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NiEUdANA iNwESTYcjA 
w SZcZodRZYkowiE

28 lipca z przedstawicielami spółki 
Wody Polskie spotkali się: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz Antoni Kalisz i Bro-
nisław Dominiak (z Urzędu Miejskiego), 
radny Roman Genstwa i sołtys Szczo-
drzykowa Ireneusz Majchrzak. 

Przypomnijmy, że spółka pobudowała 
instalację oczyszczalni lokalnej na tere-
nie wsi. Niestety, po wykonaniu części 
prac inwestor zaproponował, by stawki 
za odbiór ścieków od mieszkańców były 
wyższe, niż te obowiązujące w innych 
skanalizowanych miejscach w naszej gmi-
nie. Na to nie zgadzają się mieszkańcy.

Podczas spotkania burmistrz stwier-
dził, że w takich okolicznościach koniecz-
ne będzie rozwiązanie umowy dotyczącej 
dzierżawy gruntu i  dof inansowania 
inwestycji.

Spółka ma w najbliższym czasie 
przedstawić warunki rozwiązania umowy.

RAdA NAdZoRcZA w wodkoMiE

Podczas Nadzwyczajnego Zgroma-
dzenia wspólników spółki WODKOM, 
które odbyło się 29 lipca burmistrz Jerzy 
Lechnerowski powołał nową Radę Nad-
zorczą w składzie:

- Hieronim Urbanek - przewodniczący
-Anna Matuszewska
- Magdalena Kupiecka
- Maria Przymus

dYSkUSjE o TARYfAch cEN 
USŁUG wod-kAN

Po raz kolejny, tym razem 2 sierpnia 
w Puszczykowie, spotkali się wójtowie 
i  burmistrzowie około-poznańskich 
gmin- akcjonariuszy spółki Aquanet, by 
dyskutować na temat propozycji Miasta 
Poznania polegającej na zróżnicowaniu 
taryf cen usług wodociągowych i kana-
lizacyjnych dla poszczególnych gmin. 
Przypomnijmy, że Poznań proponuje 
podpoznańskim gminom podwyżki na-
wet do 400%.  Uzgodniono wspólne 
stanowisko, w którym padają argumenty 
przeciwne takim rozwiązaniom.

Stanowisko to zaprezentowano pod-
czas obrad stowarzyszenia „Metropolia 
Poznań”, które odbyły się 5 sierpnia w 
Poznaniu. 

Podczas dyskusji prezydent Ryszard 
Grobelny przyznał, że proponowane 
taryfy nie są najlepszym pomysłem. 
Jak wyraził, jest jednak zwolennikiem 
różnicowania taryf dla obszarów o 
podobnej gęstości zaludnienia. Takich 
grup taryfowych mogłoby być 3 do 5. W 
takim modelu różne grupy taryfowe wy-
stępowałyby również na terenie miasta 
Poznania. Różnice pomiędzy taryfami 

powinny być znacznie mniejsze, oraz 
powinno się do nich dochodzić stopniowo 
- np. przez 5 lat.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski - czło-
nek zarządu „Metropolii Poznań” wyraził 
pogląd, że dotychczasowe propozycje 
niepotrzebnie dzielą i nie służą budo-
waniu wspólnoty w ramach metropolii.

Ustalono, że kolejne spotkanie włoda-
rzy gmin z władzami Poznania dotyczące 
sprawy taryf odbędzie się 2 września w 
Kórniku. 

PlAN ZAGoSPodARowANiA 
wokóŁ oBiEkTU wojSkowEGo

W dniu 3 sierpnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Ka-
lisz oraz kierownik Wydziału Planowania 
Przestrzennego Sławomir Lepczyński 
spotkali się z Wojewodą Wielkopolskim 
oraz przedstawicielami wojska w spra-
wie planu zagospodarowania okolic tzw. 
„bomboskładu”  w Borówcu. Wojewoda 
wskazał na koniczność sporządzenia 
przez gminę planu zagospodarowania, 
w którym ujawnione powinny być strefy 
ochronne wokół obiektu. Samorząd wo-
jewództwa zadeklarował zwrot kosztów 
sporządzenia planu, która mają być po 
stronie wojska. Sprawą ewentualnych 
odszkodowań w związku z ograniczenia-
mi zabudowy i ich formy wynikającymi z 
obecności wojskowego obiektu ma zająć 
się wojsko.

koMiSjA BEZPiEcZEńSTwA 
wZNowiŁA PRAcE

Także 3 sierpnia wznowiła pracę 
Komisja Bezpieczeństwa. Zgodnie z 
decyzją burmistrza kierować nią będzie 
nowy wiceburmistrz Antoni Kalisz. Do 
składu komisji zaproszono dodatkowo 
przedstawiciela Kombusu. Komisja zaję-
ła się zaległymi 22 sprawy zgłoszonymi 
wcześniej do komisji. 

Dodatkowo komisja dyskutowała nad 
sposobami ograniczenia ruchu samocho-
dów ciężarowych po drogach lokalnych, 
który zwiększył się z powodu wprowa-
dzenia nowego systemu opłat za ruch po 
głównych trasach.

SPoTkANiE Z SoŁTYSAMi

Dzień później burmistrz i wicebur-
mistrz spotkali się z sołtysami. Głównym 
tematem były zasady korzystania z Fun-
duszu Sołeckiego.

Poruszono temat wypłacanych przez 
wojewodów odszkodowań za straty w 
rolnictwie wynikające z tegorocznych  
wiosennych przymrozków. 

Sołtysi prosili o bieżące informowanie 
o rozpoczynanych na danym terenie in-
westycjach i remontach. 

SPoTkANiA w SPRAwAch
doTYcZącYch  kAMioNEk

W dniu 8 sierpnia wiceburmistrz An-
toni Kalisz spotkał się z mieszkańcami 
części miejscowości Kamionki.

Dyskutowano na temat budowy i 
utrzymania infrastruktury melioracyjnej 
na terenach zalewanych podczas ulew-
nych deszczy. Co istotne, mieszkańcy 
zadeklarowali chęć współfinansowania 
działań. 

9 sierpnia wiceburmistrz Antoni Ka-
lisz spotkał się w Kamionkach z przed-
stawicielami OSP oraz miejscową Radą 
Sołecką. Strażacy przedstawili rozlicze-
nie finansowe z okresu kilku ubiegłych 
lat ,  oraz zaprezentowal i  n iedawno 
otrzymany wóz bojowy. Prosili o dodat-
kowe fundusze na doposażenie wozu 
w niezbędny sprzęt. Podczas dyskusji 
z Radą Sołecką jak zwykle dominowały 
tematy stanu dróg i melioracji.

Dzień później wiceburmistrz ponow-
nie zajmował się sprawą melioracji w 
okolicach ul. Wierzbowej w Kamionkach. 

Inwestor budujący w tym rejonie 
sklep zobowiązał się wyrównać i wypro-
filować część drogi.

Spółka wodna z funduszy otrzyma-
nych od Gminy Kórnik odbuduje odcinek 
rowu. Prace mają być wykonane do 
końca września.

ZEBRANiE w cZMońcU

11 sierpnia odbyło się zebranie wiej-
ske we wsi Czminiec, w którym uczest-
niczył wiceburmistrz Antoni Kalisz. W 
trakcie zebrania poruszono sprawy 
związane z Funduszem Sołeckim, usu-
waniem skutków nadmiernych opadów 
/odbudowa przepustów, konserwacja 
rowów/, braku zaplecza socjalnego przy 
świetlicy oraz utrzymania dróg.

oliMPiAdA MŁodZiEżY 
w kolARSTwiE ToRowYM

12 s ierpnia wiceburmistrz wraz 
p. Sewerynem Waligórą i Maciejem 
Bylewskim uczestniczyli w otwarciu 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Kolarstwie torowym MAZOWSZE 
2011 – Pruszków. Województwo Wiel-
kopolskie reprezentowało kilka drużyn 
między innymi UKS Jedynka LIMARO 
Kórnik.

