawiać standard
życia w naszej gminie. Mam tutaj na myśli
budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację
sieci wodociągowej, budowę i rozbudowę
obiektów użyteczności publicznej, budowę
i modernizację dróg, czy też odbudowę niektórych urządzeń melioracyjnych. Natomiast
współpracując z podległymi mi wydziałami
chciałbym, aby udało nam się wypracować
taki model współdziałania, który umożliwiłby
podejmowanie najbardziej obiektywnych i
właściwych decyzji.
Rozmawiał. ŁG
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w nocy oraz w soboty, niedziele i święta
Zmieniły się przepisy dotyczące doraźnej opieki medycznej.
Poniżej prezentujemy komunikat,
jaki kórnicka Przychodnia Lekarzy
Rodzinnych „Zdrowie” zamieściła w tej
sprawie na swojej stronie internetowej,
pod adresem www.plrzdrowie.pl.
Od 1 marca zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy
doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający
konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej
w godzinach nocnych oraz w weekendy
i święta może się udać do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń
w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce
będą to 44 podmioty.
Od 1 marca br. przestaje obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać
z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki,
funkcjonującego od godz.18:00 do 8:00
dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
• nagłego zachorowania
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane
środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Skorzystanie ze świadczeń Podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta
uzasadniają między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy
oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką
gorączką, szczególnie u małych dzieci i
ludzi w podeszłym wieku
• bóle brzucha, nieustępujące mimo
stosowania leków rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u
dzieci lub osób w podeszłym wieku
• zatrzymanie stolca lub moczu
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów,
kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem
agresji lub dokonanej próby samobójczej
– wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową należy zgłosić
wezwanie do:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania z tansportu sanitarnego, trzeba
zgłosić się o pomoc do:
FALCK Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196 75
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Niektóre punkty nocnej opieki
na terenie Wielkopolski,
funkcjonujące od godz.18:00 do 8:00
Pełna lista dostępna jest
na stronie internetowej
www.prlzdrowie.pl
PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDEO
61-397, POZNAŃ-NOWE MIASTO,
OS.RZECZYPOSPOLITEJ 6
Tel. (61) 877 19 11, (61) 877 17 05
NZOZ FALCK MEDYCYNA REGION
WIELKOPOLSKA
61-846, POZNAŃ-STARE MIASTO,
STRZELECKA 49
Tel. 196 75
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODST I
SPEC 0PIEKI ZDROWOTNEJ
HIPOKRATES
60-687, POZNAŃ-STARE MIASTO,
OS. MARYSIEŃKI 25
Tel. (61) 823 47 11, (61)823 47 49
REJONOWA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SP ZOZ
W POZNANIU
61-696, POZNAŃ-STARE MIASTO,
AL.SOLIDARNOŚCI 36
Tel. (61) 864 88 33
NZOZ „TWOJA PRZYCHODNIA”
61-006, POZNAŃ, BLACHARSKA 2
Tel. (61) 887 92 13
SZPITAL W ŚREMIE
63-100, ŚREM, CHEŁMOŃSKIEGO 1
Tel. (61) 281 54 00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W
ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA,
ŻWIRKI I WIGURY 10
Tel. (61) 285 40 31

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 22 lipca 2011 r.
do 19 sierpnia 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz właścicieli nieruchomości przyległej
w celu poprawienia warunków zagospodarowania:
-działki położonej w Robakowo opisanej nr ewidencyjnym 7/6 o powierzchni
0,1026 ha.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

XI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 26 lipca 2011,
godz. 13:00
w sali posiedzeń ratusza w Bninie
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum
i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a) odpowiedzi na skargę prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.,
b) zmiany uchwały nr LV/558/2010 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych
oraz obiektów sportowych ”Orlik 2012”,
będących własnością Gminy Kórnik.
c) ustalenia stawki opłaty za korzystanie
przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych
w pasie dróg publicznych, znajdujących się
na terenie gminy Kórnik.
d) zamiany nieruchomości w Kórniku,
e) nadania nazwy ulicy w Kórniku
obręb Bnin
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik,
Koninka i Gądek.
g) studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik ze zmianą obejmującą obręb Borówiec, dz. nr ewid. 199/2, 200/2, 200/3.
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głównej
i Poznańskiej, obręb Borówiec.
i) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik w Szczytnikach.
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty i rekreacji
w Kamionkach, gm. Kórnik, rejon ul.
Mieczewskiej – dz. nr ewid. 406, 407 i 408.
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Mościenica w części dotyczącej dz. nr ewid. 144/7,
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu łącznika ekologicznego
w obrębach geodezyjnych: Koninko, Kamionki, Szczytniki, Borówiec –gm. Kórnik.
ł) uznania rolnictwa za priorytet polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje
10.Zakończenie sesji
szczegóły: http://www.esesja.pl/sesja/134
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Kronika
kryminalna

Takze 7 lipca nieznany sprawca dokonał krótkotrwałego użycia samochodu
marki Daewoo Tico z terenu parkingu
osiedlowego. Postępowanie prowadzi
KP Kórnik.
9 lipca VW Polo koloru srebrnego
skradziony został w miejscowości Jaryszki. Straty szacuje się na 21 000 zł.
13 lipca dzielnicowi Komisariatu Policji
w Kórniku dokonali zatrzymania na gorącym uczynku mężczyznę dokonującego
kradzieży w miejscowości Biernatki różnego rodzaju przedmiotów metalowych.
Dzień później na trasie S-11 na wysokości miejscowości Skrzynki doszło do
kolizji dwóch pojazdów. Kierujący samochodem marki Renault Scenic w wyniku
nieprawidłowego manewru zmiany pasa
ruchu zderzył sie z pojazdem marki BMW.
Z uwagi na sprzeczne wersje przebiegu
wydarzenia, kierowców przesłuchano w
charakterze świadków.
15 lipca w Borówcu nieznani sprawcy
dokonali kradzieży sygnalizatorów świetlnych oraz lamp zmierzchowych z tereny
budowy kanalizacji sanitarnej. Wartość
strat: 15200 zł .

którego zatrzymano w Czmoniu zanotowano 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Nietrzeźwego rowerzystę (1,02 mg/l) w Kórniku, operatora
pojazdu specjalistycznego typu CAT
(0,85mg/l) w Gądkach, kolejnego rowerzystę w Szczodrzykowie (także
0,27mg/l.) zatrzymano 13 lipca.
17 lipca przyłapano dwóch kierowców
„pod wpływem”. Kierowca BMW „zanotował” wynik 0,40mg/l, a kierowca Opla
1,01 mg/l
18 lipca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o kolizji drogowej,
podczas której kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf
prawdopodobnie będący pod wpływem
alkoholu uderzył w dom w miejscowości
Dziećmierowo, a następnie oddalił się
pieszo z miejsca zdarzenia. W trakcie
wykonywanych czynności dokonano zatrzymania podejrzanej osoby. Mężczyzna
nadal był nietrzeźwy
Także 18 lipca funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę, który po przebadaniu okazał się nietrzeźwy.
Wynik badania- 0,40mg/l. Dodatkowo był
zatrzymany był poszukiwany.

W dniu 02.07.2011r, podczas opadów
deszczu kierujący samochodem osobowym marki Jeep w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na
drodze, zjechał na przeciwny pas ruchu
i doprowadził do zderzenia z pojazdem
marki Mercedes, a następnie uderzył w
opłotowanie posesji przy ul. Poznańskiej
w Kórniku. Sprawców ukarano mandatem
karnym.
Dzień później w Kórniku skradziono
z parkingu niestrzeżonego pojazd marki
Seat Leon koloru srebrnego. Straty szacuje się na około 19000zł.
6 lipca KPw Kórniku został powiadomiony o kradzieży radia CB z mikrofonem,
mapy miast, 10-calowego telewizora LCD
oraz ładowarki samochodowej z wnętrza
samochodu marki Mercedes Benz,. Pojazd zaparkowany był w Kórniku. Straty:
615zł.
Dzień później w Jaryszkach na trasie
S-11 kierujący samochodem osobowym
marki Toyota Corolla nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami w
wyniku czego doprowadził do zderzenia
z pojazdem marki Audi Q7 Sprawca ukarany został mandatem karnym.

Nitrzeźwi na drogach!
A z ośmiokrotnie interweniowano w
sprawie nietrzeźwych kierowców.
U „rekordzisty” w ostatnim okresie,

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie
ulicy Głównej Borówiec II, w części dotyczącej
działki nr 204/4, obręb Kamionki.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku
z uchwałą nr XXXVIII/392/2009 Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 22 kwietnia 2009 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie
ulicy Głównej Borówiec II, w części dotyczącej
działki nr 204/4, obręb Kamionki wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 29
lipca do 26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 18 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik, pokój 106 o godz. 13:00. Zgodnie
z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12 września 2011 r., na adres:
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl Organem
właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik – obręb Bnin, Biernatki,
Dębiec, Prusinowo.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Kórniku Nr LVII/606/2010
z dnia 29 września 2010 r. zawiadamiam o

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik - obręb Borówiec, dz. nr ewid. 199/2,
200/2, 200/3 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko oraz o możliwości zapoznania
się z niezbędną dokumentacją projektu, w
dniach od 5 sierpnia do 16 września 2011 roku,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, II piętro, pok.
210, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 6 września 2011 roku w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik, pok. 106 o godz.13:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne

nie posiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać do Burmistrza
Gminy Kórnik w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 7 października 2011 r. z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu
studium należy składać na piśmie, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym. Uwagi należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
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Lekarska Pomoc doraźna

Na podstawie imformacji
z KP w Kórniku opr. ŁG
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Czołowo
Sołtys Dorota Dłubała mówi, że mieszkańcy wsi czekają na rozpczęcie budowy
świetlicy. Rolnicy zaczynają żniwa. Zdaniem pani sołtys zbiory będą słabe, gdyż na
zasiewy negatywny wpływ miały najpierw
przymrozki, a potem susza.

Kromolice
Sołtys Jolanta Gańko informuje, że tegoroczna impreza z okazji Dnia Dziecka była
opóźniona – odbyła się w sobotę, 9 lipca.
Robakowo – Wieś
W piątek, 15 lipca została zakończona budowa chodnika na ulicy Wiejskiej. Inwestycja
kosztowała ok. 27 tys. zł. 10 tys.pochodziło
z funduszu sołeckiego, 15 tys. zł z budżetu
gminy, a pozostałe 2 tys. zł to wartość zakupionego w ubiegłym roku materiału.

Sołtys Stefan Sosnowski informuje, że
po kilkukrotnych interwencjach Rejon Dróg
Powiatowych wykosił pobocze na ulicy
Poznańskiej oraz na znjdującym się tam
rondzie. Jest jeszcze potrzeba wykoszenia
dróg gminnych – m. in. ulicy Szkolnej. Na
wysokości „Sokołowa” na drodze były dziury, które „Rejon Dróg Powiatowych” sunął.
Sołtys Stefan Sosnowski mówi, iż zaczynają
się żniwa.
Robert Wrzesiński

Figura na swoim miejscu

Zniszczoną podczas II wojny światowej, odnalezioną z inicjatywy radnego
Bogdana Wesołka na początku bieżącego
roku figurę Matki Bożej zamontowano przy
leśnej drodze w Czmońcu, w miejscu gdzie
niegdyś stała (droga leśna odchodząca od
drogi krajowej 434 w kierunku Czmońca

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wieści sołeckie

przed „Marzymiętą”, około 200 metrów od
oznaczonego drogowskazem „Czmoniec”
skrzyżowania z drogą434).
Podczas wakacyjnych wycieczek warto
„zahaczyć” o ten zakątek naszej gminy i zobaczyć odzyskaną, odrestaurowaną figurę.
ŁG

Festyn Rodzinny w Konarskim

17 lipca br. we wsi Konarskie obył się z
inicjatywy Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz Koła
Gospodyń Wiejskich - Festyn Rodzinny w
ramach memoriału Jana Wójkiewicza. Wśród
bardzo wielu atrakcji znalazły się pokazy taekwondo - TKD Kórnik, zawody na strzelnicy,
występy artystyczne: zespół ludowy Chabry,
Wioli Kaźmierczak. Oczywiście nie zabrakło
atrakcji dla najmłodszych; była dmuchana
zjeżdżalnia, trampolina i wiele innych atrakcji.
Rzemieślnicy z Konarskiego przygotowali
wystawę swoich prac. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich przygotowały gastronomię m.in.:
grochówkę, placki, kiełbaski z grilla. Wieczorem
obyła się zabawa taneczna. Impreza została
dofinansowana w wysokości 70% z funduszu
Urzędu Marszałkowskiego.
Serdecznie gratulujemy profesjonalnego
przygotowania imprezy!
Robert Jankowski – KCI

Szukasz wiernego towarzysza, który
będzie kochał Cię bezwarunkową miłością?

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy na końcu czerwca i w
lipcu odnotowali kolejne akcje:
- 29 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w Szczodrzykowie na ulicy Dworcowej.
- 29 czerwca uczestniczyli w takiej akcji w
miejscowości Śródka – gm. Kleszczewo.
- 30 czerwca gasili pożar samochodu w
Gądkach na trasie S 11.
- 2 lipca zabezpieczali miejsce kolizji samochodowej na ulicy Poznańskiej w Kórniku.
- 6 lipca usuwali plamę oleju na ulicy Średzkiej w Kórniku.
- 7 lipca zabezpieczali miejsce wypadku w
Bninie na ulicy Śremskiej.
- 8 lipca zabezpieczali miejsce lądowania
helikoptera LPR dla dziecka w Czmoniu
przy ulicy Uroczej 12.
- 9 lipca mieli taką akję w miejscowości
Dachowa przy ulicy Okrężnej 37.
- 17 lipca usuwali drzewo na drodze w
Radzewie.
Opr. Robert Wrzesiński

Przygarnij psa
z Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

Usuń Azbest !
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że w wyniku
rozstrzygniętego przetargu na wykonanie prac zwiazanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę
Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” z siedzibą w Mikorzynie nr tel. 54 4148 898.
W związku z tym można składać wnioski o dotację na demontaż i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest w Urzędzie Miejskim w Kórniku Biuro Obsługi Mieszkańca
lub Wydział Ochrony Środowiska pok. 201 tel. 61 8170 411.
Dotacja wynosi 70% demontażu i unieszkodliwiania.
Wykonawca przeprowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:

0,73 zł brutto/kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie)
0,46 zł brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwianie).