Opr. ŁG

4 Kórnicka 
Drużyna Harcerska

im. Ks. J. Poniatowskiego
z okazji jubileuszu

90 lecia 
Orkiestry 

Harcerskiej 
w Kórniku

zaprasza na 

Koncert 
Promenadowy

w niedzielę
28 sierpnia 2011r.

godzina 15:00
Podzamcze 

Zamku Kórnickiego
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kiERUNEk do: PoZNAń RoNdo RATAjE

DZIEŃ ROBOCZY
liNiA 501

Bnin Osiedle: 03:00; 03:25; 03:55; 04:22; 06:12; 06:52; 08:07; 08:52; 
09:52; 11:52; 13:22 ;14:12; 15:22; 16:22; 17:37; 18:37; 22:10; 23:00

Kórnik Rynek: 03:05; 03:30; 04:00; 04:30; 06:20; 07:00; 08:15; 09:00; 
10:00; 12:00; 13:30; 14:20; 15:30; 16:30; 17:45; 18:45; 22:15; 23:05

liNiA 560
Zaniemyśl: 04:22; 05:02; 05:32; 06:12; 06:52; 08:02; 10:32; 12:32; 

13:32;14:32; 15:32; 16:32; 17:47; 19:02; 20:32; 23:55 k 
Bnin Osiedle: 04:42; 05:22; 05:52; 06:32; 07:12; 08:22; 10:52; 

12:52; 13:52;14:52; 15:52; 16:52; 18:07; 19:22; 20:52;
Kórnik Rynek:  04:50; 05:30; 06:00; 06:40; 07:20; 08:30; 11:00; 

13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:15; 19:30; 21:00
liNiA 561

Zaniemyśl: 07:35 
Kórnik Rynek: 08:00

liNiA 502 
Bnin Osiedle : 05:37, 12:22 , 20:07 
Kórnik Rynek: 05:45, 12:30 , 20:15

SOBOTA I NIEDZIELA
liNiA 501

Bnin Osiedle: 02:00; 03:25; 04:00; 04:52 S; 05:52;06:52; 07:52; 
08:52; 09:52; 11:52; 12:52; 14:22; 15:07; 15:52; 17:52; 20:52

Kórnik Rynek: 02:05; 03:30; 04:08; 05:00 S; 06:00; 07:00; 08:00; 
09:00; 10:00;12:00; 13:00; 14:30; 15:15; 16:00; 18:00; 21:00

liNiA 560
Zaniemyśl: 07:02; 10:32; 13:17; 16:32; 19:02; 22:02

Bnin Osiedle: 07:22; 10:52; 13:37; 16:52; 19:22; 22:22
Kórnik Rynek: 07:30; 11:00; 13:45; 17:00; 19:30; 22:30 

kiERUNEk do: kóRNik – BNiN- ZANiEMYśl

DZIEŃ ROBOCZY
liNiA 501

Poznań dworzec Rataje:  05:50; 07:20; 07:40; 08:05; 09:30; 10:00; 
12:00; 12:45; 14:30;15:20; 15:45; 16:45; 17:15; 18:30; 19:00; 20:00; 

20:30; 21:00;21:30; 22:15; 00:30
liNiA 560

Poznań dworzec Rataje: 04:40; 05:20; 06:20; 06:45; 09:00; 11:00; 
13:30; 14:00;15:00; 16:00; 17:45; 19:30; 23:00

Kórnik Rynek: 05:05; 05:57; 06:57; 07:17; 09:32; 11:32; 13:00; 
14:0214:32; 15:32; 16:32; 18:17; 20:02; 23:34

Bnin ul. Błażejewska: 04:02; 04:42; 05:50(przystanek początkowy)
liNiA 502 

Poznań dworzec Rataje: 06:55, 16:20, 23:45

SOBOTA I NIEDZIELA
liNiA 501

Poznań dworzec Rataje: 02:30; 05:00; 07:00; 08:00; 10:00; 11:00; 
13:00; 14:00;14:45; 16:15; 17:00; 19:00; 20:00; 22:00; 23:00; 23:45

liNiA 560
Poznań dworzec Rataje: 06:00 S; 09:00; 12:00; 15:30; 18:00; 21:00

Kórnik Rynek: 06:32; 09:32; 12:32; 16:02; 18:32; 21:32

LEGENDA:
S- kurs tylko w sobotę

k- kurs do przystanku Kórnik Rynek

Zmiany w roZkładZie kPa „komBUS” 
oBowiąZUją od 1 wRZEśNiA 2011

Podczas lipcowej sesji Rady Miej-
skiej w kórniku omówiono aż 18 projek-
tów uchwał i jeden apel. 

Nim jednak do tego doszło gratulacje 
od samorządu otrzymała Bożena czer-
niak, która po konkursie, przez kolejną 
kadencję pełnić będzie funkcję dyrektora 
Gimnazjum im. Powstańców wielkopol-
skich w Robakowie. 

Pierwsze dwie uchwały dotyczyły korek-
ty wcześniej przyjętego aktu prawa miejsco-
wego. Prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Środzie Wlkp. wniósł skargę na uchwałę 
Rady Miejskiej w Kórniku nr LV/558/2010z 
dnia 30.06.2010r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzy-
stania z placów zabaw, boisk sportowych 
oraz obiektów sportowych ”Orlik 2012”, 
będących własnością Gminy Kórnik. 

Wskazane uchybienia dotyczące wpro-
wadzania zapisów ustalających lub modyfi-
kujących odpowiedzialność karną i cywilną  
w uchwale skorygowano.

Kolejna uchwała dotyczyła opłat za ko-
rzystanie przez przewoźników z przystan-
ków komunikacji miejskiej. Znowelizowana 
ustawa 1996r o utrzymaniu czystości 

i porządku  w gminach nałożyła  na 
gminy obowiązek utrzymywania czystości  
i porządku na przystankach komunikacyj-
nych, których jest właścicielem lub zarzą-
dzającym oraz na tych, które położone są  
na jej obszarze przy drogach publicznych, 
bez względu na kategorie tych dróg. 
Dotychczas obowiązek ten spoczywał na 
przedsiębiorstwach użytkujących tereny 
służące komunikacji publicznej.  Poza 
obowiazkiem dbania o przystanki, ustawa 
daje możliwość pobierania opłat od korzy-
stających z przystanków przewoźników. 
Radni zaakceptowali stawkę opłaty, za 
jedno zatrzymanie środka transportu na 
przystanku komunikacyjnym, która od 
momentu uprawomocnienia się przepisów 
wynosi 0,05 zł.

  Zezwolono na dokonanie zamiany 
nieruchomości. Gmina przejęła działkę przy 

ul. Staszica, na której powstanie par-
king. Grunt ten stanowił dotychczas wła-
sność osób prywatnych, które w zamian 
przejmą gruntu przeznaczony pod zabudo-
wę mieszkaniową położony przy ul. A. Asny-
ka. Ponieważ wyceny obu nieruchomości 
różniły się co do wartości, gmina otrzyma 
rekompensatę w wysokości około 25 tys.

Nada nazwę ulicy w obrebie geodezyj-
nym Bnin: ulica Radosna  ma swój począ-
tek od ulicy Konarskiej i biegnie do działki 
oznaczonej nr 274 położonej w obrębie 
Czołowo, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działką nr 317/10.

Radni rozpatrzyli i przyjęli szereg uchwał 
dotyczących planowania przestrzennego:

- dokonano zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów aktywizacji gospodarczej w rejonie 
Żernik, Koninka i Gądek

- uchwalono studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kórnik ze zmianami obejmują-
cymi obręb Czołowo i Konarskie oraz część 
obrębu Skrzynki i Bnin

- uchwalono studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą 
obręb Borówiec, dz. nr ewid. 199/2, 200/2, 
200/3.

- podjęto uchwałę w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulic Głównej i Poznańskiej, obręb 
Borówiec

- zmieniono studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik w Szczytnikach

- przystąpiono do do sporządzenia 
trzech  miejscowych planów zagospoda-
rowania

przestrzennego  dla: 
a) terenu usług oświaty i rekreacji w 

Kamionkach,  gm. Kórnik,  rejon ul. Mie-
czewskiej  dz. nr ewid. 406, 407 i 408., 

b) dla miejscowości Mościenica w 
części dotyczącej dz. nr ewid. 144/7, gm. 
Kórnik

c) terenu łącznika ekologicznego w ob-
rębach geodezyjnych: Koninko, Kamionki, 
Szczytniki, Borówiec – w gminie Kórnik

Radni po dyskusji na komisjach zde-
cydowali się nie wystosowywać apelu do 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania 
rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 
rolniczych  Polsce.

Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowo-
ści Radzewo na lata 2011-2018.

Radni zapoznali się i przyjęli zmiany w 
tegorocznym budżecie naszej gminy. Jeśli 
chodzi o wzrost dochodów, największe 
sumy sumy 210 tys. zł, które wpłyną do kasy 
gminnej z tytułu odsetek od nieterminowych 
wpłat podatków od osób prawnych.

Prawie 100 tys. zł więcej zyskamy z 
opłat za zajęcie pasa ruchu.

Po stronie wydatków kwotę dodatko-
wych 130 tys. zł pochłonie melioracja. 
Sumę 200 tys. zł dodano do inwestycji 
przeprowadzanych na ul. poznańskiej w 
Borówcu. Kwotę dodatkowych 50 tys. zł 
przeznaczono na remont pomieszczeń 
użytkowanych przez stowarzyszenie „Klau-
dynka”. Znalazły się także pieniądze na 
remonty i modernizację remiz strażackich w 
Kórniku i Radzewie a takze na wóz bojowy 
da strażaków.