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych należy
zgłosić administracji budowlanej zamiar wykonania robót budowlanych
przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia
(formularze zgłoszenia i innych dokumentów na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Kórniku lub do pobrania
w Biurze Obsługi Mieszkańca UM w Kórniku)

Pani Agnieszce Rozmiarek
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które uczestniczyły w ostatniej drodze

Dziadka

Zenona Gawrona

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

w szczególności obecnym i byłym funkcjonariuszom
Policji oraz delegacjom z zakładów pracy
składa
Rodzina
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Jeśli nie jest Ci obojętny los porzuconych
zwierząt lub zastanawiasz się nad posiadaniem nowego czworonoga, koniecznie
pomyśl o zaadoptowaniu zwierzaka ze
schroniska. W Gaju na nowych opiekunów
cały czas czekają bezdomne zwierzęta.
Zobacz zdjęcia opuszczonych i samotnych
psów – może to właśnie jeden z nich zostanie
Twoim najlepszym przyjacielem!
Jeżeli chcesz pomóc zwierzętom ze
schroniska, możesz to zrobić na kilka sposobów:
- przede wszystkim adoptując psa lub kota
albo namówić do tego rodzinę i przyjaciół.
Na nowych opiekunów czeka obecnie około
140 psów.
- spełnić potrzeby psów i kotów. Wciąż przydatne są miski, szczotki do czesania psów,
kagańce, smycze, obroże (różne wielkości i
długości), gryzaki, karma dla psów oraz kotów, legowiska, zwłaszcza dla szczeniaków.
- wesprzeć schronisko finansowo.
W celu zaadoptowania psa należy kontaktować się bezpośrednio ze schroniskiem:
Międzygminne Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
Schronisko w Gaju 661-222-200
Paula (kierowniczka) 603-653-128
Ewelina (opiekun zwierząt) 661-774-976
www.gaj.schronisko.net
e-mail: gaj@schronisko.net
Fundacja „Dr Lucy” ul. Mickiewicza
33, 63-100 Śrem, numer konta
74 1240 6902 1111 0000 5659 4412
z dopiskiem „Na schronisko w Gaju”.
Schronisko jest czynne całą dobę.
Adopcje w godz. 10.00-19.00.
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Przygarnij psa

Bardzo podoba mi się akcja w której media
napiętnowują zwyrodnialstwo wobec zwierząt,
a zwłaszcza psów. Jest to zjawisko, którego
rozmiary tak naprawdę nie są znane. Mamy nadzieję, że zacznie się to zmieniać, dzięki między
innymi takim wspaniały akcjom medialnym. Ta
akcja otwiera nie tylko oczy, ale i serca. Jestem
ogromnym miłośnikiem psów, wolontariuszem
w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Niestety z nieludzkim traktowaniem psiaków
spotykam się często, zbyt często i zawsze jest
to wstrząsające. Chciałbym jednak napisać o
naszym schronisku w Gaju pod Śremem.
Schronisko to jest uważam zaprzeczeniem
ogólnej opinii o schroniskach jakie ma przeciętny Polak. Właśnie dlatego piszę na ten temat
do Was kochani bo uważam, że jest o czym.
Tu w szczerym polu znajduje się skromne i
borykające się z problemami schronisko, w
którym psiaki są kochane przez personel, wolontariuszy i Szefostwo Fundacji Dr Lucy, która
to fundacja jest tu gospodarzem. Brakuje czasami pieniędzy na wiele, ale nigdy nie brakuje
na jedzenie, leczenie psiaków, nie brakuje też
serca i miłości wobec zwierząt. Wiele z nich jest i
będzie tu do końca swojego życia. Nie uważam,
że jest to dla nich złe, bo często pochodzą z

totalnie patologicznych warunków, a Gaj bywa
dla nich zbawieniem. Bardzo dużo psiaków
udaje się nam wyadoptować, z czego jesteśmy
dumni bo traktujemy je jak własne, a czasami
lepiej. Ja mam także psiaka z tego schroniska
i mimo trudności nigdy Go nie oddam. Brak
tu pięknych, eleganckich pomieszczeń, ale
jest serce i miłość dla tych nieboraków, które
człowiek skrzywdził.
Wydaje mi się, że takie miejsca jak to powinny być pokazane, bo jeżeli chociaż jedno
serce w związku z tym się otworzy i jeden psiak
znajdzie szczęśliwy dom, to warto.
Czekamy na każdą dobrą duszę, która
chciałaby podarować psiakowi nie tylko miskę
karmy ale też trochę serca a gwarantujemy,
że odwdzięczy się swojemu panu lub pani po
wielokroć do końca jego być może już krótkiego
życia. Pozdrawiam i liczę bardzo na kilka słów
o naszym schronisku do którego tak naprawdę
jest z Poznania zaledwie 30 km. Jesteście
Kochani dla nas wielką szansą a w zasadzie
to szansą dla naszych podopiecznych. Zapraszamy Was i wszystkich wrażliwych ludzi do
nas. Michał Tel. 605-318-718. Tel. 661 222 200
gaj@schronisko.net www.gaj.schronisko.net
Michał Błaszak
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Chyba nikt z mieszkańców Skrzynek nie
pamięta takiego czerwca!!!
Wspólna inicjatywa Sołtysa, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia „Otwarte Skrzynki”
oraz mieszkańców Skrzynek zaowocował
pracowitym i rozrywkowym miesiącem.
Wszystko rozpoczęło się 4 czerwca, to w
tym dniu organizowany był „Dzień Dziecka”.
Spotkaliśmy się o godz. 12:00 w centrum
wsi przy figurce NMP na ulicy Wiśniowej aby wspólnie wymaszerować na łąkę tzw. „kapturówkę”,
na której miała odbyć się cała
impreza. To dzięki uprzejmości
Nadleśnictwa Babki oraz Pana
Nadleśniczego dr inż. Mieczysława Kasprzyka mieliśmy gdzie
spędzić ten dzień, za co bardzo
dziękuje (przecież musimy sobie
jakoś radzić skoro nie posiadamy
gruntu sołeckiego). Na wspomnianym terenie odbyły się gry i
zabawy, był również z nami Pan
Bogdan Grabowski, który umilał
dzieciom czas przejażdżką
bryczką. Byli z nami również na
zaproszenie Pana Włodzimierza
Wrzeszcz Pani Zuzanna Pońska
i Pan Jakub Pichola, którzy pokazywali dzieciom jak wyglądają
ślady poszczególnych leśnych
zwierząt, opowiadając przy tym
o ich zwyczajach.
Zmęczeni ale zadowoleni z
małymi upominkami wracaliśmy
do domów po godz.14:00.
Wtedy to rodzice mieli chwilę
czasu na regenerację sił, ponieważ już na godz.19:00 Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki”
zaprosiła mieszkańców Skrzynek
na wspólną biesiadę przy ognisku
nad „naszym” małym jeziorem.
Był poczęstunek, tańce i śpiew
przy akompaniamencie Pana
Czesława – akordeonisty, który
bawił przyśpiewkami i dowcipami.
Zakończyliśmy około godz. 24:00.
Następnie 11 czerwca mieszkańcy Skrzynek otrzymali wezwanie do czynu społecznego którym
było rozgarnięcie nawiezionego
piasku na naszą plażę kąpielową. Jak zwykle mogłam liczyć na
moich mieszkańców (i nie tylko,
byli też Panowie z Borówca,
którzy chcąc korzystać z uroków
naszego jeziora też przyszli Nam
pomóc) z czego jestem dumna i bardzo
WAM dziękuję. Dzięki Naszej wspólnej
pracy miło spędzamy słoneczne i ciepłe dni
nad jeziorem.
18 czerwca odbyła się impreza cykliczna
pt: „Imieniny Ulicy”. W tym roku gospodarzem była ulica Leśna. Rozpoczynaliśmy już
o 16:00, przyjechała do Nas mała Wioska
Indiańska, gdzie dzieci przybierały barwy
wojenne malując sobie twarze jak również
strzelały z łuku.

O godz. 17.00 zespół MINI MAX rozpoczął dwugodzinny cykl zabaw dla dzieci.
Był Pan i Pani Pirat, był Pan Pikuś Mikuś,
którzy swoim profesjonalizmem zachęcili nie
tylko dzieci ale również dorosłych do wspólnej zabawy. W międzyczasie odwiedzili Nas
również Panowie Strażacy, którzy wzbudzili
wiele emocji wjeżdżając do Nas na sygnale,
udostępniając dzieciom swoje kaski ,pozując

z nimi do zdjęć. Dzieci mogły obejrzeć wóz
strażacki i usłyszeć jak odpowiedzialną i
ciężką pracą jest bycie strażakiem ( dziękuje
Panu Komendantowi i Panom Strażakom,
że znaleźli trochę czasu i nas odwiedzili).
Nie mogło zabraknąć Pana Bogdana
Grabowskiego, który i tym razem bawił dzieci
powożąc je bryczką po skrzyneckich ulicach.
Od godz. 19:00 rozpoczynała się zabawa
dla dorosłych, wtedy pojawiły się dwie Panie,
które sprzedawały losy na loterię fantową,
wzbudzając wiele uśmiechu swoimi fanta-

stycznymi strojami. Sprzedaliśmy ponad
500 losów z czego każdy los wygrywał i
zebraliśmy dzięki temu kwotę 3800,00zł
którą podzieliliśmy równo pomiędzy Dom
Dziecka w Kórnik-Bnin oraz Kórnickie Stowarzyszenie „Klaudynka”.
Biesiadowaliśmy przy muzyce zespołu
MINI MAX, pysznych wypiekach mieszkańców ulicy Leśnej, był chleb, smalec
(wytopiony przez Panią Czesię),
ogórki, surówki. Co bardziej
głodni goście mogli posilić się
kiełbaską z grilla u Pani Justyny.
Pomimo chłodnego wieczoru
bawiliśmy prawie do 3.00 nad
ranem. Imprezę zaliczamy do jak
najbardziej udanych. Tutaj pragnę
podziękować mieszkańcom ulicy
Leśnej za wspaniałą organizację
oraz wszystkim przybyłym gościom za fantastyczną atmosferę
i zabawę.
Do zobaczenia za rok, na kolejnej skrzyneckiej ulicy, która będzie obchodziła swoje „imieniny”.
Sołtys wsi Skrzynki

Pragnę też podziękować
wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli Nas w organizowaniu loterii fantowej :
Hotel „ Rodan” Skrzynki
Firma Surówki Grześkowiak
Restauracja „Jedynka”
Kórnik
Salon Fryzjerski MONA STYL
Skrzynki
Restauracja Ventus
Sklep NETTO Skrzynki
Agromarket Jaryszki
Motoimpress
S&L Development
Warta Poznań
Family House
FIBARO Smart Home
variovac-polska
Roman Krawczyk
SimpliCity
The Story
Meblik Poznań
Dragonhouse
Fundacja Ludzki Świat
Iskra
KCRiS Oaza Kórnik
KM Partner Kórnik
Kino 5D
STARLIFE Poznań
Sansung,
Sony Ericsson
i inni
Impreza współfinansowana ze środków pozabudżetowych Gminy Kórnik
Dziękuje Państwu
Hannie i Maciejowi Kwiatkowskim
za udostępnienie terenu na zabawę.
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Udane Igrzyska „Klaudynki”

Rekorowa liczba - 55 członków, opiekunów, wolontariszy z Kórnickiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” udała się na jubileuszowe X
Powiatowe Igrzyska
„Sprawnych Inaczej”, które odbyły się
w sobotę, 9 lipca na stadionie KS „Piast” w
Gruszczynie.
Tradycjnie imprezę tę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. L. Grajka w Swarzędzu. Ponadto brały w niej
udział: WTZ Owińska,
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Upośledzeniem
Umysłowym i Ruchowym
- Pobiedziska, Goślińskie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - Murowana
Goślina, Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
- Dopiewiec, Dom Pomocy Maltańskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Puszczykowo,
Stowarzyeszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej oraz Ich Rodzin „Razem” –
Kostrzyn Wielkopolski.
Uczetnicy Igrzysk przemaszerowali na
murawę boiska przy „Marszu Radetzkiego”
zagranym przez Swarzędzką Orkiestrę Dętą,
która uświetniła swoim występem tę sportową
imprezę.

Przewodnicząca SPDST im. Leszka Grajka - Barbara Kucharska przywitała drużyny,
wolontariuszy, terapeutów, rodziców oraz
licznych gości.
Nastąpiło zapalenie znicza olimpijskiego
przy werblach orkiestry. Odśpiewano Hymn
Olimpijski „Dalej wesoło”.
Michał ze SPDST im. L. Grajka odczytał
przyrzeczenie olimpijskie zaczynające się od
słów: „Dzielnie i z uśmiechem będę wykonywać

wszystkie ćwiczenia olimpijskie”, a uczestnicy
przyrzekli, że będą go przestrzegać.
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” chętnie
przystąpili do różnych konkurencji. Wśród
młodszyh podopiecznych byli też dorośli jak m.
in. Józef Grzegorz i Zbigniew Hałat.
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CZERWCOWE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW SKRZYNEK

Jeden z młodszych podopiecznych „Klaudynki” – Bartosz Wesołek szczególnie chętnie
jeździł dwukołowym pojazdem zwanym Segway HT.
Sportowcom z „Klaudynki” medale wręczał radny Piotr Choryński. Posłanka Bożena
Szydłowska wszystkim drużynom przekazała
dyplomy. Z jej rąk w imieniu Stowarzyszenia
puchar odebrał Piotr Socha. Barbara Kucharska
podkreśliła, iż SPDST im. Leszka Grajka jest zaprzyjaźnione z „Klaudynką” – uczestniczy w imprezach organizowanych
przez nią. Przedstawiciele
Swarzędkiego Bractwa
Kurkowego wyróżnili 10
najlepszych uczestników
zawodów strzelania z wiatrówki. Na wysokiej – III
pozycji uplasowała się
Magdalena Kaźmierska
z „Klaudynki”. Zdobyła 18
punktów na 30 możliwych.
Została uhonorowana medalem i dyplomem.
Członkowie Klubu
Sportowego „Mamuty”
uprawiający hokej na lodzie wyróżnili czterech
zawodników. Jednym z nich był Józef Grzegorz
z „Klaudynki”, który otrzymał pamiątkowy krążek hokejowy oraz dyplom.
Po zamknięciu Olimpiady wszyscy zrobili
tradycjny krąg i odśpiewali piosenkę „Jaka siła”.
Następnie udali się na poczęstunek i dyskotekę
do sadu państwa Elżbiety i Stefana Hayto.
Robert Wrzesiński

Klaudynka „Pod piracką banderą”

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” było organizatorem
kolejnego festynu integracyjnego, który
w tym roku został nazwany „Pod piracką
banderą”.
Odbył się on na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kórniku w sobotę, 25 czerwca.
Był współfinansowany przez
Urząd Miejski w Kórniku, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu z środkow Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków
własnych „Klaudynki”.
Na jej zaproszenie przybyli
członkowie Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka ze
Swarzędza – pod kierunkiem
przewodniczącej Barbary Kucharskiej. W sumie
w imprezie uczestniczło ok. 200 niepełnosprawnych i osób towarzyszących im.
Zebranych powitała prezes „Klaudynki” Anetta Szarzyńsla.
Osoby biorące udział w festynie odwiedził
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Po raz pierwszy
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gościem na imprezie „Klaudynki” była Elżbieta
Mazur z PCPR w Poznaniu. Na festyn przybyli
również przyjaciele tego Stowarzyszenie – Alina
i Jurek Wilczak, którzy od lat pomagają mu i
może ono liczyć na nich.

Tradycyjnie już, jak na podobnych imprezach, członkowie kórnickiego Centrum
Wolontariatu opiekujący się podopiecznymi
„Klaudynki” przeprowadzili szereg konkurencji
manualno-ruchowych – np. łowienie rybek,
zatapianie łodzi itd. – związanych tym razem z
tematyką morską.

Program artystczny zapewniła „Filharmonia
Pomysłów” z Poznania, która przygotowała szukanie skarbu, przysięgę piratów, odgadywanie
bajek, a także pląsy.
W trakcie imprezy odbył się konkurs na
najładniejsze przebranie pirata.
Rywalizację tę wygrał Piotr,
ponadto było kilka wyróżnień.
Podopieczni stowarzyszeń
uczestniczyli w konkursie na
piosenkę szantową, w którym
nie wyłaniano jednak zwycięzców.
Bogdan Grabowski był
sponsorem przejażdżek bryczką. Fima „Raben” ufundowała
słodycze. Tradycyjnie Klub
Jeździecki UKS Mieczewo
umożliwił przejażdżki koniem
„Aborygenem”.
Dużą atrakcją były dwa
rejsy stateczkiem „Anna Maria”,
które zorganizowali właściciele
„Tawerny pod żaglami” – państwo Walczak. Jeden był dla gości z Murowanej
Gośliny i Swarzędza, drugi dla gospodarzy z
„Klaudynki”.
Poczęstunek stanowiło ciasto upieczone
przez mamy.
Robert Wrzesiński
Fot. Organizatorzy
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Pełną parą, od piątego lipca, ruszyły
dwumiesięczne wakacje w Bibliotece
Publicznej w Kórniku.
Wtorki i czwartki - to czas dla dzieci
starszych, dla których zmagania ze sztuką
plastyczną i wiedzą nie stanowią większego
problemu a czego efekty zobaczą Państwo
na zdjęciach.
„Czytankowe środy dla malucha” to
czas „wędrówki” w magiczny świat wierszy
i bajek. Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci na Nasze wakacyjne szaleństwo a
Państwa do obejrzenia efektów pracy naszych „małych przewspaniałych artystów”
na naszej stronie internetowej. (www.biblioteka.kornik.pl – patrz - galeria 2011 cz. II)

Wakacje w bibliotece w Bninie

W dniach 27.06 – 15.07 filia w Bninie
zorganizowała po raz kolejny wakacyjne
zajęcia dla dzieci.
W pierwszym tygodniu odbyły się Wakacyjne Poranki Malucha adresowane do
najmłodszych dzieci. Składały się na nie:
głośne czytanie książek,
zabawy ruchowe, ćwiczenia
na utrzymanie równowagi,
zabawy z gazetami i ćwiczenia relaksacyjne połączone
z zabawami paluszkowymi.
Maluchy miały też okazję
obejrzeć bajki zaprezentowane za pomocą projektora.
Dla starszych dzieci filia
przygotowała kolejne dwa
tygodnie atrakcyjnych zajęć
edukacyjnych połączonych
z zabawami plastycznymi.
Wszystkie spotkania zawierały: głośne czytanie literatury
dziecięcej, prezentacje multimedialne i zajęcia plastyczne. Różnorodność tematyczna prezentacji sprawiła, że
licznie przybyłe dzieci mogły
ciekawie spędzić wakacyjny
czas. W czasie tych spotkań dowiedziały się
wielu ciekawostek dotyczących życia zwierząt
egzotycznych, a także koni, psów i kotów. Dzieci
chętnie brały udział w zajęciach plastycznych
wykonując zwierzęta z plastikowych butelek,
konie z origami, portrety psów metodą kolażu
czy maski kotów.

Kolejny tydzień obfitował w informacje dotyczące kosmosu, instrumentów muzycznych
i kwiatów. Zajęcia o kwiatach zostały ubogacone naturalnymi gatunkami roślin zebranymi
specjalnie na spotkanie z dziećmi. Natomiast
spotkanie o instrumentach muzycznych uatrak-

cyjniły eksponaty: każdy z uczestników mógł
potrzymać w ręce prawdziwe skrzypce, gitarę,
flażolet, grzechotki czy organy elektroniczne.
Nasi milusińscy przynieśli nawet własne, zabawkowe instrumenty, a Asia Rybak zagrała
na flażolecie.
Zabawy plastyczne wypełnione zostały wy-

konywaniem plakatów za pomocą farb, bibuły i
kolorowego papieru.
W czasie wakacyjnych spotkań nie zabrakło także gościa specjalnego, którym była
dziennikarka i prezenterka radiowa pani Danuta
Błaszak. Pani Danuta opowiedziała nam m.in. o
pracy w radiu i o istotnej roli
głosu. Wyjaśniła jak ważna
jest dobra dykcja, płynność
mówienia, przyjemna barwa
głosu i umiejętność improwizacji. Dodatkową atrakcją
dla dzieci była możliwość
nagrania głosów za pomocą
profesjonalnego sprzętu.
Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem wcielali się
w rolę prezentera radiowego oraz ochoczo przeprowadzali ze sobą wywiady.
Dzieci miały także okazję
wystąpić w przedstawieniu
Rzepka oraz Ptasie radio J.
Tuwima.
Wakacyjne zajęcia zakończyło spotkanie na temat
Jak ciekawie i bezpiecznie
można spędzić wakacje
wypełnione, podobnie jak poprzednie, zabawami muzycznymi i ruchowymi. Na pamiątkę
uczestnictwa w bibliotecznych spotkaniach każdy otrzymał upominek i słodką niespodziankę.
Uśmiechnięte buzie dzieci były dowodem na
to, że czas w bibliotece spędziły miło i ciekawie.
K.P-P

Od 12 sierpnia Odbywać się będą w Wielkopolsce koncerty Polskiej Akademii Gitary
Po rocznej przerwie jedno z wydarzeń Festiwalu zawita do Kórnika.
26 sierpnia o godzinie 18:00 w Kórnickim Zamku zagra

Petrit Ceku
Zapraszamy

Szczegóły całej imprezy na stronie http://www.akademiagitary.pl
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W minioną niedzielę, 10 lipca, rozpoczął
się „Letni Festiwal Muzyka z Kórnika”.
To już siódma edycja festiwalu. Tegoroczny Festiwal składa się z ośmiu koncertów, z
których aż sześć odbędzie się w kórnickim
Arboretum, a ostatni z koncertów
w reprezentacyjnych wnętrzach
zamku. Organizatorami festiwalu
są: Fundacja Zakłady Kórnickie,
Arboretum Kórnickie, Biblioteka
Kórnicka i Fundacja Krąg Przyjaciół
Poznańskiego Chóru Katedralnego, a honorowy patronat nad
festiwalem objął burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Każdy z koncertów,
podobnie jak w latach ubiegłych,
będzie inny. W związku z tym
każdy na festiwalu znajdzie coś
interesującego dla siebie.
Pierwszym koncertem inaugurującym kórnickie spotkania z muzyką był
koncert „Capelli Zamku Rydzyńskiego”, na
który do Arboretum przybyły tłumy mieszkańców i turystów.
Kwintet działający przy Zamku w Rydzynie,
koncertuje już od dwudziestu sześciu lat w

zamkach, pałacach, katedrach i salach koncertowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zespół występuje także w radiu i telewizji
oraz bierze udział w licznych festiwalach
muzycznych. Kwintet tworzą artyści muzycy

W krainie czardasza
Kolejny koncert z cyklu Muzyka z
Kórnika był muzyczną podróżą do tytułowej Krainy Czardasza. Przewodnikiem
po tym barwnym muzycznym świecie
był skrzypek Artur Banaszkiewicz, któremu towarzyszyli: akordeonista Andrij
Melnyk, klarnecista Marcin Kajper oraz
grający na kontrabasie Piotr Wiśniewski.
Choć koncerty z tego cyklu cieszą
się dużą popularnością, to w niedzielne popołudnie 17 lipca wyjątkowo
liczna rzesza
miłośników
muzyki zgromadziła się
na parkowej
polanie pod
czarną sosną,
by dać się porwać muzyce
inspirowanej
folklorem cygańskim oraz żydowskim.
Improwizacje i muzyczne fantazje
artyści oparli na utworach V.Montiego,
I.Kalmana, J.Knumanna, J.Bock’a oraz
G.Dinicu, a także na melodiach tradycyjnych i własnej twórczości.
Tegoroczny cykl koncertów Muzyka
z Kórnika, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Kórnika Jerzy
Lechnerowski jest elementem projektu
„ Najcenniejsze Klejnoty Kultury” jaki
wspólnie zorganizowała Biblioteka
Kórnicka PAN oraz Fundacja Zakłady
Kórnickie. Projekt współfinansowany
jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
ŁG

ARTUR BANASZKIEWICZ
Skrzypek, kompozytor, aranżer. Występuje
od piątego roku życia. W 1985 roku zdobył
pierwszą nagrodę na Konkursie Młodych
Skrzypków w Koszalinie. W latach 19881990 jako stypendysta Ministerstwa Kultury i
Sztuki studiował w Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Moskwie. W tym czasie brał
udział w mistrzowskich kursach interpretacji
gry skrzypcowej w Łańcucie (prof. M. Rusin) i
w Bydgoszczy (W. Pikajzen).
Oprócz
klasycznego repertuaru
skrzypcowego
Artur Banaszkiewicz prezentuje
publiczności,
często własne,
wirtuozowskie
fantazje i parafrazy znanych,
chętnie słuchanych utworów z
różnych obszarów muzyki, m. in. Viva Strauss!, Irish Dream,
Queen Rhapsody, Skrzypek na dachu, Can-Can, My Fair Lady, Havah Nagilah, Oczy
czarne, Kalinka.
Szczególnie dużym powodzeniem w
Polsce i za granicą cieszy się koncert-show
zatytułowany „Wieczór w krainie czardasza”,
składający się z utworów inspirowanych folklorem cygańskim i żydowskim. Idea tego koncertu
przyciągnęła uwagę mediów, czego rezultatem
był udział w licznych programach radiowych
i telewizyjnych, zaowocowała występami na
wielu festiwalach muzycznych w prestiżowych
salach koncertowych, m. in. Lincoln Center w
Nowym Jorku i Sali kongresowej w Warszawie,
a także współpracą z wybitnymi postaciami
życia muzycznego w Polsce, m. in. W. Malickim,
V. Brodskim, A. Maliszewskim, J. Karwowskim.
www.muzykazkornika.pl
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z Poznania, mistrzowie gry na instrumentach
dętych blaszanych. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest maestro
Mieczysław Leśniczak.
Początkowo repertuar zespołu obejmował
muzykę dworską i myśliwską, co miało na celu

kultywowanie zapomnianej polskiej tradycji
związanej z życiem dworskim i myślistwem.
Z czasem jednak zespół poszerzył swój
repertuar i obecnie jest bardzo szeroki, od
muzyki dworskiej renesansu i baroku, poprzez
muzykę operetkową, myśliwską,
patriotyczną, po muzykę popularno – rozrywkową, o czym mogła
się również przekonać publiczność
w kórnickim Arboretum. W sumie
zespół wykonał ponad 20 utworów, które publiczność oklaskiwała
gromkimi brawami.
W Arboretum wspólnie z kwintetem wystąpił czołowy solista
„Capelli Zamku Rydzyńskiego”
Sławomir Olgierd Kramm, który dzięki niezwykłemu talentowi
muzycznemu i umiejętnościom
aktorskimi zdobył serca kórnickiej
publiczności i sprawił, że koncert „Capelli
Zamku Rydzyńskiego” był niepowtarzalnym
wydarzeniem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