Dzięki zatwierdzeniu przez radnych  
do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
dzieci realizujących I etap edukacyjny w 
szkołach podstawowych z terenu Gminy 
Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przy-
szłość” gmina najprawdopodobniej otrzyma  
ponad 268 tyz. zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji 
rady: „Przystąpienie Gminy Kórnik do pro-
jektu Indywidualizacja nauczania w klasach 
I-III ma na celu wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych. Złożo-
ny przez Gminę Kórnik w marcu 2011 roku 
wniosek uzyskał pozytywną ocenę Instytucji 
Pośredniczącej. Projekt realizowany będzie 
we wszystkich szkołach podstawowych 
funkcjonujących na  terenie Gminy Kórnik 
w terminie od 01.09.2011 do 30.09.2013, w 
roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.”

Podczas obrad radni pytali burmistrza 
i urzędników o interesujące ich kwestie.

Małgorzata Walkowiak pytała o szanse 
budowy w kolejnych latach sieci kanaliza-
cyjnych osiedlowych na terenie Kamionek. 
Przypomnijmy, że obecnie trwają przygo-
towania do budowy kolektora głównego 
wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez 
Kamionki od Borówca do Daszewic. 
Burmistrz poinformował, że Aquanet jest 
skłonny sfinansować połowę potrzebnych 
środków na budowę sieci osiedlowych. 
Druga połowa mogłaby pochodzić z fun-
duszy pozabudżetowych lub z budżetu 
gminy. Badane są możliwości pozyskania 
dodatkowych środków.

Radny Tomasz Grześkowiak pytał o 
szczegóły wspomnianych w sprawozdaniu 
burmistrza rozmów na temat instalacji na 
niektórych drogach „wyświetlaczy” rzeczy-
wistego prędkości przejazdu pojazdów. 
Burmistrz poinformował, że koszt jednej 
takiej instalacji to około 7 tys. zł. 

Bogdan Wesołek pytał o szczegóły 
rozmów na temat taryf za usługi wodno-
-kanalizacyjne. Poruszył także temat pań 
dostarczających „usług najstarszego za-
wodu świata”, które stoją wzdłuż głównych 
dróg powodując zgorszenie.  

Romana Genstwę interesowała kwestia 
obsady stanowiska dyrektora Szkoły pod-
stawowej w Szczodrzykowie.  Pytał także 
czy nowy wiceburmistrz Antoni Kalisz przej-
mie obowiązki przewodniczącego komisji 
Bezpieczeństwa.

Na końcu zabrał głos jeden z miesz-
kańców, który zwrócił uwagę na problem 
przelewania się ścieków w okolicach mar-
ketu w okolicy ul. Poznańskiej i Woźniaka. 
Nieczystości w czasie deszczów docierają 
nawet do jeziora a fetor utrudnia życie 
okolicznym mieszkańcom i przechodniom.

Mieszkaniec wskazał także na inne 
problemy, między innymi brak toalety na 
targowisku, nieodpowiednie godziny funk-
cjonowania szaletu przy ul. Kolegiackiej.

Narzekał, że jakoby „10 lat pracował 
bez wynagrodzenia” oraz sugerował, że 
niektóre przetargi dotyczące sprzedaży 
nieruchomości miały być przeprowadzone 
niezgodnie z prawem.

Burmistrz Zaproponował, by zgłoszony-
mi sprawami zajęła się Komisja rewizyjna 
Rady Miejskiej.

W sierpniu nie zaplanowano obrad sesji 
Rady Miejskiej

Szczegóły omówionych oraz podjętych 
uchwał znaleźć można na stronie 

http:// http://esesja.pl/sesja/134

Opr. ŁG

LiPcowa SeSja rady miejSkiej

27 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie 
komisji w sprawie przywrócenia Bninowi praw 
miejskich. W obradach uczestniczyli radni 
oraz zaproszeni goście: radca prawny Urzedu 
Miejskiego w Kórniku Przemysław Barczyński, 
pracownik Wydziału promocji Gminy, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku Robert 
Jankowski oraz członkowie stowarzyszenia 
„Nasz Bnin”: Miłosz Bukczyński (prezes) oraz 
Tomasz Labijak i Krzysztof Banaszak.

Na spotkaniu przedstawiłam i omówiłam 
dotychczasowe działania Rady Miejskiej w 
Kórniku związane z inicjatywą Stowarzyszenia 
„Nasz Bnin”.

Były to między innymi:
- 18.06.2010 - do RM wpłynęła informacja 

Stowarzyszenia Nasz Bnin o podjęciu starań 
dotyczących przywrócenia praw miejskich 
Bninowi,

- 23.06.2010 - pozytywna opinia K.Oświaty 
i Polityki Społecznej nt. inicjatywy stowarzy-
szenia,

- 28.06.2010 - pozytywna opinia Komisji 
Budżetu i Finansów nt. inicjatywy stowarzy-
szenia,

- 8.08.2010 - deklaracja Stowarzyszenia 
Nasz Bnin dot. bezpłatnego udziału członków 
stowarzyszenia w pracach komisji konsulta-
cyjnej,

- 17.09.2010 - informacja burmistrza o 
kosztach związanych z przywróceniem Bni-

nowi praw miejskich,
- 27.10.2010 - podjęcie uchwały nr LVIII 

/ 624 / 2010Rady Miejskiej w  Kórniku z dnia 
27 października 2010r. w sprawie: kon-

sultacji społecznych  w sprawie przywrócenia 
Bninowi praw miejskich,

- 29.10.2010 - zarządzenie burmistrza 
w sprawie powołania komisji konsultacyjnej,

- grudzień 2010 ogłoszenie wyników 
konsultacji,

- 16.02.2011 - spotkanie – przypomnienie 
dotychczasowych działań, przygotowania do 
akcji informacyjno - promocyjnej

- 6.05.2011 - przewodniczący RM kieruje 
do WUW, Wydział Organizacyjno – Admi-
nistracyjny, pismo z pytaniem, czy należy 
powtórzyć konsultacje społeczne w okręgu 

nr 3 podczas przeprowadzania konsultacji 
w pozostałych okręgach wyborczych,

- 11.05.2011 - spotkanie- projekt uchwały, 
możliwości promocji inicjatywy

- 19.05.2011 - odpowiedź WUW – nie jest 
konieczne powtarzanie konsultacji w okręgu 
nr 3,

- 31.05.2011- podjęcie uchwały Uchwała 
nr IX / 84 / 2011Rady Miejskiej w  Kórniku z 
dnia 31 maja 2011r. w sprawie: konsultacji 
społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi 
praw miejskich (cała gmina).

 - podjęcie uchwały Uchwała nr IX / 83 
/ 2011 Rady Miejskiej w  Kórniku z dnia 31 

maja 2011r. w sprawie: wyrażenia opinii o 
podziale miejscowości Kórnik na dwie odrębne 
miejscowości o nazwach Kórnik i Bnin, stano-
wiące miasta.

Dużo uwagi poświęciliśmy sprawie prze-
prowadzenia akcji informacyjno - promocyjnej.

Dyskusja toczyła się nad różnymi propozy-
cjami działania, których celem jest rozpropago-
wanie inicjatywy przywrócenia praw miejskich 
Bninowi wśród mieszkańców całej Gminy 
Kórnik przed nadchodzącymi konsultacjami.

Uzupełniające konsultacje (z wyłączeniem 
okręgu wyborczego nr 3 czyli Bnina) wyzna-
czone zostały na dzień najbliższych wyborów 
parlamentarnych tj. 9 października 2011r. 

Konsultacje z mieszkańcami Bnina prze-
prowadzono 21 listopada 2010r. (we wspo-
mnianym okręgu nr 3) w terminie wyborów 
samorządowych. Aż 75% głosujących, przy 
niezłej frekwencji poparło pomysł przywrócenia 
praw miejskich Bninowi.

Liczny udział  mieszkańców pozostałej 
części gminy i wyrażenie poparcia dla inicja-
tywy stowarzyszenia „Nasz Bnin” będzie waż-
nym argumentem dla sprawy przywrócenia 
praw miejskich Bninowi.