KULTURA

KULTURA

MUZYKA Z KÓRNIKA

Wakacje w
Bibliotece

Kolejne Koncerty:
24. lipca, godz. 18.00
Koncert muzyki klezmerskiej
SZPIL, KLEZMER, SZPIL
Izabella Tarasiuk
Sławomir Heinrychowski - klarnet
Donat Zamiara - kontrabas
Andrij Melnyk - akordeon
Arboretum
31. lipca, godz. 18.00
Spektakl w reżyserii Magdaleny Płanety
I część tryptyku DE – KA – LOG
TEATR NA FUNDAMENTACH
Arboretum
7. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Muzyki Klasycznej
BAŁABAN QUARTET
Wiktor Bałaban - skrzypce
Jan Bałaban - skrzypce
Lech Bałaban - altówka
Agnieszka Bałaban - wiolonczela
Gość specjalny: Henryk Bałaban - skrzypce
Arboretum
14. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Patriotyczny
Monika Mych - sopran
Kwartet Aulos
Karolina Porwich - flet
Mariusz Dziedziniewicz - obój
Krzysztof Mayer - klarnet
Dariusz Rybacki - fagot
Arboretum
21. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Końcowy
Arboretum
28. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Finałowy
Zamek
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W dniach od 7 do 16
lipca br. odbywał się w
Błażejewku VIII Światowy
Zlot Młodzieży Polonijnej
„Orle Gniazdo”. Jego hasło przewodnie brzmiało
„Tu Polska się zaczęła”.
Na zlot przyjechała ok.
168 - osobowa grupa młodzieży polonijnej z 18 krajów: Argentyny, Białorusi,
Czech, Estonii, Francji,
Holandii, Japonii, Litwy,
Łotwy, Macedonii, Niemiec,
Norwegii, Rosji, Szwajcarii,
Ukrainy, USA, Węgier i
Włoch.
Organizatorom zależało, by przybliżyć uczestnikom ich kraj
pochodzenia oraz rodzimą kulturę. W
programie znalazły się więc wycieczki do
Poznania, Żnina, Biskupina i Gniezna.
Zwiedzono także Kórnik i Rogalin.
Na miejscu, w Ośrodku Wypoczynkowo - Konferencyjnym w Błażejewku zagrał
dla uczestników Zespół Muzyki Dawnej
„Antiquo More” oraz grający reggae zespół „Dubska”.
Podobnie jak podczas
poprzednich edycji zlotu,
otwarty dla publiczności
z zewnątrz spektakl przygotował Teatr Biuro Podróży. Tym razem było to
przedstawienie „Carmen
Funebre”.
Grupa Historyczna
„Wielewit” z Sierakowa
zaprezentowała pokaz
walk wojów oraz przygotowała oparte na średniowiecznych pierwowzorach
zabawy i konkursy „plebejskie”.
Zapraszamy do udziału w
kursach komputerowych!!!
„Senior na czasie”
Projekt skierowany jest do 140 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w
szkoleniu ukończyli 45. rok życia. Do projektu
rekrutowani mogą być wyłącznie pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a
także właściciele i współwłaściciele firm.
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące tematy szkoleń 40 godz. (5
dni po 8 godz.) :
• Podstawy obsługi komputera
• Użytkowanie komputerów 6 godz.
• Przetwarzanie tekstów 4 godz.
• Arkusze kalkulacyjne 4 godz.
• Internet dla wszystkich 8 godz.
• Usługi w sieciach: e-mail, bankowość internetowa, aukcje 7godz.
• Komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.
Przewidywany termin szkoleń: lipiec/ sierpień/ wrzesień 2011r.
Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacone modułem „e-learningu” w wymiarze 28
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Zapewniono też czas
na rozrywkę w Kórnickiej
Oazie, Fantasy Parku w
poznańskiej Plazie, oraz
na miejscu w Błażejewku.
Atrakcje były tłem
do codziennej pracy w
grupach warsztatowych.
Zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, tkackie, rybackie oraz walk rycerskich
miały pobudzić inwencję uczestników oraz
rozwinąć i wykorzystać
ich talenty. Owoce tej
pracy zaprezentowano
podczas uroczystości
zakończenia zlotu. Oklaskiwali je przedstawiciele organizatorów - czyli stowarzyszenia „Wspólnota Polskia” z pania
prezes Izabelą Wyszowską, oraz goście:
Arleta Nowak, Dyrektor Departamentu
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Maciej
Marciniak Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kóniku, Krzysztof Urbas, Wójt Gminy
Zaniemyśl, ks. Wiesław
Wójcik, Dyrektor Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego Towarzysztwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, oraz
reprezentujący kórnicki
samorząd Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak.
Zlot zrealizowano w
ramach zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.
jakie zleciła Kancelaria
Senatu.
ŁG

godzin dla każdej osoby. Łącznie każde szkolenie liczyć będzie 68 godzin zajęć. Szkolenia
zakończą się egzaminem na Międzynarodowy
Certyfikat ECCC. Trener zapozna BO z obsługą
komputera, teorię wesprą zajęcia praktyczne
oraz kursy on-line. W e-learningu znajdą się ćwiczenia sprawdzające po określonej partii materiałów – przygotowujące BO do egzaminu. BO
będą mogli skorzystać ze zdalnych konsultacji
10h/tyg. za pomocą narzędzi Platformy E-learningowej (wideokonferencji, forum, czatu), które
poprowadzi ekspert ds. kształcenia zdalnego w
celu wyjaśnienia wątpliwości podczas pracy z
e-learningiem.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach, w
wieku 45+, zamieszkujących woj. wielkopolskie.
Szkolenia bezpłatne będą odbywały się w godzinach pracy (8 godz. x 5 dni = 40 godz.+ 28
godz. e-learningu, wówczas okres spędzony na
szkoleniu jest zaliczany jako opłata) lub poza

godzinami pracy w weekendy ( wtedy koszt
szkolenia wyniesie ok 350 zł/os.). Właściciele
firm mogą wziąć udział w szkoleniach jedynie
w formie odpłatnej wg nowych wytycznych
pomocy publicznej.
Kontakt
BIURO PROJEKTU
ul. Prusa 13/4
60-819 Poznań
tel. +48 68 45 10 888
tel. + 48 61 843 21 14
mail: email: projekty_ue@4system.com
http://www.4system.pl/komputerbezbarier/
Pierwsze szkolenie na terenie naszej gminy
planowane jest w II połowie sierpnia 2011 r. w
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie.
Kontakt tel. 668929282

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO, PROFESJONALNE SZKOLENIA, MIĘDZYNARODOWY
CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

nr 13/2011

Dwa chóry i siedmiu dyrygentów

Chór Castellum Cantans wraz z
dyrygentem Markiem Gandeckim podsumował kolejny sezon działalności
koncertem, który odbył się 26 czerwca
w Zamku Kórnickim.
Tym razem wystąpiły dwa chóry: oprócz
gospodarzy także prowadzony przez tego
samego dyrygenta zespół Musica Viva.
Marek Gandecki zaproponował ciekawą
formułę koncertu. Na początku pod jego
dyrekcją Castellum Cantans wykonał kilka
utworów rozrywkowych, pośród których
największe brawa otrzymały wielogłosowe
wersje przedwojennych szlagierów „Ach, spij

kochanie” oraz „Umówiłem się z nią na dziewiątą” z solówką Mariana Klaczyńskiego.
Później wystąpili śpiewacy z Musica
Viva, jednak w kolejnych utworach zmieniali się dyrygenci. Zespołem w utworach
opartych na twórczości Marka Grechuty
dyrygowały Jadwiga Chałupka, Zuzanna
Maciejek, Sławomira Raczyńska, Laura
Stieler oraz Joanna Zakrzewska. Finałowym
„Goodnight” zaśpiewanym przez oba chóry
zadyrygował debiutant Szymon Słoma,
który także zaśpiewał w tym utworze partię
solową.
Licznie zebrani widzowie oklaskiwali

więc kunszt aż siedmiorga dyrygentów i
dwóch chórów.
Po koncercie, zgodnie z wieloletnia tradycją członkowie i sympatycy obu chórów
spotkali się na kórnickich Błoniach. Przed
biesiadą przy ognisku odbył się mecz
piłkarski, w którym (niezgodnie z tradycją)
zdziesiątkowana kontuzjami reprezentacja
Castellum Cantans pechowo i oczywiście
niezasłużenie uległa młodszym reprezentantom Vivy. Rewanż jak wyleczymy kontuzje...
być może za rok.
ŁG
Foto. Wojciech Zimniak

Dyrygenci x 7

KULTURA / HISTORIA

KULTURA

„Tu się wszystko zaczęło”, czyli „Orle Gniazdo 2011”

Castellum Cantans

Kopmpozytor z Bnina
GRABEN-HOFFMANN, GUSTAVE
(HEINRICH) Z BNINA. NAUCZYCIEL,
KOMPOZYTOR, SOLISTA (1820-1900).

Gustav Hoffmann nazywany Graben-Hoffmann urodził się 7 marca 1820 w Bninie.
Na ścianie budynku przy ul. Jeziornej 23, do
1945 r. wisiała tablica upamiętniająca jego
miejsce urodzenia. Tablicę przypuszczalnie
ufundowano w setną rocznicę jego urodzin.
W Encyklopedii Muzycznej wydanej w 1987
r. przez Polskie Wydawnictwa Muzyczne pod
redakcją Elżbiety Dziębowskiej nie ma o nim
wzmianki.
Po ukończeniu Szkoły Powszechnej
w Bninie, został kantorem w Szubinie koło
Bydgoszczy. W 1840 ukończył seminarium
nauczycielskie w Bydgoszczy i przez trzy lata
uczył muzyki w Miejskiej Szkole w Poznaniu.

22 lipca 2011r.

Tegoż roku przeniósł się do Berlina gdzie
rozpoczął koncertowanie i naukę śpiewu.
Od 1844 był solistą w Akademii Muzycznej w
Berlinie. Kompozycji uczyli go Emil Tschirch
i Gustava Reichardt. W tym samym czasie
uczył muzyki w Poczdamie. W 1848 r. poważnie zachorował i zawiesił koncertowanie. W
1857 r w Lipsku odbywał studia kompozycji u
Moritza Haupmanna, równocześnie pracował
jako nauczyciel śpiewu w Dreźnie. Dziesięć
lat później (1868/69) mieszkał i pracował w
Schwerin. Od 1869 r. na stałe zamieszkał
w Berlinie poświęcając czas na kompozycje
pieśni, i piosenki dla dzieci. W Poczdamie
natomiast uczył kompozycji w szkole dla córek z wyższych sfer nazywanej Szkołą Sztuki
Śpiewania i Gry Klawiszowej. W latach 80-tych
ponownie wyjechał do Drezna. Od 1885 na
stałe zamieszkał i do końca życia pracował
w Poczdamie.
Był w końcu XIX wieku znanym kompozytorem. Napisał setki pieśni i utworów w tym
wiele komicznych, spośród których „Fünfmalhunderttausend Teufel”, („Pół miliona diabłów”
(tekst napisany przez von Öttingera), uczyniło
go sławnym. Jego nazwisko stało się ogólnie
znane a pieśni ugruntowały jego sławę jako
kompozytora.
Jako nauczyciel śpiewu zajmował się
wydawnictwami dla nauczycieli i uczniów
śpiewu i wokalu: Chorlieder, Lieder und Duette,
Klavierstücke. Schriften: „Die Pflege der Singstimme“, 1865; „Das Studium des Gesanges“,
1872; Praktische Methode als Grundlage für
den Kunstgesang 1873,1874 i inne.
Warto wymienić kilka tytułów najbardziej
znanych utworów:

Sześć pieśni, op. 1. - „Jesienna pieśń
życia” (tekst: Fryderyk de la Motte Fouque),
- „Senne obrazy (tekst: Henryk Heine), - „Pięćsettysięcy diabłów na głos basowy” dedykowany wszystkim swoim przyjaciołom, - „Ulotki”
(siedem pieśni), - „W przepięknym miesiącu
maju” (tekst: Henryk Heine), - „Pociecha”
(tekst: Henryk Heine), - Na 1 Maja (tekst:
Henryk Heine), - „Księżniczka Ilza” (tekst
Henryk Heine).
Trzy duety, op. 17. – „Moja
duszyczko siedzieliśmy razem” (tekst: Henryk
Heine), - Rycerz zraniony miłością”” (tekst:
Henryk Heine),
Pieśni, op. 36. - „Był sobie stary król” (tekst:
Henryk Heine), - „Przeminął mój spokój” (tekst:
Jan Wolfgang Goethe), - Jesteś jak kwiat”
(tekst: Henryk Heine).
Trzy pieśni, op. 85. – „Gwiazdy ze złotymi
stopkami” (tekst: Henryk Heine), - „Śnieżyczka”, - „Las pieśni dzieweczki. 80. ulubionych,
popularnych pieśni z akompaniamentem
fortepianowym, zebrał i dostosował dla początkujących.
Gustaw Graben-Hoffmann zmarł 21 maja
1900 r. w Poczdamie. Został pochowany na
Nowym Cmentarzu. Na jego mogile zamożni
sympatycy i niektórzy jego wdzięczni uczniowie ufundowali pomnik wdzięczności.
Dzisiaj jeszcze nie wiemy, kiedy i kto
był inicjatorem i wykonawcą upamiętnienia
miejsca urodzenia kompozytora w Bninie. O
tablicy wspominał mi nieżyjący już Stanisław
Bartkowiak. Czy zachowało się zdjęcie lub
dokumentacja tej tablicy?. Sądzę, że warto
powrócić do tej pamięci.
		
Kazimierz Krawiarz
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LETNIE PROPOZYCJE
STOWARZYSZENIA
TEATRALNEGO LEGION
Zapraszamy Państwa na nasze letnie
występy: 21 sierpnia 2011, do Hallu Zamku
w Kórniku, na godz. 19.00
na autorski koncert piosenki poetyckiej
„W naszej bajce”. Kompozycje Leszek Furman, teksty piosenek Anna Łazuka-Witek.
Wystąpią młode kórnickie talenty: Anna
Jarmuszkiewicz i Anna Woźnicka; Anna i
Tomasz Kilarscy wraz z młodzieżą.
Zachęcamy do udziału w poetyckiej zadumie. Wstęp wolny.
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
ARTYSTYCZNE LEGIONU
Zapraszamy kórnicką młodzież na
warsztaty artystyczne Stowarzyszenia
Teatralnego Legion „Integracja poprzez
inscenizację teatralną „Korzenie Europy”,
Kórnik – Altenkunstadt 2011”, od 20 do 29
sierpnia 2011, do Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kórniku/Bninie. Spotkanie organizacyjne
20 sierpnia 2011, w szkole nr 2, godz. 11.00.
Wszyscy chętni mile widziani.
Dla młodzieży kórnickiej udział w warsztatach jest bezpłatny.
Mile widziani wszyscy, którzy chcą włączyć się w artystyczną pracę, spróbować

swoich sił, sprawdzić swoje talenty i pasje
lub po prostu dać się zarazić bakcylem
sztuki, atmosferą wspólnej pracy i zabawy!
Zapraszamy do udziału w zajęciach
z wokalu i muzycznych, prowadzonych
przez Legionistkę Ilonę Szczepańską,
absolwentkę Wyższej Szkoły Muzycznej w
Krakowie; zajęciach aktorskich, prowadzonych przez Legionistkę Joannę Woźnicką,
absolwentkę PWST w Krakowie; plastycznych, prowadzonych przez Legionistów
Marię Gierczyńską, absolwentkę Wyższej
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, Julię
Panek, studentkę Akademii im. Długosza w
Częstochowie i Mariana Panka, absolwenta
Wydziału Malarstwa ASP i Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej
ASP w Krakowie; taniec poprowadzi Legionistka Emilia Kuterasińska z Teatru Tańca
z Kielc. Zachęcamy również pasjonatów
fotografii do wzięcia udziału w naszej pracy
i jej dokumentacji.
Większość prowadzących zaczynało
w naszych Legionowych szeregach jako
uczniowie, a teraz jako absolwenci wyższych szkół artystycznych poprowadzą
młody Legion!
Oprócz młodzieży kórnickiej w warsztatach weźmie udział młodzież niemiecka
z opiekunami. Jest okazja do językowych
konwersacji! Pokażemy im nasz piękny