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Polityki Społecznej 
RM w Kórniku

SPrawoZdanie Z PoSiedZenia komiSji 
edUkacji, kULtUry i PoLityki SPołecZnej na temat 

PrZywrócenia Bninowi Praw miejSkich
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STRAżAcY w Akcji

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)

Kórniccy strażacy w lipcu i sierpniu zano-
towali kolejne akcje.
18 lipca -zabezpieczali miejsce wypadku w 
Kórniku-Prowencie na ulicy Zamkowej.
-gasili pożar lasu w Czołowie.
20 lipca - pompowali wodę z zalanych piwnic 
i jednego pomieszczenia restauracji „Nadwar-
ciańskiej” w Radzewicach gm. Mosina.
- pompowali wodę z zalanej drogi w Czmońcu.
21 lipca zabezpieczali miejsce wypadku w 
Dębcu.
- pompowali wodę z zalanych dróg na os. 
Wczasowym w Mosinie.
22 lipca usuwali drzewo na drodze Kórnik – 
Mieczewo.
- zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy 
Zamkowej w Kórniku.
- także zabezpieczali miejsce wypadku w 
Gądkach.
23 lipca pompowali wodę z piwnicy w Miecze-
wie gm. Mosina.
25 lipca zabezpieczali miejsce wypadku na 
trasie S 11 w Kórniku.
26 lipca zabezpieczali miejsce wypadku na 
trasie z Kórnika w kierunku Mosiny między 
Czołowem a Mieczewem.
- usuwali drzewo na drodze w Borówcu na 
ulicy Zapomnianej.
29 lipca -uwolnili łabędzia, który zaplątał się 
w żyłce na stawie w Koninku.
2 sierpnia zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca LPR na ulicy Poznańskiej w Da-
szewicach gm. Mosina.
3 sierpnia zebezpieczali miejsce wypadku w 
Dziećmierowie na ulicy Dworcowej.
4 sierpnia zabezpieczali lądowanie śmigłowca 
LPR w Prusinowie.
8 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku w 
Mieczewie gm. Mosina.
9 sierpnia gasili pożar auta na parkingu firmy 
Raben w Gądkach, które zapaliło się na skutek 
zwarcia.
13 sierpnia zabezpieczali miejsec wypadku 
w Śródce gm. Kleszczewo.

Oprac. Robert Wrzesiński

1 sierpnia:
- w Szczodrzykowie patrol SM ukarał 

mandatem właściciela posesji na której niesys-
tematyczne opróżnianie szamba spowodowało 
wylewanie się nieczystości na drogę;

- w Koninku interweniowano w sprawie 
zaplątanego w żyłkę wędkarską łabędzia; na 
miejsce wezwano straż pożarną ze specja-
listycznym sprzętem. Ptaka pochwycono i 
uwolniono;

- w Dziećmierowie ukarano mandatem wła-
ściciela posesji, który spalał śmieci w ognisku;

- kolejny mandat otrzymał kierowca pojaz-
du, który zaparkował swój pojazd w miejscu 
zabronionym;

- interweniowano w związku z rozrzuconymi 
na jezdni w Kórniku skrzynkami drewnianymi; 
właściciel skrzynek został pouczony i je po-
sprzątał;
2 sierpnia:

- patrol SM interweniował w związku ze 
zgłoszeniami dotyczącym 2 bezpańskich 
psów; próby pochwycenia nie powiodły się 
(psy uciekały);

- za parkowanie w miejscu zabronionym, 
kierowca pojazdu ukarany został mandatem;

- za zaśmiecanie ulicy sprawca czynu 
ukarany został mandatem;
3 sierpnia:

- interweniowano w Błażejewku w związku 
ze zgłoszeniem dotyczącym wylewającego się 
szamba; na miejscu przeprowadzono rozmowę 
z osobą odpowiedzialną za taki stan; na miej-
sce sprowadzono pojazd asenizacyjny, który 
wypompował zawartość z szamba;

- za parkowanie w miejscach zabronionych 
ukarano mandatami 2 kierowców;

- do wydziału eksploatacji przekazano uwa-
gi dotyczące braku 2 ławek na Promenadzie 
oraz fragmentu bruku;
4 sierpnia:

- patrol SM pochwycił a następnie odwiózł 
do schroniska 2 bezpańskie psy;

-w Robakowie interweniowano w związku ze 
zgłoszeniem dotyczącym spożywania alkoholu 
przy sklepie spożywczym; na miejscu zastano 6 
mężczyzn, którzy jednakże podczas interwencji 
nie spożywali alkoholu; osoba zgłaszająca 
odmówiła potwierdzenia faktu spożywania al-
koholu;

- uruchomiony został ponownie system 
monitoringu miasta ( od 27 lipca był niesprawny);
5 sierpnia:

- patrol SM kontrolował okolice sklepu spo-
żywczego w Robakowie; na miejscu zatrzymano 
i wylegitymowano 3 mężczyzn spożywających 
alkohol; w związku z odmową przyjęcia mandat 
zostaną skierowane do Sądu 3 wnioski o ich 
ukaranie;

- tego dnia interweniowano także na ul. Le-
śnej, gdzie skontrolowano 2 motorowerzystów, 
którzy jak się okazało nie posiadali przy sobie 
dokumentów; zostali zobowiązani do dostarcze-
nia dokumentów do jednostki SM;
6 sierpnia:

- patrol SM ukarał mandatami 3 miesz-
kańców gminy za zaśmiecanie w miejscu 
publicznym;

- tego dnia za spalanie śmieci ukarany man-
datem został mieszkaniec Błażejewa;

- kierowcę ukarano za parkowanie w miejscu 
zabronionym;
7 sierpnia:

- ponownie ukarani mandatami zostali 2 
kierowcy pojazdów za parkowanie w miejscach 
zabronionych;
8 sierpnia:

- w związku ze zgłoszeniem dotyczącym 
nawożenia mas ziemi na posesję jednego z 
mieszkańców Żernik oraz zaśmiecaniem drogi, 
przeprowadzono na miejscu wizję lokalną oraz 
odnotowano pojazdy wjeżdżające na teren dział-
ki; stosowna w tym zakresie informacja została 
przekazana do wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa  oraz do wydziału Eksploatacji UM;

- w tym samym dniu interweniowano w 
Szczytnikach; tam właśnie został pochwycony i 
odstawiony do schroniska bezpański pies;
9 sierpnia:

- patrol SM interweniował w Robakowie w 
sklepie spożywczym; przeprowadzono rozmowę 
z kierownikiem sklepu na temat przeciwdziałania 
procederowi spożywania alkoholu w obrębie 
sklepu;

- ponownie przeprowadzono wizję lokalną 
w okolicy gruntów w Żernikach. Uwagi i spo-
strzeżenia przekazano do Wydziału Ochrony 
Środowiska UM;
10 sierpnia: 

- patrol SM ukarał mandatami 2 osoby 
(spalanie śmieci; umieszczanie reklamy w pasie 
drogowym);

- w tym dniu zabezpieczono 2 miejsca w któ-
rych znaleziono padłe zwierzęta; powiadomiono 
firmę zajmującą się zbieraniem padliny;

- na drodze w okolicach Dachowy odkryto 
dzikie wysypisko śmieci; sprawca czynu został 
rozpoznany; wobec niego prowadzone są czyn-
ności służbowe;

- pochwycono kolejnego bezpańskiego psa;
Żródło: SM w Kórniku

Z NoTATNikA SŁUżBowEGo STRAżY MiEjSkiEj kronika 
kryminaLna

wieści Sołeckie
czmoń

Sołtys Jerzy Rozmiarek informuje, że w 
lipcu został oddany do użytku chodnik przy 
drodze powiatowej przy ulicy Strażackiej – od 
bloków w kierunku Kalei. Przedsięwzięcie było 
sfinansowane z budżetu gminy.

Władze gminy zakupiły 4-letni wóz bojowy 
marki Man dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czmoniu. Z tej okazji choć dopiero w paździer-
niku zorganizowany będzie się festyn.

czmoniec
Senat ogłosił rok 2011 Rokiem św. Maksy-

miliana Marii Kolbego. 70 rocznica męczeń-
skiej śmierci świętego przypadała w niedzielę, 
14 sierpnia. Z tej okazji po raz pierwszy w 
Czmońcu odbył się w tamtym dniu odpust. 
Mszę św. odprawił proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha w Bninie – ks. Bolesław Dolata, a 
koncelebrowali: ks. Wojciech Pawelczak (był 
w tej parafii wikariuszem 40 lat temu) oraz 
obecny wikariusz – ks. Dariusz Walkowiak. 
Po Mszy św. został przez sołtysa Zbigniewa 
Tomaszewskiego i Radę Sołecką zorganizo-
wany dla mieszkańców poczęstunek.

Gądki
Sołtys Tadeusz Olejniczak informuje, że 11 

sierpnia został oddany do użytku chodnik na 
ulicy Leśnej. Przedsięwzięcie to było fianan-
sowane zarówno z fundszu sołeckiego jak i 
budżetu gminy. Sołtys składa podziękowania 
radnemu Andrzejowi Surdykowi za pomoc w 
realizacji tej inwestycji.

dachowa
Sołtys Przemysław Pacholski informuje, 

iż Urząd Miejski w Kórniku przygotowuje 
dokumenatcję do przetargu na budowę drogi 
na ulicy Okrężnej.