Kórnik, Zamek, Arboretum, Promenadę i
inne atrakcje w gminie i okolicy.
Naszym gościem będzie pani Helga
Raab z Mężem, z Altenkunstadt, sekretarka
Burmistrza, oczarowana Kórnikiem, która
odwiedza nas już po raz trzeci.
Będziemy pracować nad wznowieniem
w nowym składzie Pasji Wojciecha Kopcińskiego „Korzenie Europy”, z muzyką
Lloyda Webbera. Barwnym, wieloobsadowym przedstawieniem z tańcem, muzyką
i śpiewem.
Zapraszamy 27 sierpnia do kościoła w
Kórniku/Bninie, a 28 sierpnia do kościoła
w Środzie Wielkopolskiej (zapowiedzi po
Mszach św.).
Życząc wszystkim artystycznych wrażeń
i wakacji ze sztuką
Anna Łazuka-Witek
Dziękujemy serdecznie za pomoc:
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku
Fundacji Zakłady Kórnickie
Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży
Projekt wspierany przez
Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Gefordert aus Mitteln der Stiftung
fur deutsch-polnische
Zusammenarbeit

Kolejny weekendowy dzień przywitał
świat promiennym uśmiechem słońca.
Zwykła a jednak wyjątkowa data 04.06.2011
roku stała się czasem, kiedy w Ośrodku
Szkoleniowo Wypoczynkowym w Błażejewku doszło do pokoleniowego spotkania
absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kórniku.
W pięknej scenerii szumiącego bnińskiego
jeziora przybyłych na to osobliwe spotkanie
gości powitała pani Irena Kaczmarek zasłużony
pedagog i dyrektor bnińskiej placówki oświatowej. Po krótkim, ale wymownym słowie wstępnym wręczono pani Irenie symboliczną różę w
dowód podziękowania za wniesiony wysiłek,
aby to niecodzienne wydarzenie mogło się
urzeczywistnić. To pani Irena Kaczmarek oraz
pani Renata Piasecka zostały animatorkami
pomysłu sobotniego spotkania. Zjazd nie byłby
możliwy bez zaangażowania wielu osób, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska.
Po słowie wstępnym odśpiewano wspólnie
hymn Szkoły Podstawowej nr 2 napisany przez
panią Janinę Krawiarz długoletnią polonistkę
tejże szkoły.

Po części oficjalnej zgromadzeni absolwenci bnińskiej podstawówki zasiedli do zastawionego poczęstunkiem stołu, przy którym
rozbrzmiały gwary podobne tym, które roznoszą
się każdego dnia na szkolnych korytarzach.
Miłym akcentem doniosłego wydarzenia
była prezentacja dorobku literackiego absolwenta rocznika 1978 Pawła Wójkiewicza. Poeta
i pisarz ze Śremu, który ma w swoim dorobku
upublicznione dwie pozycje literackie tomik
poezji pt. „Serce i rozum podpowiadają” oraz
książkę zatytułowaną „Zapach potu”, przeczytał
kilka ze swoich wierszy. Szczególną uwagę
zwrócił wiersz zatytułowany „Moja ojczyzna
– Bnin” zawierający w swej myśli przewodniej
odniesienia do miejsc związanych z tą malowniczo położoną miejscowością. Treść wiersza
przeniosła słuchających w świat refleksji związanych z bnińską przestrzenią.
Gwarom i wspomnieniom towarzyszył
akcent muzyczny, który zachęcał do wspólnej
zabawy. Spotkanie w przyjaznej atmosferze
znalazło swoje zakończenie z chwilą ścierania
się dnia z nocą.
Absolwent rocznika 1978

Spotkanie po latach (2011-06-06)
Płynęły lata
jak dzikich łabędzi klucze
po błękitnym niebie
I my żeglowaliśmy
po rzekach marzeń
gnani dorosłością
wyrwani ze szkolnych ław
by zatoczyć krąg
pośród miliona istnień
tysiąca dróg
Przywiodła nas szalona myśl
w to samo miejsce
by zasiąść
jak dawniej obok siebie
wspominając
zapach atramentu
pisk kredy
przy dźwiękach muzyki
zacieśnić pierścień
dawnych przyjaźni

KULTURA

KULTURA

Spotkanie po latach

Legion zaprasza

Ksążka o
Jadwidze Zamoyskiej
Zgodnie z zapowiedzą jaką przeczytali Państwo w poprzednim numerze Kórniczanina, ukazała się właśnie książka Katarzyny Czachowskiej
„Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923). Życie i Dzieło”.
Publikację przygotowało Wydawnictwo Poznańskie, a dofinansował jej
wydanie Minister Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.
STOWARZYSZENIE TEATRALNE
LEGION zaprasza na uroczyste zakończenie projektu W KRĘGU KÓRNICKIEGO ZAMKU PIÓREM MŁODEGO
REPORTAŻYSTY programu „Równać
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności administrowanego przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży trwającego
od 01.01.2011 do 31.07.2011do Przyziemi
kórnickiego ZAMKU, 29.06.2011, na godz.
11.00
Młodzież przedstawi efekty swej siedmiomiesięcznej pracy.
Dziękujemy za okazaną pomoc i udział
w projekcie:
- dyrektorowi Biblioteki Kórnickiej PAN prof.
Tomaszowi Jasińskiemu, dyrektorowi Tadeuszowi Chwalnemu, panom Mirosławowi
Kwiecińskiemu i Leszkowi Grześkowiakowi
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- prezesowi Fundacji Zakłady Kórnickie
Kazimierzowi Grzesiakowi, dr. Zbigniewowi
Kaliszowi oraz pani Grażynie Pietrzak
- dyrektorowi Instytutu Dendrologii PAN
prof. Jackowi Oleksynowi, dyrektorowi
Andrzejowi Jagodzińskiemu, prof. Władysławowi Chałupce, dr. Kazimierzowi
Krawiarzowi, kierowniczce Arboretum
Kórnickiego Kindze Nowak-Dyjecie
- burmistrzowi Urzędu Miasta Kórnik Jerzemu Lechnerowskiemu, pani Magdalenie
Matelskiej z Wydziału Promocji oraz panu
Robertowi Jankowskiemu
- dyrekcji liceum im. gen. Jadwigi Zamoyskiej wraz z gronem pedagogicznym
księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi
- dyrektorowi Tatrzańskiego Parku Narodowego dr. Pawłowi Skawińskiemu

- burmistrzowi Urzędu Miasta Zakopane
Januszowi Majchrowi
- oraz mediom i prasie za użyczenie swych
łaskawych łam:
- redaktorowi „Kórniczanina” Łukaszowi
Grzegorowskiemu
- redaktorce „Naszej Gminy Kórnik” Beacie
Michałowskiej
- redaktorce „TuKórnik”, „TuTelewizja” Danucie Błaszak
- redaktorowi „Magazynu Kórnickiego”
Adamowi Steckiemu
- redaktorce TVP Poznań Joannie Klein
- redaktorce „Tygodnia Ziemi Śremskiej”
Elizie Mączce
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny
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Dzieło powstało na podstawie pracy doktorskiej jaką autorka obroniła
w czerwcu 2007 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jak czytamy w przedmowie profesora Witolda Molika, książka spełnia
kryteria wyczerpującej i dobrze napisanej monografii kobiety, która należała
do grona najwybitniejszych Polek XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku.
W recenzji prof. Kazimierza Karolczaka czytamy: „Generałowa Jadwiga
Zamoyska swoim długim, pełnym poświęceń życiem dodała blasku zasłużonym w dziejach Polaków rodzinom Działyńskich i Zamoyskich. Przez
ponad osiemdziesiąt lat po śmierci nie doczekała się jednak rzetelnej,
źródłowej biografi. Tę lukę wypełnia dopiero ksiażka Katarzyny Czachowskiej, obszerna, faktograficznie udokumentowana, dobrze skonstruowana
i wykonanan z dużą konsekwencją”.
Do wyczerpania zapasów (nakład nie jest duży), książkę można zakupić
między innymi w siedzibie Kórnickiego Centrum Informacji w Kórniku, przy
Pl. Niepodległości 41
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za okres
od 01.06. 2010 r. do 18 maja 2011 r.

I. WSTĘP
KTPS zostało zarejestrowane 14 maja
1990 r. W ubiegłym roku świętowaliśmy 20
lecie naszej działalności.
Dzięki wytrwałości wszystkich Państwa
oraz hojności naszych szanownych darczyńców prowadzimy naszą działalność
nieprzerwanie od ponad 21 lat.
KTPS liczy obecnie 56 członków w tym
5 członków honorowych. Członkami honorowymi są :Pani Teresa Radowicz- malarka,
rodowita Kórniczanka mieszkanka Poznania,
Barbara i Tomasz Sadowscy - założyciele
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu, pani notariusz- Joanna Jaśkowiak z
Kancelarii Notarialnej w Kórniku, oraz pani
Lucjana Kuźnicka -Tylenda prezes zarządu
TFP Dziećmierowo.
Nowo przyjęci członkowie zwyczajni to:
panowie Andrzej Antkowiak, Robert Jankowski, Marek Broniewski oraz państwo Mariola
i Zbigniew Tomaszewscy.
Na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu
wybrano zarząd i komisję rewizyjną .
W skład zarządu weszli:
1.Krystyna Janicka - przewodnicząca
2.Hanna Straus – zastępca
3.Eugenia Marciniak-skarbnik,
4. Małgorzata Smolarkiewicz- Maliszewska
– sekretarz
5. Ewa Madalińska- Soczyńska
6.Szczepan Antkowiak
7. Roman Czechoski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam
Lewandowski- przewodniczący, Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak i Leszek Orlewicz.
W okresie sprawozdawczym zarząd zbierał się na 10 protokołowanych zebraniach,
podjęto 11 uchwał w sprawie wydatkowania
środków na sfinansowanie następujących
zadań:
1. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów
szkół ponad gimnazjalnych.
2. Udzielania pomocy rodzinom źle sytuowanym w opłatach za prąd, gaz ,wodę i leki.
3. Wydatkowania środków na pomoc dla
powodzian.
4. Organizacji wernisażu i wystawy obrazów
malarstwa pani Teresy Radowicz.
5. Ogłoszenia i finansowania konkursu z
cyklu ” Szkoła Obywateli”
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6. Zorganizowania spotkania przy choince
dla dzieci ze szkół podstawowych .
7. Uchwała w sprawie powołania sztabu i
organizacji XIX Finału WOŚP.
8.Uchwała w sprawie finansowania kampanii
promującej zbiórkę 1 % .
9.Uchwała w sprawie finansowania zajęć dla
dzieci i osób niepełnosprawnych.
10. uchwała w sprawie organizacji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży Lato 2011.
11. Zorganizowania 3 dniowej wycieczki do
Trójmiasta dla gimnazjalistów.
Z obowiązku sprawozdawcy przypomnę
państwu najważniejsze fakty.
Od lutego 2006 roku posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego, czyli prawo
do zbiórki 1 % podatku od osób fizycznych.
Formalnie siedzibą KTPS jest kórnicki
ratusz.
KTPS nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników.
Wszyscy członkowie zarządu i komisji
rewizyjnej pracują nieodpłatnie.
II . CELE STATUTOWE KTPS
Podstawowym celem statutowym KTPS
jest niezależna pomoc społeczna osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Naszą działalność dzielimy na :
1. edukację i edukacyjną opiekę wychowawczą
2. pomoc psychologiczną, prawną ,medyczną
i rehabilitację
3. pomoc rzeczową i finansową dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W zakresie edukacji i opieki wychowawczej
· organizujemy kolonie letnie dla dzieci i
młodzieży
· spotkania gwiazdkowe dla dzieci
· konkursy tematyczne dla młodzieży gimnazjalnej
· opłacamy pobyt dziecka w przedszkolu.
· fundujemy nagrodę najmłodszemu uczestnikowi konkursu recytatorskiego.
· tworzymy zbiory filmów edukacyjnych dla
młodzieży .
W zakresie pomocy prawnej i psychologicznej
· nasi wolontariusze pomogą w załatwieniu
spraw urzędowych.
· rozliczą PIT
· udzielą porady psychologicznej
W zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji
· finansujemy zajęcia kynoterapii dla dzieci i
osób niepełnosprawnych
· zakupiliśmy sprzęt - inhalator -dla chorych
na astmę.
· finansujemy leki dla przewlekle chorych .
W zakresie pomocy rzeczowej.
· wspieramy rodziny niepełne i wielodzietne
oraz osoby niezaradne życiowo.
· pomagamy w opłatach za prąd ,wodę i gaz.
· w miarę możliwości kupujemy węgiel i
drewno opałowe.
· kupujemy odzież i obuwie .
III. FINANSE KTPS
Źródłem finansowania są : składki członkowskie , dotacje , darowizny, zbiórki publiczne, zbiórki 1 % dla OPP
Składki członkowskie to 0,6 % dochodów
i była to kwota 680 zł, obowiązują wszystkich
członków, ich wysokość od lat jest nie zmie-