W piątek, 9 września o godz. 18:00 w świe-
tlicy odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie 
funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Robert Wrzesiński

Zgłoszenia zdarzeń i interwencje 
Policji na terenie 

Gminy Kórnik 
w dniach 

od 18 lipca do 15 sierpnia 2011r. 

20 lipca Komisariat Policji w Kórniku zo-
stał powiadomiony o dokonanym włamaniu 
do domu w miejscowości Konarskie i kra-
dzieży materiałów i sprzętu budowlanego.

Także tego dnia funkcjonariusze doko-
nali zatrzymania kobiety, która w miejsco-
wości Gadki dokonała kradzieży pieniędzy 
w kwocie 723 zł.

25 lipca zgłoszono dokonanie w miej-
scowości Kamionki kradzieży z pojazdu 
marki BMW portfela z zawartością pienię-
dzy i dokumentów o ogólnej wartości strat 
1020 zł.

Także 25 lipca powiadomiono o doko-
nanym w miejscowości Kórnik włamaniu 
do mieszkania i kradzieży pieniędzy oraz 
złotej biżuterii ogólnej wartości strat 1100 zł.

3 sierpnia Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o włamaniu do jakiego 
doszło w Gądkach. Z szafki pracowniczej 
skradziono  telefon komórkowy i pieniądze.

W tym samym dniu zgłoszono kradzież 
prętów zbrojeniowych oraz folii kubełkowej 
w Kórniku.

4 sierpnia zgłoszono dokonane w 
miejscowości Szczytniki włamanie do 
domu w budowie i  kradzież  płytek, opon 
i stołu ogrodowego. Straty oszacowano 
na 8000 zł.

5 sierpnia  komisariat powiadomiono o 
dokonanej w Błażejewku kradzieży kosiarki 
spalinowej o szacunkowej wartości 600 zł.

Sześciokrotnie zatrzymywano kieru-
jących pojazdem pod wpływem alkoholu. 
Było to aż trzech rowerzystów, dwóch kie-

rujących samochodem oraz jeden operator 
wózka widłowego. Badania zawartości alko-
holu w wydychanym powietrzu wykazywały 
od 0,26 do 1,13 mg/l.

Dwukrotnie zatrzymywano osoby po-
siadające substancje narkotyczne w 
postaci „suszu roślinnego”. W dniu 20 
lipca zatrzymano w Kórniku z tego powodu 
nieletniego. W dniu 11 sierpnia zatrzymano 
posiadającego narkotyk mężczyznę, który 
został doprowadzony do Komisariatu przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kórniku.

W komisariacie zgłoszono w sumie  
kradzież czterech samochodów. Udało się 
odnaleźć dwa z nich. 31 lipca w Czmońcu 
znaleziono uszkodzonego Deawoo, który 
19 lipca został skradziony w Kórniku. 4 
sierpnia w Żernikach odnaleziono skradzio-
nego Mercedesa.

20 lipca zgłoszono kradzież dwóch 
skuterów w Szczytnikach. Przy okazji 
ukradziono dokumenty i wertykulator. 10 
sierpnia skradziono w Kamionkach skuter 
marki Piaggio. Dwa dni wcześniej zgłoszo-
no dokonaną w Kórniku kradzież roweru z 
zestawem narzędzi.

9 i 11 sierpnia zgłoszono fakt uszko-
dzenia samochodów, który miał miejsc w 
Kórniku.

W okresie ostatniego miesiąca zano-
towano także zgłoszenia ponad 20 kolizji 
drogowych. Dodatkowo zgłoszono uszko-
dzenie pojazdów na skutek wjechania w 
wyrwy w jezdni. Kilku kronie zgłaszano 
kolizję ze zwierzęciem leśnym lub psem. 
Policjanci  interweniowal na skutek zawi-
nionego przez kierowcę Mana uszkodzenia 
ekranów akustycznych przy drodze S-11 w 
okolicach Skrzynek. 

Na podstawie informacji 
z KP w Kórniku

opr. ŁG

okres lata sprzyja odpoczynkowi na 
łonie natury i świeżym powietrzu. To 
może truizm, jednak niestety, choć łono 
natury jest niewątpliwym atutem naszej 
okolicy, to ze świeżością powietrza nie 
wszędzie jest dobrze.

Jedna z mieszkanek Błażejewka 
(nazwisko znane redakcji) zgłaszała nam 
kilkukrotnie problem przykrych zapachów 
jakie wydziela nieszczelny zbiornik na 
ścieki komunalne w jej sąsiedztwie. Ze 
zbiornika korzysta spółdzielnia mieszka-
niowa, pojedyncze domki i cześć Ośrodka 
Konferencyjno-Wypoczynkowego. Nie-
stety często z „szamba” wypływa zawar-
tość płynąc strużką w kierunku jeziora.

W tej sprawie interweniowała już straż 
miejska, na koszt gminy sprawdzano, czy 
do zbiornika nie podłączona jest „rów”, 
jednak współwłaściciele jak dotychczas 

nie potrafili wspólnie usunąć problemu. 
Jak dowiedziałem  się od sołtysa 

Błażejewka Andrzeja Dudy, ustalono, 
że nieczystości będą wypompowywane 
częściej, co ma zapobiec przelewaniu.

W Wydziale Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa UM w Kórniku i od wicebur-
mistrza Antoniego Kalisza usłyszałem, 
że w takich przypadkach możliwe jest 
zastosowanie sankcji, w postaci prze-
jęcia na okres minimum roku przez 
gminę obowiązku odpowiednio częstego 
usuwania ścieków ze zbiornika, oraz 
obciążania współwłaścicieli opłatami, 
ale o wysokości równej górnym stawkom 
przewidzianym w uchwale o utrzymaniu 
porządku w gminie.

Miejmy nadzieję, że odpowiedzialni 
za zapachy w tak pięknym miejscu jak 
Błażejewko poradzą sobie sami.

jakiś czas temu dotarł do Redakcji 
kórniczanina list na temat placu zabaw 
na terenie spółdzielni w Pierzchnie, przy 
blokach. 

Obiekt - by spełniać normy bezpie-
czeństwa - wymaga remontu i nakładów 
finansowych. Ponieważ w innej części 
wsi, na terenie gminnym powstał plac za-
baw - spółdzielnia postanowiła swój plac 
zlikwidować. Tak zadecydowało zebranie 
wspólnoty.

Autor listu nie zgadza się z ta decyzją.
Niestety ów Czytelnik nie podpisał się 
pod swoim listem, dlatego jego treść nie 
znajdzie się na łamach Kórniczanina. Brak 
podpisu i danych do kontaktu uniemożliwia 
weryfikacje informacji zawartych w liście. 
Przedstawiciel spółdzielni i miejscowy 
sołtys otwarcie mówią o sytuacji i rzeczowo 
argumentują działania. 

Łukasz Grzegorowski

cZyteLnicy PiSZą i dZwonią
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BURMiSTRZA GMiNY kóRNik
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w Robakowie 
– rejon ul. Żernickiej, Gm. Kórnik.

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 XXXII/357/2008 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2008 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
Robakowie – rejon ulicy Żernickiej, gm. 
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 26 sierpnia do 
27 września 2011 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 20 września 
2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
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 pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, 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 
października 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 postępo-
waniem 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.    

BURMiSTRZ GMiNY kóRNik iNfoRMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. do 12 
września 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży  w 
trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością 
Gminy Kórnik:
- działka nr 659/5 o powierzchni  0,0161 ha położona w Kórniku obręb Bnin.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
do właścicieli nieruchomości sąsiednich działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 
659/6, 659/8, 659/4, 658/1.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19  sierpnia 2011 r. 
do dnia 12 września 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na cele sołeckie:
- 1 działka nr 10  położona w obrębie Radzewo,
- 1 działka nr  133  położona w obrębie Koninko.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. 
do dnia 12 września 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- działka nr 142 oraz 144/1 położone w obrębie Błażejewko,
- działka nr 163/4, 159/5, 101 oraz 96 położone w obrębie Czmoń,
- działka nr 21 oraz 23/3 położone w obrębie Dębiec (łącznie),
- część działki nr 12 położona w obrębie Radzewo,
 2) nieruchomość przeznaczona pod kiosk typu Ruch: 
- część działki nr 480 położona w Kórniku.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia              
12 września 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-  działki nr 174/1 położonej w Borówcu gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz 
właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674 lub 675.

oGŁoSZENiE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na 
dzierżawę części nieruchomości będącej  własnością Gminy Kórnik

część działki 882/14 o powierzchni 3 m²
położonej w miejscowości kórnik przy ul. średzkiej 

przeznaczonej na ustawienie reklamy 
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 200 zł netto / m-c

(słownie złotych: dwieście  00/100) 
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres trzech lat,
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 16 września 2011 r. w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 
w godz. 9:00 do 14:00,
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, 
Sekretariat) w terminie do dnia 20  września 2011 r. do godziny 9:45 z dopiskiem 
na zabezpieczonej kopercie: 
„OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10:00 20.09.2011”,
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi 
zastrzeżeń,
- Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec 
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź 
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku,
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu po-
dając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 
od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia 19 września 2011 r.

w dniach 10 -14 sierpnia br. na za-
proszenie wójta Bukowiny Tatrzańskiej 
Stanisława Łukaszczyka i dyrektora Bu-
kowiańskiego centrum kultury Bartło-
mieja koszarka przebywała w Bukownie 
Tatrzańskiej delegacja z gminy kórnik w 
składzie: burmistrz jerzy lechnerow-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej w 
kórniku Maciej Marciniak, pracownicy 
wydziału Promocji Gminy: Magdalena 
Matelska-Bogajczyk i Robert jankowski 
oraz tegoroczna „Biała dama” Agata 
kiełpińska. 