niana i wynosi 20 zł rocznie ze zniżką dla
rencistów i emerytów o 50 % .
Dotacje to 26,7 % dochodów łącznie
otrzymaliśmy 27.700,- zł z gminy Kórnik
otrzymaliśmy dotację w wysokości 27.000 zł
z przeznaczeniem na trzy zadania
1. na wypoczynek letni dzieci i młodzieży
- 17.000,- zł
2. na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
- 8.500,- zł
3. na organizację konkursu z cyklu Szkoła
Obywateli - 1.500,- zł
Z OPS w Kórniku otrzymaliśmy dofinansowanie koloni - 700,- zł
Wszystkie dotacje zostały rozliczone
zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych.
Darowizny: od osób prawnych to 4,8
% dochodów. Fundacja Zakłady Kórnickie
przekazała nam darowiznę w kwocie 5.000
,- zł na organizację akcji Lato 2010 r. za którą
składam szczere podziękowanie zarządowi
Fundacji.
Darowizny od osób fizycznych to 54. 9 %
naszych dochodów było to 56.962,87,- zł
Na tę kwotę złożyli się nasi od lat niezawodni sponsorzy, którym składam serdeczne
podziękowanie, są to pracownicy Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku ,pracownicy
Kórnickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Kombus”, pani notariusz Joanna
Jaśkowiak , pani prezes TFP pani Lucjana
Kuźnicka- Tylenda, państwo Maria i Wojciech
Przychodzcy, oraz inni często anonimowi
mieszkańcy gminy.
Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie wpłaty na nasze konto.
Zbiórki publiczne to 3,6% wpływów.
W ubr. była to kwota 3.795,50 zł - są to
pieniądze ze skarbonek i kwest .
Nasze skarbonki umieszczone są na stałe
w sklepie pani Marii Pepel w Bninie oraz w
restauracji Non -Stop pana Zbigniewa Gawlika
w Gądkach.
Dziękujemy, za umożliwienie zbiórki, właścicielom w/w obiektów.
Odsetki bankowe to 0,2 % wpływów za 2010
rok - była to kwota - 200,- zł
Pozostałe wpływy to 0.8 % - była to kwota
- 911,18,- zł
Wpłaty z tyt. 1 % to 8,3 % wpływów -była
to kwota - 8.476,02,-zł
Akcja 1 %
Prowadziliśmy kampanię poprzez ulotki i
artykuły w prasie ,wykupiliśmy roczny abonament na portalu „Przekaż 1% jest to niewielki
koszt bo 90 zł a portal ten ma kilkanaście tysięcy odsłon należy do najczęściej odwiedzanych
portali przez internautów.
Następnie w Gazecie Wyborczej ukazał
się obszerny artykuł o naszej działalności .Jaki
będzie efekt tych starań trudno przewidzieć.
Urzędy skarbowe mają czas do końca lipca
na rozliczenia , no i dopiero wtedy będzie
wiadomo ile udało nam się zebrać pieniędzy .
Uważamy ,że nie stać nas na wielką
kampanię reklamową w telewizji, dlatego pozostajemy przy lokalnej prasie i ulotkach. Stąd
prośba do Państwa aby Każdy z Was swój
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jeden procent oddał na KTPS i namawiał
do tego samego, swoich członków rodziny
,współpracowników, ewentualnie znajomych.
Pieniądze z 1 % w głównej mierze,
przeznaczamy na edukację w tym na organizowany konkurs z cyklu „ Szkoła Obywateli”
AKCJA LATO 2010
Na miejsce letniego wypoczynku dla
naszych dzieci wybraliśmy Ośrodek Wypoczynkowy „Wojków” położony 6 km od
Karpacza. W Kotlinie Jeleniogórskiej . Mamy
swoją doświadczoną kadrę ,która robiła
wszystko aby czas spędzony na kolonii był
najwspanialszym wspomnieniem lata .Kolonie
organizujemy najczęściej w polskich pięknych
górach .Koszt 14 dniowego turnusu , dla 48
osobowej grupy wyniosły 41.085 ,- z czego
17.000 zł to dotacja UM a 5.000 zł - to
dofinansowanie Fundacji Zakłady Kórnickie
, pozostała kwota tj. 19.085 zł została wydatkowana ze środków KTPS.
W imieniu kolonistów, dziękuje serdecznie ofiarodawcom dzięki którym możemy
organizować wakacyjne wyjazdy. Dziękuję
kadrze kolonijnej, kierowniczce Irenie Żyto
oraz wychowawcom : Jolancie Ratajczak ,
Marcie Kalisz oraz Piotrowi Jankowskiemu
i Karolowi Niemierowi za pracę .
Wystawa obrazów.
Wystawę obrazów zorganizowaliśmy w
sierpniu ubiegłego roku.
Dzięki pani Teresie Radowicz, która po
raz piąty obdarowała Towarzystwo swoimi
obrazami ,które po sprzedaży zasiliły nasze
konto kwotą ponad 6.000 zł . Kilka obrazów
czeka jeszcze na swojego właściciela i są
do nabycia.
Pieniądze ze sprzedaży obrazów zgodnie
z wolą autorki zostaną przeznaczone na
pomoc dla uzdolnionej młodzieży w imieniu
której ,składam serdeczne podziękowanie
pani Teresie.
AKCJA POWÓDŹ
Klęska powodzi 2010 roku dotknęła wielu
obszarów Polski .
Dotknęła również rolników naszej gminy
Kórnik oraz sąsiedniej gminy- Zaniemyśl.
Członkowie Banku Spółdzielczego w
Kórniku nie pozostali obojętni na los powodzian i postanowili pomóc poszkodowanym.
Zrezygnowali z wypłaty dywidendy ,dlatego
prawie 23.000 zł zostało przekazane na specjalnie utworzone konto bankowe z którego
dokonaliśmy wypłat .Pieniądze otrzymało
6 rolników ,którzy ponieśli największe straty
w uprawach . Były to kwoty od 2.100 zł do
3.400 zł .Wsparcie finansowe otrzymały także
dwie rodziny , które w powodzi straciły swój
dobytek , rodzina z Podkarpacia i rodzina z
Sandomierza otrzymali od nas łącznie 2.500
zł zapomogi.
Resztę pieniędzy postanowiliśmy przekazać dla dzieci z gminy Cisek na Opolszczyźnie było to 2.326 zł na paczki świąteczne.
O wydatkowaniu pieniędzy z konta pt „powódź „ decydowaliśmy wspólnie z zarządem
Banku Spółdzielczego w Kórniku.
Jeszcze raz, składam serdeczne podziękowanie wszystkim członkom BS za ten dar
serca .
Gwiazdka 2010 r .
Odbyła się 18 grudnia w strażnicy OSP
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w Kórniku . Zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych , łącznie 140 uczniów.
Zespół poznańskiego kabaretu „MINI
–MAX” Katarzyna Przybylak i Marian Sobkowiak bawili gości śpiewem i konkursami
Na stołach królowały słodycze ,były owoce
i napoje był też opłatek, a pod choinką tradycyjnie bogate paczki dla wszystkich dzieci .
Fundatorami paczek jest firma „ ANMED”
Marii i Wojciecha Przychodzkich. Spotkania
przy choince to ich inicjatywa, dlatego dziękujemy bardzo Państwu Przychodzkim za
21 spotkanie gwiazdkowe, za hojność i
wytrwałość godną naśladowania.
WOŚP styczeń 2010 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała w tym roku dla dzieci ze schorzeniami
nefrologicznymi i urologicznymi . Tak jak w
poprzednich latach organizowaliśmy Finał we
współpracy z Urzędem Miejskim i Związkiem
Harcerstwa Polskiego. W gościnnych progach
Centrum Sportowo Rekreacyjnego „Oaza”
odbył się koncert XIX go Finału
Wolontariuszy było 80 osób, zdecydowana większość z nich to uczniowie LO i
gimnazjów w tym harcerzy z hufca Kórnik .
W tym roku kwestowali wyjątkowi wolontariusze ,byli to burmistrz Jerzy Lechnerowski
i radny Marek Broniewski .Druhna Krystyna
Antkowiak zorganizowała grupę harcerzy
do liczenia pieniędzy. Komunikaty o zbiórce
podawane były do TVP 3 co godzinę, Kórniczanie nie zawiedli ,zebraliśmy dużą kwotę
pieniędzy - 29.200 zł plus złota obrączka, która
zostanie przetopiona na serduszko i zlicytowana podczas XX Finału .
Przypomnę uprzejmie ,że staraniem
naszego sztabu 7 kórnickich firm otrzymało
od Jerzego Owsiaka tytuły „Przyjaciela
Orkiestry.”
Dziękuję wszystkim którzy współpracują z nami od samego początku tj. Arturowi
Hoffmanowi, Wioli Kaźmierczak, harcerzom
z Hufca Kórnik, Policji, Urzędowi Miejskiemu
, spółce Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM”
Dziękuje naszym niezawodnym sponsorom, firmie TFP- Dziećmierowo, KPA- Kombus oraz Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku.
Dziękuję wolontariuszom za pracę a
mieszkańcom za ofiarowane pieniądze .
Mieszkańcy gminy Kórnik przez sześć
kolejnych lat, dla Fundacji Jurka Owsiaka
ofiarowali ponad 153.200,- zł .
Inne działania w roku 2010
KTPS udostępniło swoje konto w zbiórce
pieniędzy dla kilku osób.
Nadal otwarte subkonto jest dla Pawła z
porażeniem mózgowym, dla Michaliny chorej
na młodzieńcze zapalenie stawów, dla Tomka
chorego na posocznicę.
Udostępniliśmy konto i zbieramy pieniądze
dla Piotra Dolnego z Sosnowca , chłopak z
porażeniem mózgowym , poruszający się na
wózku inwalidzkim buduje dom bez barier
architektonicznych.
KTPS wspiera lokalne inicjatywy i współpracuje z innymi stowarzyszeniami takimi jak
Związek Harcerstwa Polskiego , Ochotnicza
Straż Pożarna , Instytut Zachodni w Poznaniu
i Fundacja Gaja z Lubonia .
Współpracujemy z Poradnią Psycholo-

giczno Pedagogiczną w Mosinie ,z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kórniku z dyrektorami
szkół i pedagogami szkolnymi. Współpracujemy z niektórymi sołtysami ,którzy są
niezastąpioną skarbnicą wiedzy odnośnie
środowiska wiejskiego.
W ramach współpracy z Instytutem Zachodnim bierzemy udział w kolejnym, drugim
już projekcie pod nazwą :” Działamy Razem
2 .” dzięki temu, dwie osoby z naszego
Towarzystwa podnoszą swoje kwalifikacje
i umiejętności na co miesięcznych warsztatach które obejmują najróżniejsze zagadnienia
z którymi najczęściej boryka się organizacja
pozarządowa.
Mam nadzieję ,że zdobyta wiedza i
umiejętności pozwolą nam na jeszcze lepszą
pracę z ludźmi i efektywniejsze działanie pro
publico bono.
Miło mi poinformować Państwa , że Rada
Powiatu Poznańskiego w uznaniu zasług
naszych wolontariuszy wyróżniła statuetką
„ Serce za Serce „ członków KTPS , wyróżnienie otrzymali - Eugenia Marciniak, Szczepan
Antkowiak i Robert Jankowski.
Kończąc sprawozdanie , pragnę podziękować wszystkim członkom Towarzystwa za
rok pracy w miłej i przyjaznej atmosferze .
Dziękuję Burmistrzowi i Radzie Miejskiej
za dobrą współpracę. Ośrodkowi Pomocy
Społecznej ,Policji i Straży Pożarnej za pomoc
w najtrudniejszych sprawach.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrego
serca ,naszym przyjaciołom ,darczyńcom a
także podatnikom za przekazywane fundusze
na działalność KTPS .
Dziękuję podopiecznym za danie nam
szansy dawania i za zaufanie jakim nas
obdarzyli.
Krystyna Janicka
przewodnicząca zarządu KTPS

INFORMACJE

INFORMACJE

SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI KTPS

OAZA
BOULE

23 lipca od godziny 15:00
zawodnicy z
Klubu Sportowego
ze Śremu
grający w Boule
przyjadą do
kórnickiej „Oazy”
by zademonstrować
zasad gry
i techniki rzutu.
Dla wszystkich chętnych
odbędzie się MINI turniej.

Pokaz
całkowicie bezpłatny.
Wszystkich serdecznie
zapraszamy – tory do
gry znajdują się od strony ulicy Dworcowej przy
KCRiS „OAZA”
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Budowa Komisariatu Policji
w Czerwonaku rozpoczęta
Drugiego czerwca 2011 roku Starosta
Poznański, w obecności mł. insp. Krzysztofa
Jarosza, Komendanta Wojewódzkiego Policji;
Mariusza Poznańskiego, Wójta Gminy Czerwonak oraz insp. Zbigniewa Hultajskiego,
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
dokonał uroczystego wmurowania aktu erek-

cyjnego pod budowę Komisariatu Policji w
Czerwonaku. Uroczystość swoją obecnością
uświetnili także funkcjonariusze i pracownicy
cywilni Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Policji, przedstawiciele firmy realizującej budowę,
kapelan policji, a także zaproszeni goście.
Budowa i wyposażenie komisariatu
współfinansowane jest ze środków Powiatu
Poznańskiego (wraz z zakupioną w roku
2010 dokumentacją budowlaną, to około
1 mln zł), Skarbu Państwa (1 mln zł) oraz
Gminy Czerwonak (500 tys. zł oraz wartość
przekazanej pod budowę działki). Planowane
zakończenie budowy komisariatu to koniec
roku 2011. Piętrowy budynek wraz z garażami
i zapleczem spełniać będzie wymogi pracy
w XXI wieku. Stanowi także odpowiedź na
konkretne potrzeby lokalnej społeczności dotyczące inwestowania w jej bezpieczeństwo.
Dofinansowanie budowy Komisariatu
Policji w Czerwonaku, to tylko jeden z elementów wsparcia Policji. W latach 2000-2011
wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego
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dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
wyniosło ponad 3 mln 760 tys. zł.
Powiat realizował także zadania mające
na celu zwiększenie skuteczności pracy
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu. Podstawą tych działań jest
zagwarantowanie odpowiednich warunków
pracy policjantów, w tym: modernizacja i
wyposażenie komisariatów w nowoczesny
sprzęt informatyczny, stworzenie sprawnego
systemu łączności, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich
Zwycięstwo Liceum Ogólnokształcącego
w Puszczykowie
W Wielkim Konkursie ACROSS POLAND
PROJECT, organizowanym przez Egis spółka
z o.o., spośród dwóch tysięcy zgłoszonych
prac wygrał zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.
Zadaniem uczestników było przygotowanie w języku angielskim projektu i zaprezentowanie w nim informacji na temat swojego
regionu. Jury, podkreślając wysoki poziom
nadesłanych prac, wybrało dzieło puszczykowskich uczennic pt. „Mosina. Yesterday,
Today, Tomorrow, Always. A Diary by Makiko
Karitani”
Projekt, który powstał w LO Puszczykowo
to multimedialny pamiętnik Maikiko Karitani
– nastoletniej Japonki, która odkrywa swoje
polskie korzenie. Kim jest Maikiko? To postać stworzona przez autorki projektu, które
postanowiły spojrzeć na historię swojej miejscowości i polską kulturę oczami rówieśnicy
z dalekiej Japonii. W treść książki sprytnie
wpleciono informacje na temat Mosiny. Śledząc przygody Maikiko, poznajemy mosińską
historię, mieszkańców i realia ich codziennego życia. Profesjonalnie
wykonaną książkę uzupełniają
dodatkowe materiały słownik i
ćwiczenia oraz nagrania – wywiady z mieszkańcami Mosiny
oraz cover piosenki „Elegant z
Mosiny” wykonany przez autorki projektu. A autorkami są: Katarzyna Bartosiak, Aleksandra
Kasprzak, Joanna Stachowiak,
natomiast opiekunem zespołu
– Agnieszka Szymańska.
Za zajęcie 1 miejsca LO w
Puszczykowie otrzyma dwie
tablice interaktywne eBeam z
programem oraz zestaw książek o wartości 500 zł do biblioteki szkolnej. Każdy z uczniów
zespołu dostanie odtwarzacz
iPod i książki.
Potwierdzeniem, że misją
puszczykowskiego Liceum jest
pomoc wszystkim uczniom w
rozwoju ich talentów i umiejętności jest także tytuł „Miejsca
Odkrywania Talentów”, które
przyznano szkole kilka dni temu
w ramach projektu: „Szkoły
odkrywcy talentów”. Projekt
ten realizowany jest przez MEN