Celem wizyty był udział w 45. Festiwalu 
Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” oraz 
omówienie szczegółów przyszłej współpra-
cy, gdyż jeszcze w tym roku planowane 
jest podpisanie umowy partnerskiej między 
gminami.

Jubileuszowe 45. Sabałowe Bajania 
rozpoczęły się w środę, uroczystym prze-
jazdem kapel, zespołów regionalnych i 
zaproszonych gości zaprzęgami konnymi 

przez Bukowinę Tatrzańską do Domu 
Ludowego, gdzie w ciągu kolejnych dni 
występowali najlepsi ludowi wykonawcy 
z całej Polski. Przez cztery dni Bukowina 
tętniła folklorem. 

Głównym wydarzeniem „Sabałowych 
Bajań” był Ogólnopolski Konkurs Gawę-
dziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych. Konkurso-
wi towarzyszył szereg imprez dodatkowych. 
Były spektakle teatralne w wykonaniu 
amatorskich zespołów teatralnych, de-
gustacja potraw regionalnych, wystawy 
fotograficzne, koncerty folkowych zespołów 
rozrywkowych, ogólnopolska wystawa 
twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludo-
wej, zawody strzeleckie i oczywiście pełna 
niespodzianek i tajemniczości „Sabałowa 
Noc”, podczas której na Rusińskim Wierchu 
przy pełni księżyca odbyło się przyjęcie no-
wych członków do „zbójeckiej braci” oraz do 
grona „wiyrchowych orlic”. Tak honorowane 
są osoby szczególnie zasłużone dla kultury 

góralskiej.
Obrzęd pasowania zakończyło wspól-

ne rozpalenie watry i przepiękny pokaz 
sztucznych ogni, po których odbyły się 
liczne występy i koncerty, które trwały do 
późnej nocy. 

Wizyta w Bukowinie Tatrzańskiej wywar-
ła na naszej delegacji wspaniałe wrażenia, 
ale z pewnością niezapomnianym przeży-
ciem było spotkanie z noblistką Wisławą 
Szymborską w jej mieszkaniu w Krakowie. 
Spotkanie to udało się dzięki burmistrzowi 
Lechnerowskiemu, którego pani Szymbor-
ska zaprosiła wcześniej do siebie. Do końca 
nikt nie był pewien, czy całej delegacji uda 
się zobaczyć z panią Szymborską, gdyż 
uchodzi ona za osobę bardzo skromną i nie 
lubiącą wystąpień publicznych, ale udało 
się i było wspaniale!  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

na „SaBałowych Bajaniach” 
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Z cyklu znani i nieznani kórniczanie 
przedstawiam prof. huberta waligórę, kolej-
nego absolwenta liceum ogólnokształcące-
go w kórniku, by młodszemu pokoleniu oraz 
mieszkańcom miasta i gminy przybliżyć jego 
dokonania naukowe.

Jest absolwentem kórnickiego liceum z roku 
1974. Był jednym z pierwszych moich wycho-
wanków, których powierzono mi w opiece jako 
młodej nauczycielce w tej szkole. Jego nazwisko, 
a także Jego kolegi Tolka znane było w szkole, 
na apelach szkolnych. Był osobą rozrywkową, a 
także lubianą, szczególnie przez koleżanki. Jeź-
dził na zawody sportowe, skakał o tyczce. Nie ma 
do dzisiaj spotkania towarzyskiego Jego klasy, by 
nie wspominano o Nim. Wywodził się z rodziny 
zainteresowanej rolnictwem. Ojciec śp. Janusz 
Waligóra był długoletnim  kierownikiem Go-
spodarstwa Doświadczalnego PAN w Kórniku. 
Mama Elżbieta - dziś sędziwa 90-latka mieszka 
nadal w Kórniku. Czwórka rodzeństwa uczęsz-
czała do kórnickiego liceum. Siostra Maria - pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach 
koło Leszna i  brat Seweryn Waligóra – radny 
bieżącej kadencji Rady Powiatu Poznańskiego 
i obecny dyrektor Zakładu Doświadczalnego - 
mieszkaniec Kórnika, także posiadają wyższe 
wykształcenie rolnicze. Młodsza siostra Joanna 
jest pracownikiem naukowym na Wydziale 
Humanistycznym UAM w Poznaniu i obecnie 
jest w trakcie kończenia rozprawy habilitacyjnej.  
A Profesor Hubert Waligóra? Po maturze w 
latach 1974-1979 studiował na Wydziale Rolni-
czym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy) w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł 
magistra inżyniera rolnictwa. Rozpoczął pracę 
na uczelni i krok po kroku awansował w pracy 
naukowej. W Uczelni tej przeszedł wszystkie 
szczeble awansu zawodowego: od asystenta 
(1979-1987), poprzez adiunkta (1987-2009), do 
profesora nadzwyczajnego (od 2009r.).

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
uzyskał w 1987 roku w wyniku uchwały Rady 
Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w 
Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 
„Wpływ terminów i sposobów zbioru kukurydzy 
uprawianej na ziarno na plonowanie odmian o 
różnej wczesności”, której promotorem był prof. 
dr hab. Andrzej Dubas.

Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w zakresie agronomii – uprawy 
roślin nadała Kandydatowi Rada Wydziału 
Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu 

w 2004 roku na podstawie ogólnego dorobku 
naukowego oraz pracy habilitacyjnej pt.: „Re-
akcja kukurydzy cukrowej na wybrane czynniki 
agrotechniczne”.

Od 2009 roku  do chwili obecnej, w wyniku 

postępowania konkursowego, dr hab. Hubert 
Waligóra zatrudniony jest w Katedrze Uprawy 
Roli i Roślin (obecnie Katedrze Agronomii) 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

19 stycznia 2011 roku Prezydent Rzeczypo-
spolitej nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Huberta 
Waligóry obejmuje 259 pozycji różnych opra-
cowań naukowych. Na dorobek publikacyjny  
składają się:
- oryginalne recenzowane prace twórcze  85
- recenzowane w materiałach konferencji kra-
jowych 13
- podręczniki, skrypty, monografie  5
- artykuły naukowe 10
-artykuły popularno-naukowe 146                                                       

Wśród dzieł oryginalnych dominują prace 
zespołowe, gdyż problematyka większości z 
tych prac ma charakter interdyscyplinarny. O 
znaczącej pozycji prof. dr hab. Huberta Waligóry 
w zespołach badawczych świadczy to, że poza 
opracowaniami indywidualnymi, w wielu pracach 
pełni rolę wiodącą. 

Problematyka badawcza prof. dr hab. Huber-
ta Waligóry skoncentrowana jest głównie wokół 
następujących grup tematycznych:

1. doskonalenie agrotechniki nowych krajo-

wych i zagranicznych mieszańców kukurydzy 
uprawianej na ziarno i CCM; 

2. opracowanie zasad agrotechnicznych 
uprawy kukurydzy cukrowej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem metod agrotech-
nicznych umożliwiających wydłużenie podaży 
surowca dla przemysłu przetwórczego i bezpo-
średniej konsumpcji;

3. doskonalenie agrotechniki zbóż i miesza-
nek zbożowych oraz nowych odmian sorga i 
roślin energetycznych, a zwłaszcza wikliny. 

Od początku pracy profesora w Katedrze 
Uprawy Roli i Roślin (obecnie Katedra Agrono-
mii) Jego badania koncentrowały się głównie 
na problemach dotyczących oceny wartości 
gospodarczej nowych odmian polskich i zagra-
nicznych mieszańców kukurydzy uprawianej na 
ziarno i CCM.

 Prof. dr hab. Hubert Waligóra ma istotne 
zasługi w zakresie kształcenia kadry naukowej. 
Był promotorem jednej pracy doktorskiej, a 
dwie kolejne prace doktorskie są obecnie na 
ukończeniu. Wykonał również 27 recenzji prac 
naukowych publikowanych w kilku czasopi-
smach naukowych.

  Od chwili uzyskania stopnia naukowego 
doktora prof. dr hab. Hubert Waligóra był pro-
motorem 64 prac magisterskich. 