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
a jego celem jest wyłonienie szkół zapewniających możliwie najlepsze efekty, osiągane
przez każde dziecko na miarę jego osobistych
zdolności, możliwości, talentów.
Zarówno uczniom, jak i kadrze pedagogicznej LO w Puszczykowie gratulujemy.
Małgorzata Roszak
Wydział Edukacji
Rajd rowerowy
„Turystyka na zmęczenie”
Nawet bezlitosne słońce i morderczy
upał nie przeszkodziły uczestnikom rajdu
rowerowego „Turystyka…na zmęczenie” w
pokonaniu turystycznej (38 km) lub sportowej
(76 km) trasy prowadzącej po Wielkopolskim
Parku Narodowym.
Start i meta rajdu znajdowały się w
Mosinie, na polanie przy ul. Pożegowskiej.
W wyścigu łącznie udział wzięło 374 zawodników a maraton na bieżąco komentował
doświadczony kolarz, Piotr Kurek. Równo o
godzinie 11.00 zawodnicy wystartowali w kierunku mosińskiego rynku by odbyć tam rundę
honorową i wyruszyć na ścieżki WPN-u.
Dekoracji i wręczenia nagród zwycięzcom dokonali Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański oraz Zofia Springer, Burmistrz Mosiny. Wręczanych pucharów było co niemiara,
gdyż kolarze startowali w wielu kategoriach
wiekowych. Niezwykłość tego wyścigu polega na tym, iż zawodowcy stają w szranki z
amatorami, młodzi stawiają czoła starszym i
bardziej doświadczonym.
Mamy nadzieję, że kolejne rajdy wchodzące w Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2011 będą równie
udane.
Zapraszamy na kolejny rajd, który odbędzie się 7 sierpnia 2011 w Suchym Lesie.
Joanna Michalska
Wydział Promocji
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Złotnik na medal

Jako dziecko pierwszy pierścionek
próbował wypiłować z ołowianego krążka podebranymi pilnikami z ojcowskich
narzędzi. Po latach, jako mistrz złotnik
jubiler, wspomina to z rozbawieniem.
Dziś ma za sobą kilka osiągnięć w
swoim fachu, do których zalicza sakralne zadanie jakie 12 lat temu
postawił przed nim ówczesny proboszcz: wyczyszczenie sukienki Matki Boskiej
Kórnickiej. Efekt: kilkanaście
dni misternej pracy i bardzo
wysoka ocena wojewódzkiego konserwatora i dyrektora
muzeum archidiecezjalnego.
Niewątpliwie dało to impuls i
motywację do pracy nad renowacją sreber zabytkowych,
nie tylko sakralnych. Wykonał
też herb Kórnika wręczony
Lucjanowi Kydryńskiemu w
Zamku Kórnickim.
Po wyjściu z pracowni jego
życie jeszcze bardziej nabiera
tempa – dosłownie.
Krzysztof Buszkiewicz
jest mistrzem i wicemistrzem
wielkopolski na dystansach
sprinterskich w pływaniu w
swojej kategorii wiekowej. Od
3 lat wspólnie z sześcioma
kolegami zajmuje 1 miejsce w
klasyfikacji klubowej w sztafecie pływackiej w Środzie
Wielkopolskiej.
W październiku ubiegłego
roku symbolicznie zmierzył się
z mistrzem olimpijskim Pawłem Korzeniowskim na nowo
otwartym basenie w kórnickim
centrum sportowym Oaza.
Pływanie to nie jedyna
pasja p. Krzysztofa. W 2007
roku założył Stowarzyszenie
Biegowe „Brylant Kórnik”, które zrzesza coraz więcej osób
zainteresowanych nie tylko
biegami, ale i pływaniem czy
triathlonem.
W ogólnie znanym powiedzeniu „w zdrowym ciele
zdrowy duch” – element duchowości nabiera wyjątkowego wymiaru w sportowych
dokonaniach p. Krzysztofa.
Od pięciu lat jest dyrektorem
Maratonu Lednickiego, który
jest częścią Ogólnopolskiego
Spotkania Młodych na polach
lednickich. Organizacja takiego wydarzenia to niesamowite wyzwanie, odpowiedzialność i sprawna koordynacja wielu
elementów: policja, gazownia, piekarnia,
straż pożarna, karetki, autobusy, samochody asystujące biegaczom na trasie,
okolicznościowe medale, przygotowywane osobiście i kilkanaście kórnickich firm
zaangażowanych i chętnych do pomocy.
Rezulatem są dominujące flagi Kórnika,
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zapalone pochodnie, finisz biegu pod
Bramą Rybą pośród 100 tysięcy młodych
ludzi, ogromne emocje zapierające dech
w piersiach, zadowolenie uczestników i
niebywała satysfakcja. W 4 czerwca odbyła się siódma edycja biegu. Powodem do
dumy może być fakt, że Kórnicki Klub jest

Nocnego Kórnickiego Półmaratonu im.
Jana Pawła II. Tu najważniejsza jest atmosfera i setki osób chcących wspólnie
przeżywać rocznicę śmierci Papieża.
Można biec, truchtać lub spacerować,
choćby kilka okrążeń stadionu, choćby
jedno, za to symboliczne. Dzięki temu
oprócz wysportowanych biegaczy p. Krzysztofowi udało
się zaprosić do udziału także
dzieci i osoby starsze, które nigdy nie miałyby okazji
wziąć udziału w półmaratonie.
Sportowo – duchowa atmosfera jaka panuje podczas tych
spotkań przyciąga tych, którzy
preferują zdrowy styl życia np.:
biegając, ale i takich, którzy
w nietypowy sposób pragną
uczcić pamięć naszego Papieża.
Aktywność Stowarzyszenia na terenie gminy, została
Na Lednicy u Ojca Góry doceniona m.in. przez Urząd
Miasta Kórnika, dzięki któremu kórniccy biegacze mają
okazję zaprezentować się na
międzynarodowych imprezach
biegowych, m.in.: we Frankfurcie nad Mennem, w Rzymie
czy zbliżającym się maratonie
w Pradze.
P. Krzysztof już myśli o
kolejnym - może Paryż?
„Sam nie wiem jak udaje mi
się pogodzić tyle pasji z pracą i
życiem rodzinnym. Istotne jest
na pewno to, że potrafiłem zaszczepić sportowego ducha w
mojej rodzinie.” Synowie MarFinisz Maratonu Lednickiego cin (16 l.) i Jan (12 l.) pływają,
biegają, grają w koszykówkę,
rywalizują z ojcem podczas
zawodów, który w ten sposób
jest dla nich wiarygodnym
przykładem do naśladowania.
Żona Izabela – nauczycielka
matematyki – nie tylko wspiera
swojego męża będąc na organizowanych przez niego imprezach ale często dołącza do
wspólnego treningu. Podczas
biegu można się wyciszyć,
rozmyślać, jest to doskonały
moment na refleksje.
Dla p. Krzysztofa bycie
maratończykiem to nie tylko
bieganie, to także wyrabianie
Rzym - Brylanty z generałem Polko w sobie cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu i umiejedynym organizatorem tego niezwykłego jętność rozłożenia sił i energii na całość
wydarzenia.
dystansu, do którego z czasem nabiera
Nie mniej podniosły charakter pano- się coraz większej pokory, czyli dokładnie
wał w tym roku 2 kwietnia na Kórnickich tak samo jak w życiu. Najbliższe plany?
Błoniach. Stadion mieniący się dziesiąt- Przebiegnięcie Maratonu Poznańskiekami lampionów, filmy przypominające go poniżej 3h30” i przygotowania do
sylwetkę Jana Pawła II wyświetlane na Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters
telebimie, w tle muzyka, wypieki domowej jesienią tego roku. Podziwiam i życzę ich
roboty, ciepła zupa dla biegaczy, piękny realizacji. Oby było złoto!
dyplom – to tylko niektóre elementy IV
Joanna Olejnik
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Krótko
z Powiatu
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WOREK MEDALI ZAWODNICZEK
LIMARO W TOROWYCH MP
Ogromnym sukcesem dla zawodniczek
UKS Jedynka Limaro Kórnik zakończyły się
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie
torowym, które odbyły się na jednym z najpiękniejszych obiektów kolarskich na świecie,
na torze kolarskim w Pruszkowie. Pierwszego
dnia mistrzostw rozegrano sprint drużynowy
zawodniczek do lat 23 oraz wyścigi scretch
i punktowy. W każdej z tych konkurencji
zawodniczki Limaro miały swój udział jeśli
chodzi o efekty końcowe, gdyż za każdym
razem reprezentantka Kórnika stawała na
podium. W sprincie drużynowym zespół
Limaro w składzie Katarzyna Pawłowska i
Paula Fronczak zdobył srebrny medal przegrywając zaledwie o 0,2 sek. z duetem BoGo
Szczecin Małgorzata Wojtyra i Diana Szczuko. W wyścigu punktowym nie miała równych
sobie Katarzyna Pawłowska, która po raz
trzeci z rzędu została Mistrzem Polski w tej
konkurencji. Natomiast w wyścigu scretch
Kasia Pawłowska zajęła drugie miejsce tuż za
naszą wicemistrzynią Europy Wojtyrą. Paula
Fronczak zajęła w tym wyścigu piąte miejsce.
Drugiego dnia Mistrzostw rozegrano wyścigi
drużynowe, oraz sprinty i wyścigi keirin. Dla
zawodniczek trenera Taciaka priorytetem
tego dnia był wyścig drużynowy na 3000m,
podczas którego zespół z Kórnika w składzie
Pawłowska, Fronczak i Patrycja Wiza nie
miały sobie równych, bijąc klubowy rekord
Polski w czasie 3:42 min. Kolejna konkurencja
tego dnia to wyścigi Keirin za motorem. Do
sześcioosobowego finału dostały się aż dwie
zawodniczki Limaro, tj Pawłowska i Fronczak,
które zajęły w nim kolejno miejsca 2 i 5. Natomiast w sprincie klasycznym największą
niespodziankę sprawiła Paula Fronczak,
która po niezwykle emocjonujących bojach finałowych uległa Natalii Rutkowskiej z Cyklisty
Żyrardów i ostatecznie zdobyła srebrny medal. Kolejne dwa dni to walka w wielobojowym
Omnium Olimpijskim, do którego zalicza się

6 konkurencji. Bardzo emocjonująca walka
rozegrała się pomiędzy Kasią Pawłowska a
czwartą zawodniczką ostatnich Mistrzostw
Świata seniorów Małgorzatą Wojtyrą. Ostatecznie zaledwie o 3 pkt lepsza okazała się
Wojtyra, ale zdobycie przez zawodniczki
Limaro aż siedmiu medali (2 złote i 5 srebrnych) na jednych mistrzostwach należy uznać
za ogromny sukces. O pechu może mówić
nasza najlepsza juniorka aktualna Mistrzyni
Polski w jeździe na czas Karolina Kurczak,
która podczas tych mistrzostw startowała w
dwóch konkurencjach, w wyścigu na 2 km
na dochodzenie oraz w wyścigu punktowym.
Złota drużyna Limaro

W obu przypadkach nasza zawodniczka
zajmowała czwarte miejsca. Zespół z Kórnika uplasował się na doskonałym trzecim
miejscu w klasyfikacji medalowej, za ALKS
Stal Grudziądz i Ziemią Darłowską.
DWIE KÓRNICZANKI NA
MISTRZOSTWACH EUROPY
Aż dwie zawodniczki Limaro zakwalifikowały się na Mistrzostwa Europy.
Karolina Jurczak we Włoskiej Offidzie zajęła
19 miejsce w wyścigu indywidualnym na
czas i 39 miejsce w wyścigu ze startu
wspólnego. Natomiast nasza medalistka
mistrzostw Europy Kasia Pawłowska wyjechała do Portugalii na torowe mistrzostwa
Europy do lat 23. Nie ukrywamy, że
liczymy tutaj na kolejny medal naszej
zawodniczki.

ALICJA RATAJCZAK i DIANA WIZA
NA PODIUM W PUCHARZE POLSKI
W Koziegłowach (woj. Śląskie) odbyła
się kolejna seria Pucharu Polski w kolarstwie
szosowym. Była to ostatnia eliminacja do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym, podczas której wystartowały
wszystkie najlepsze zawodniczki i zawodnicy
w kraju. W wyścigu indywidualnym na czas doskonale spisały się reprezentantki Kórnika, które
zajęły kolejno miejsca, Alicja Ratajczak drugie,
Diana Wiza - trzecie, Wiktoria Żeglen - piąte, a
Natalia Radzicka - ósme. Wśród chłopców najlepszy z Kórnika Adam Radzicki zajął jedenaste
miejsce. Do wspomnianej Olimpiady Młodzieży,
która rozegrana będzie 22-24 lipca w Siedlcach
zakwalifikowały się wszystkie reprezentantki
Limaro, a w Koziegłowach nie startowały, już
wcześniej zakwalifikowane Jagoda Garczarek
i Nikol Płosaj, natomiast wśród chłopców po za
Radzickim do Siedlec pojedzie jeszcze Szymon
Rozmiarek i Patryk Rajkowski. W wyścigu ze
startu wspólnego, który odbywał się w strugach
deszczu i przenikliwym zimnie drugie miejsce
zajęła Alicja Ratajczak.
DOSKONAŁA POSTAWA MATEUSZA
TACIAKA W CHINACH
Z jak najlepszej strony zaprezentował się
Kórniczanin Mateusz Taciak w rozegranym
w Chinach dziesięcioetapowym wyścigu Tour
of Qinghai Lake, zajmując trzecie miejsce
w klasyfikacji generalnej, wygrywając po
drodze drugi etap, a na najcięższym, który
prowadził przez góry o wysokości blisko
3900m zajął drugie miejsce. Triumfatorem
tej blisko dwutygodniowej imprezy został
Słoweniec Gregor Gazvoda, który w generalce wyprzedził o cztery sekundy Dmitrija
Gruzdewa z reprezentacji Kazachstanu, a
Mateusz Taciak stracił do triumfatora minutę i
dwie sekundy. Pozostali zawodnicy z grupy
CCC Polsat, Marek Rutkiewicz był jedenasty,
Jacek Morajko piętnasty, a Mariusz Witecki
osiemnasty. Taciak w tym sezonie postawił
na przegotowanie formy na zbliżający się
dużymi krokami 68 Tour de Pologne i jak na
razie potwierdza, że wybór był słuszny.
Paweł Marciniak

Szachowy Turniej dla dzieci

Nauka i szkolenie szachowe zorganizowane przez MUKS Wieża Kórnicka w
dniach 6,11,12,13 lipca 2011 zgromadziło
13 młodych adeptów królewskiej gry. Na
zakończenie odbył się turniej szachowy w
którym zagrali młodzi szachiści-wszyscy
otrzymali upominki.
Triumfował Błażej Biernacki, przed Bogumiłą Sibilską i Danutą Sibilską. kolejne
miejsca zajęli: Hładyszewski Tymoteusz,
Maciej Majchrzak, Karolina Piechowiak,
Jarosław Ogrodowski, Rafał Majchrzak,
Krzysztof Wesołowski, Antoni Szymczak,
Ignacy Zygmanowski, Ryszard Sibilski,
Amelia Żak oraz Mateusz Francuzik.
Dalsze zajęcia będą się odbywać w
środy od 18:00 do 19:00 do 3.08.2011
włącznie.
Wznowienie zajęć nastąpi 31.08.2011.
Prezes MUKS: Ryszard Bartkowiak
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Wędkowali o Puchar Burmistrza
Zgodnie z tradycją w niedzielę, 12 czerwca
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19
Kórnik zorganizowało zawody o Puchar Burmistrza Kórnika na jeziorze Kórnik w Prowencie.
Wystartowało 38 zawodników z kórnickiego
Koła oraz zaproszonych gości z rejonu śremskiego i Wielkopolski. Uczestnicy tej rywalizacji
byli zadowoleni zarówno z dobrej pogody, jak
i udanych łowów, bo wyniki były dobre. Burmistrz Jerzy Lechnerowski osobiście wręczył
puchar zwycięzcy Wojciechowi Nowickiemu z
Koła Mosina Miasto, który złowił 13,04 kg ryb.
Drugi był Leszek Gubański z Koła Kórnik z
wagą 9,21 kg. Trzecie miejsce zdobył prezes
Koła Kórnik Mirosław Grewling łowiąc 8,9 kg.
Wśród kobiet wygrała Helena Nowakowska z
wagą ryb 3,01 kg. Wśród juniorów najlepszy
był Piotr Jóźwiak z wagą 1,73 kg z Koła Kórnik.
- Zawody odbyły się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Dla każdego zawodnika został
ufundowany upominek i posiłek za wytrwałość.
Za zajęcie 13 miejsca w klasyfikacji została
ufundowana nagroda specjalna, którą zdobył
prezes Koła Dolsk, Tadeusz Pazoła – powiedział Mirosław Grewling.
Robert Wrzesiński
Fot. Organizatorzy
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Uczniowie klasy III (rocznik 2001)
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie pragną bardzo serdecznie
podziękować władzom gminy, kierownictwu KCRiS „Oaza”, instruktorom, wychowawczyni oraz rodzicom za trud włożony
w naukę pływania w roku szkolnym
2010/2011. To dzięki nim na 15 uczniów
naszej klasy aż dziewięcioro z nas zdało
egzamin na kartę pływacką, a pozostali
zapewne uczynią to niebawem.
DZIĘKUJEMY!!!

Triatlonowe sukcesy Andrzeja Lewandowskiego
W dniach 11-12 czerwca odbył się Herbalife Susz Triathlon,
największa tego typu impreza w
środkowowschodniej Europie. W
tegorocznej, dwudziestej edycji
zawodów, udział wzięła rekordowa
liczba uczestników – ponad 600.
Stało się tak, między innymi dlatego,
że w zawodach wystartowali ambasadorzy imprezy, znani aktorzy i
prezenterzy radiowi Piotr Adamczyk,
Łukasz Grass, Tomasz Karolak i
Bartłomiej Topa.
Pierwszego dnia przeprowadzono
najważniejsze zmagania, mistrzostwa
Polski na dystansie długim, w którym
do pokonania było 1900 m. pływania,
90 km jazdy rowerem i półmaraton.
W zawodach bardzo dobrze spisał się
Kórniczanin Andrzej Lewandowski,
który z doskonałym, łącznym czasem
4 godziny 53 minuty i 54 sekundy zajął
w klasyfikacji generalnej 46 miejsce,
co dało mu trzecie miejsce w jego kategorii
wiekowej (50-54 lat). Uzyskany wynik jest
lepszy od ubiegłorocznego prawie o 6
minut. Czasy poszczególnych konkuren-
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cji: pływanie 36:34, rower 2:38:54, bieg
1:34:33. Pierwszy raz w życiu w triathlonie
i to od razu na tak wymagającym dystansie,
wystartowała mieszkanka naszego miasta
Joanna Olejnik, która ukończyła zawody na

309 miejscu, uzyskując łączny czas 6
godzin 27 minut i 15 sekund. Andrzej
Lewandowski reprezentuje klub UAM
Triathlon Poznań. Natomiast oboje są
członkami Kórnickiego Stowarzyszenia Biegowego „Brylant”. W zawodach
startował, również trzeci biegacz
kórnickiego klubu, Jacek Hańczyk ze
Środy Wielkopolskiej, który uzyskał
najlepszy wynik z tej trójki 4: 50: 50.
Dało mu to 41 miejsce w klasyfikacji
generalnej i 6 w kategorii wiekowej
(45-49 lat). Jak widać bieganie jest
bardzo dobrym przygotowaniem i zachętą do uprawiania innych dyscyplin,
jak chociażby triathlonu. Zachęcamy
wszystkich do czynnego biegania.
Mamy do tego celu doskonałe miejsce – niedawno oddaną do użytku
promenadę. Najbardziej zaś wytrwałych zapraszamy do wstępowania w
szeregi kórnickiego Stowarzyszenia
Biegowego „Brylant Kórnik”. Kontakt:
www.brylant.blink.pl
Red
Foto: Joanna Hańczyk
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 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

*Zatrudnię do sprzedaży w sklepie-kawiarni w Borówcu; oferty zawierające podanie kierować na biuro@tapp.com.pl
*Sprzedam mieszkanie 76m² . Błażejewko. Tel 602 630 597
*Sprzedam Nissana Almerę, stan bdb, klimatyzacja, 5 drzwi, silnik 1.4. Tel. 691 900 007
*Wynajmę kawalerkę (przy Parku Kórnickim) od września pow.40m2- nowa b.ładna z balkonem.tel:691594747,e-mail:ellen@onet.pl
*Zatrudnię mężczyznę do pracy w magazynie, chemika, znajomość komputera, praca fizyczna. Tel. 602 626 107
*Zatrudnię Panią na stanowisko sprzedawcy. Znajomość obsługi komputera. CV ze zdjęciem proszę przesłać na kadry@wojteks.pl. 607-393-456
*Firma gastronomiczna pilnie zatrudni kucharzy szefów kuchni oraz bufetowe do restauracji pracowniczej w okolicach Poznania.Tel.797-023-883
*Sprzedam zagospodarowaną działkę 400m2 z domkiem w Bninie -ROD. Tel.696568459
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna. Rejestracja 696 843 092
*Sprzedam małą działkę budowlaną. Bnin, ul. Brzozowa.
*Sprzedam działkę budowlaną o pow 500m² w Jeziorach Wielkich. Tel. 600 260 731
*Sprzedam działkę budowlaną, mieszkaniowo-usługową. Powierzcnia 1.4070 ha Poznań -Kotowo. Tel 516196500
*Skuter (duży) Piaggio. poj 0,125cm, 15 KM, rok produkcji 2004. Możliwe raty. Spalanie 2,5l/100km. Tel. 602 214 931
*Bliźniak w Borówcu 1005/200 z zabudową kuchenną i wyposażeniem łazienek za 330 tys. Tel .792 884 454
*Rzeczoznawca samochodowy, wycena samochodów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586, e-mail:marcin.jarzyna@wp.pl, Kórnik, ul. Błażejewska 9
*Firma Euro-Astar PPHU w Czołowe pilnie zatrudni również rencistów: stolarzy, montażystów/montażystki, elektryka. Tel. 61 8179 100
*Firma Euro-Astar PPHU w Czołowe pilnie zatrudni również rencistów: mechanika-narzędziowca, operatorka strugarki czterostronnej.Tel. 61 8179 100
*Bank Ziemi szuka gospodarstw/g. rolnych/siedliskowych/budowlanych. Tel.665262626
*Rencista lat 63 poszukuje stałej, lekkiej pracy. Tel. 724-537-410
*Sprzedam działkę rolną 3400 m² z możliwością zabudowy lub podziału na mniejsze w Konarskim. Tel. 667 860 884
*Dom w Borówcu, nowy, wolnostojący, 140/550 z garażem, 430 tysięcy. Tel. 606 463 172
*Sprzedam akwarium 400l + wyposażenie, wraz z szafką pod akwarium . Cena 2 000; Tel. 604 946 817
*Poszukujemy Pani do opieki nad 16 miesiecznym dzieckiem. Tel. 513 122 577
*Firma budowlana poszukuje MURARZA. Tel.: 609 / 168 498
*Zarabiaj pieniądze, wyglądaj świetnie, baw się doskonale. Wstąp do klubu Oriflame i badź swoim szefem. Tel. 504-366-789
*Sprzedam głęboki wózek w bardzo dobrym stanie. 250 zł. - cena do negocjacji. Tel.: 667 / 110 532
*Sprzedam maszynę przemysłową do szycia tapicerskiego lub kaletniczego firmy cleas, stan dobry polecam tel.603 883 982
*Restauracja „Nestor” w Kórniku zatrudni kelnerkę/kelnera. Tel. 695/191 800
*Zatrudnię do prac ogrodowych i remontowych w okolicy Kórnika tel. 602774405
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Technika ze znajomością chłodnictwa (klimatyzatory, agregaty chłodnicze, agregaty wody lodowej) . CV na adres dorota.czerniakowska@sodexo.com
*Sprzedam suknie ślubne tanio(2 sztuki) ecrue i biała, obie rozmiarm36/38, wys. 164-168. Cena do negocjacji tel. 506490723
*Sprzedam skórzany płaszcz damski rozm. 36-38, wys. 164-168. Wózek 2-funk., nosidełko, 3 łóżeczka, rowerek trzykołowy. tel. 506490723
*Zaopiekuje się dzieckiem tel. 508989496
*Usługi szklarskie, Szczodrzykowo ul. Poznańska 15, tel. 606118718, 508989496
*Zatrudnię mężczyznę do pracy przy paletach - Koszuty Huby 509599866
*Sprzedam sekretarzyk, kredens, szafonierka, krzesła dębowe ( 5sztuk) 693217140
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofony, szable, militaria - odbiór osobisty 601308880
*Sprzedam grunt rolny i las ok. 3 ha, Czmoniec tel. 667135520
*Oferujemy usługi ogrodnicze. Tel. 721 672 234. e-mail: moj.ogrod.kornik@wp.pl
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OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel.
kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690

Jak celnie zauważyła Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum im.
Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, w poprzednim numerze
błednie podaliśmy szkołę, do jakiej uczęśczały trzy laureatki nagród
za wyniki w nauce. Patrycja Hołderna, Agnieszka Ptak i Zuzanna
Zięta - są absolwentkami Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku - a nie jak podano zarówno w Kórniczaninie jak
innych mediach - i jak wynikało z listy jaką otrzymaliśmy Gimnazjum
w Robakowie. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

nr 13/2011

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15
słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia
mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane.
Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone.
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba
miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia, które nie zmieściły się w danym numerze będą publikowane w następnym numerze.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać poczta, poczta
elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.
Dane tele-adresowe w stopce redakcyjnej, poniżej.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 2500 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak,
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 19 sierpnia 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 12 sierpnia 2011 r.
22 lipca 2011r.
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DOŻYNKI GMINY KÓRNIK
21 sierpnia 2011 Robakowo
Program imprezy:
13:00 - Msza św.
13:50 - Powitania
14:00 - Część obrzędowa
w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Brudzewiacy
15:00 - Wręczenie nagród Zasłużonym Rolnikom Gminy Kórnik
15:20 - Pokaz taneczny dla laureatów
w wykonaniu ZTL Brudzewiacy
oraz koncert Orkiestry Dętej z Kórnika
15:45 - Ogłoszenie regulaminu Turnieju wsi
16.00 do 17.30 - Spektakl teatralny, gry, konkursy dla dzieci w
wykonaniu Teatru Promyk
oraz Turniej wsi: konkursy dojenia sztucznej krowy i inne
17:45 - Występ Marcina Bugajewskiego i jego show rowerowe
oraz prze-Dziwne rowery cz.1
18:00 - Ogłoszenie wyników Turnieju wsi
18:20 - Cz.2. występu Marcina Bugajewskiego
oraz prze-Dziwne rowery
19:00 - Występ zespołu country&bluegrass „Czas na Grass”
20:30 - KONCERT ETNY – KRÓLOWEJ DISCO-POLO
22:00 - Zabawa taneczna z zespołem Rosset
Zakończenie 00.00