Prof. dr hab. Hubert Waligóra upowszechniał 
swoje osiągnięcia naukowe oraz podnosił kwali-
fikacje zawodowe, uczestnicząc w 37 konferen-
cjach naukowych. Wygłosił łącznie 9 referatów.           

 Od momentu powstania, będąc współzało-
życielem, od roku 1993 jest redaktorem naczel-
nym czasopisma „Kukurydza” wydawanego 
przez Polski Związek Producentów Kukurydzy.

Za swoją wszechstronną działalność, a 
zwłaszcza osiągnięcia w pracy naukowo-badaw-
czej oraz dydaktycznej profesor był wielokrotnie 
wyróżniany przez JM Rektora AR w Poznaniu 
nagrodami zarówno zespołowymi, jak i indywi-
dualnymi, uzyskując łącznie 21 nagród w latach 
1983-2010. Za osiągnięcia w pracy zawodowej 
prof. dr hab. Hubert Waligóra otrzymał w 2005 
roku Złoty Krzyż Zasługi. 

Kolejny absolwent Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku potwierdza, że z tak małej 
szkoły mogą wyjść wartościowi ludzie. Ucząc 
się w dużej szkole często jest się bezimiennym, 
w małej jesteś osobą znaną.

Wiadomości zebrała
Anna Rauk

ProFeSor hUBert waLiGóra
-aBSoLwent kórnickieGo LiceUm

Zapraszamy serdecznie 
wszystkie dzieci przyjęte do 

Przedszkola 
„Bajkowy Dwór”
na dni adaptacyjne 

w dniach 25, 26, 29,30 sierpnia
w godzinach od 9:00 do 11:00

Prosimy dzieci i rodziców 
o przyniesienie kapci

W razie pytań informacja 
pod numerem telefonu: 

518 671 759

UwAGA
Wychodząc naprzeciw prośbom naszych klientów, którzy chcieliby wziąć 

udział w „OAZA NIGHT”, 
a niestety wyjeżdżają na urlop, uprzejmie informujemy, że 

w związku z okresem wakacyjnym postanowiliśmy przesunąć 
termin w/w imprezy.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych 
na „OAZA NIGHT” 

w nocy z 12 na 13 listopada
w pierwsze urodziny Centrum „OAZA”

Za te zmiany przepraszamy.

ksawery ma 4 lata, urodził się 26 paź-
dziernika 2007 r. jest trzecim z czworga 
dzieci. Niestety od urodzenia borykał 
się z problemami zdrowotnymi. Po uro-
dzeniu otrzymał tylko 3 punkty w skali 
Apgar przy wtórnym bezdechu. Spędził 
3 tygodnie w szpitalu z podejrzeniem 
częstoskurczu napadowego.  często 
choruje na zakażenia dolnych i górnych 
dróg oddechowych. Schorzenia powo-
dują konieczność leczenia i długich 
pobytów w sanatoriach. 

Na domiar złego od drugiego roku życia 
rozwój Ksawerego zahamował się i przy-
szedł regres. Wcześniej mówił sylabami, 
obecnie to zaniknęło w zupełności. W wieku 
trzech lat podczas badań w Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej stwierdzono 
u niego opóźnienie rozwojowe i skierowa-
no na zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Zajęcia te obejmowały 
wsparcie tylko w zakresie 1,5 godziny 
tygodniowo. Gdy rodzice zauważyli, że 
dzięki temu czyni zdecydowane postępy, 
zdecydowali się za odpłatnością zwiększyć 
ilość zajęć do godziny dziennie. 

ksawery posiada orzeczenie o nie-
pełnosprawności wskazujące na fakt, 
że wymaga całkowitej opieki i nie może 
samodzielnie funkcjonować. Wykazuje 
wiele autystycznych zachowań. Nie ma po-
trzeby naśladownictwa czy wspólnej zaba-
wy. Nie mówi, nie rozpoznaje przedmiotów. 
Ma bardzo utrudniony kontakt wzrokowy. 
Często wędruje bez celu. Nie reaguje na 
żadne polecenia. właśnie kompletowa-
ne są badania i lada moment ksawery 
otrzyma orzeczenie o zdiagnozowanym 
autyzmie.

Ulubionymi zajęciami Ksawerego są: 
jazda rowerkiem i kontakt z wodą. Woda 
działa na niego odprężająco, pomaga mu 
w otwarciu na drugiego człowieka. Ksawe-
ry uwielbia także kontakt ze zwierzętami 
dlatego od czterech miesięcy uczestniczy 
w zajęciach hipoterapii, a od września do-
datkowo w dogoterapii. 

W okresie wakacyjnym Ksawery brał 
udział w  półkoloniach organizowanych 
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka”.  Został także 
przyjęty do przedszkola w Kórniku – Bninie. 
Jednak warunkiem pobytu Ksawerego na 
zajęciach przedszkolnych jest obecność w 
grupie drugiego nauczyciela - tzw. nauczy-
ciela wspomagającego. Docelowe działania 
mają w przyszłości przynieść wymierny sku-

tek w postaci „normalnego” funkcjonowania 
Ksawerego w społeczeństwie.

Rodzice podkreślają, że poszukują dla 
Ksawerego różnych możliwości wspomaga-
nia rozwoju „Ze względu na zainteresowa-
nie wodą zdecydowaliśmy się na uczestnic-
two w dwutygodniowym turnusie jesiennym 
w Wałczu, gdzie Ksawery będzie poddany 
różnym rodzajom terapi. Będą to miedzy 
innymi:  Neurointegracja, Stymulacja Sys-
temu Taktylnego, Integracja Sensoryczna, 
a przede wszystkim  Aquaterapia”. koszt 
takiego turnusu to niebagatelne 6 800 zł. 
jest to kwota stosunkowo wysoka, która 
obciąża zdecydowanie budżet sześcio-
osobowej rodziny. To skłoniło rodziców 
Ksawerego do wystąpienia z apelem do 
Państwa o wsparcie finansowe leczenia 
ich dziecka.

Bardzo prosimy każdego z Państwa 
o pomoc finansową. 

Zbiórkę pieniędzy swoim szyldem 
firmuje Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej. KTPS wspiera Ksawerego już 

od roku. Rodzice serdecznie  dziękują pani 
Krystynie Janickiej oraz całemu KTPSowi 
za udzieloną do tej pory pomoc w postaci 
dwóch dofinansowań do wyjazdów sana-
toryjnych.

Od terapeuty Rodzice Ksawerego 
dowiedzieli się, że rewelacyjne efekty w 
leczeniu dzieci z cechami autyzmu przynosi 
delfinoterapia. Pozwala ona na pozbycie 
się stresu, a przede wszystkim stymuluje 
pracę mózgu. 

Piszą o tym naukowcy na świecie, a o 
roli delfinoterapii i jej potencjale w stymulacji 
rozwoju intelektualnego i motorycznego 
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi usły-
szeć można było podczas wykładu otwar-
tego na wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, w 
którym uczestniczyli rodzice dzieci auty-
stycznych zrzeszeni w Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Autyzmem „Pro Futuro”. Mgr 
Anna Kolan-Zawolska - psycholog, tera-
pełta behawioralny, specjalistka z zakresu 
zooterapii oraz wspierania rozwoju dzieci 
z autyzmem opowiedziała jak powinna 
przebiegać terapia oraz o rezultatach tera-
pii. Podczas zabawy z delfinami w mózgu 
uwalniają się endorfiny, które pozytywnie 
wpływają na termoregulację i zmniejszają 
poczucie bólu. Największą zaletą delfinów 
jest wytwarzanie ultradźwięków, które 
stymulują chore komórki mózgowe do 
normalnego funkcjonowania. W terapii za-
wsze uczestniczy lekarz i psychoterapeuta. 
Zajęcia składają się z co najmniej ośmiu 
indywidualnych sesji z delfinem. Terapia z 
udziałem delfinów jest bardzo kosztowna, 
tym bardziej, że w Polsce nie istnieje żaden 
ośrodek w którym jest realizowana. Koszt 
takiej terapii to kwota ok. 30 tys. zł. 

Rodzice są zachwyceni szansą takiego 
leczenia i możliwościami jakie daje tego 
typu terapia. Terapia na razie nierealna 
ze względów ekonomicznych. Niestety 
jak podkreślają rodzice: „Nie jesteśmy 
rodziną na tyle zamożną, żeby samemu 
sfinansować Ksaweremu delfinoterapię. 
Zwracamy się do każdego z państwa o po-
moc w uzbieraniu potrzebnej kwoty, tak by 
Ksawery miał możliwość poprawy swojego 
stanu zdrowia”. 

Dokumenty potwierdzające stan zdro-
wia Ksawerego znajdują się redakcji Kór-
niczania do wglądu.

A wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o 
pomoc dla Ksawerego, by dać mu szansę   
rozwoju, poprawy stanu zdrowia i walki z 
przeciwnościami losu.

Pomóżmy kSaweremU!

wpłaty przeznaczone na leczenie ksawerego 
można kierować na konto 

kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej: 
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 

z dopiskiem „ksawery”. 
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A W dniach od 5 do 7 sierpnia br. gościli-

śmy w Kórniku uczestników II Międzynaro-
dowego Zlot Małego Fiata 126 i 126p. Orga-
nizatorami zlotu byli: „KLUB  MIŁOŚNIKÓW  
Fiata   126 POZNAŃ i  „Stajnia  Czestera”. 
Patronat honorowy nad zlotem objęli: 
Prezydent Miasta Poznania Ryszard 
Grobelny, Burmistrz Miasta Lubonia 
Dariusz Szmyt i Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Celem zlotu było pokazanie najcie-
kawszych miejsc Poznania i powiatu 
poznańskiego, także pod kątem Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 
2012 oraz wymiana doświadczeń tech-
nicznych i wspólna zabawa na terenie 
OSiR-u w Kórniku, który przez trzy dni 
był bazą zlotu.

Zlot został zorganizowany już po raz 
drugi w województwie wielkopolskim, 
ale pierwszy raz z udziałem siedmiu ekip 
zagranicznych. W zlocie uczestniczyły 
ekipy z: Holandii, Czech, Słowacji i Węgier.

W Poznaniu zlotowicze zwiedzili tereny 

MALTY SKI i Poznańskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a następnie udali się na  parking 
Urzędu Miasta Poznania, skąd wspólnie 
z prezydentem Poznania, burmistrzami: 
Lubonia i Kórnika pojechali pod Ratusz 

Poznański. O godz. 12.00 wszyscy obejrzeli 
Poznańskie Koziołki i wykonali honorową 
rundę dookoła  Starego Rynku. Następnie 
uczestnicy zlotu udali się na Rynek Żabi-

kowski w Luboniu, gdzie powitał ich bur-
mistrz Lubonia Dariusz Szmyt. Popołudniu 
zlotowicze pojawili się na rynku w Kórniku, 
gdzie zostali powitani przez burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego i wiceburmi-

strza Antoniego Kalisza. W imieniu 
zlotowiczów za zaproszenie do Kórnika 
podziękował prezes „Klubu  Miłośników  
Fiata   126 POZNAŃ” Jacek Krzyżań-
ski. Wjeżdżający z dużym hałasem 
korowód kolorowych fiatów wzbudził 
spore zainteresowanie mieszkańców i 
turystów, którzy w tym czasie odwiedzili 
Kórnik. Szczególne zainteresowanie i 
sentyment wzbudzały „maluchy” wśród 
tych, którzy jeszcze niedawno sami byli 
właścicielami tej marki samochodów. 
Około godz. 18.00 zlotowicze udali 
się na teren OSiR-u w Kórniku, aby 
rozstrzygnąć w obecności burmistrza 

Lechnerowskiego konkurs na najpiękniej-
szy i najbrzydszy samochód zlotu.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

ii międZynarodowy ZLot miłośników maLUcha

już po raz drugi zawitała do naszej 
gminy impreza pod nazwą wielkopolskie 
Zmagania Sołectw. Tym razem 14 sierp-
nia w Radzewie rywalizowały ze soba 
cztery drużyny z miejscowości: czmoń, 
dachowa, konarskie i  Radzewo. 

Gospodarzami imprezy była miejsco-
wa pani sołtys Julia Bartkowiak wraz z 
radą sołecką.

Zmagania sołectw to oczywiście 
współzawodnictwo. Jednak konkurencje 
proponowane przez organizatorów są 
niezwykłe. uczestnicy bowiem ścigają 
się w „sztafecie gumowcowej”, „spacerze 
farmera, specjalnym slalomie rowero-
wym, boksują się w olbrzymich ręka-
wicach na „balonowej” nawierzchni lub 
sprawdzają, kto w danym czasie więcej 
„udoi” ze sztucznej krowy. Na dodatek 

zespoły muszą się także wykazać zna-
jomością gwary wielkopolskiej.

Rywalizacja jest oczywiście ważna, 
ale jeszcze ważniejsze jest to, by dobrze 
się bawić. A na dobrą zabawę maja szan-
sę nie tylko zawodnicy, ale i widzowie 

„Zmagań”. Impreza ma bowiem charakter 
festynu z wieloma atrakcjami, takimi jak 
dmuchane zamki, bogata gastronomia, 
jarmarczne stragany oraz muzyka. W 
Radzewie wystąpił zespół Disco Polo 
Megan.

Przypomnijmy, że 
zawody w pierwotnie 
planowanym terminie 
(30 lipca)  nie odbyły się 
z powodu złych warun-
ków atmosferycznych. 
Może to właśnie zmiana 
terminy była powodem 
tego, że do rywaliza-
cji stanęły tylko cztery 
drużyny. Dla porząd-
ku podamy kolejność 
klasyfikacji końcowej. 
Zwyciężyli zawodnicy 
z Dachowy, przed Ra-
dzewem, Czmoniem i 
Konarskim. 

ŁG

wieLkoPoLSkie ZmaGania Sołectw w radZewie

W minioną niedzielę, tj. 31 lipca br. w 
Kórnickim Arboretum odbył się spektakl 
Teatru na Fundamentach. Tym razem 
organizatorzy zaprosili nas na światową 
premierę I części tryptyku Dekalog w re-
żyserii Magdaleny Płanety, 
absolwentki Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej   
Telewizyjnej i Teatralnej w 
Łodzi. W styczniu 2010r. 
otrzymała Medal Młodej  
Sztuki  przyznany przez 
„Głos Wielkopolski”. To z  
Jej inicjatywy powstało Sto-
warzyszenie Edukacyjno-
-Teatralne Stacja Szamocin. 
Obecnie Magdalena Płaneta 
związana jest z Teatrem 
Polskim w Poznaniu.

Przedstawiony spek-
takl  przypominał o  tym, iż 
wszystkie czynności, które 
wykonujemy na co dzień, 
są zwykłymi czynnościami 
fizycznymi. „Nie warto bać 
się smutku, bo jest on naturalną częścią 
życia, że wyłącznie z niego wyrosnąć 
może głęboka, świadoma radość, płynąca 

z akceptacji życia i świadomości, że ani 
nadmierne dramatyzowanie ani nienatu-
ralna wesołkowatość nie są w naszym 
życiu stanem naturalnym…”.

Teatr na Fundamentach tworzą ludzie 

o odmiennych charakterach, innych 
punktach widzenia oraz posiadających 
mniejszy, bądź większy bagaż doświad-

czeń. To grupa ludzi w różnym wieku, 
którzy chcą rozwijać swoją pasję, nie 
tylko poprzez granie na scenie, ale także 
poprzez wychodzenie do innych, pokazy-
wanie czym jest teatr.  W skład zespołu 

wchodzą osoby uczące 
się w liceach, studiujące i 
pracujące.

Spektakl mogliśmy obej-
rzeć w ramach projektu 
„Najcenniejsze Klejnoty 
Kultury – Spotkania Kór-
nickie” współfinansowany 
przez Wielkopolski Regio-
nalny Program Operacyjny 
na lata 2007-2013.VII Letni 
Festiwal „Muzyka z Kórni-
ka” jest realizowany  przez 
Fundację Zakłady Kórnic-
kie, nad którym honorowy 
patronat objął Burmistrz 
Gminy Kórnik Jerzy Lech-
nerowski.

Beata Pawłowicz – Żak
 Wydział  Promocji Gminy

teatr na FUndamentach w kórnickim arBoretUm

W niedzielę 14 sierpnia br. w Kórnickim 
Arboretum odbył się kolejny koncert w 
ramach VII Letniego Festiwalu „Muzyka z 
Kórnika”. Przy pięknej pogodzie, szumie  
drzew i śpiewie ptaków mo-
gliśmy posłuchać Koncertu 
Patriotycznego, w wykonaniu 
Kwartetu Aulos, w składzie 
Karolina Norwich – flet, Ma-
riusz Dziedziniewicz – obój, 
Krzysztof Mayer – klarnet oraz 
Dariusz Rybacki –fagot.  Zgro-
madzoną  licznie publiczność 
przywitał Tomasz Raczkiewicz 
dyrektor festiwalu, który przy-
bliżył  prezentowane utwory, 
a także przedstawił gwiaz-
dę koncertu Monikę Mych. 
Jako absolwentka Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie, odbyła tournée 
po Chile śpiewając recitale 
m.in. podczas największego 
festiwalu muzyki klasycznej 
w Ameryce Południowej „Se-
manas Musicales” we Frutillar. 
Śpiewała  z orkiestrami Filharmonii Narodo-
wej, Białostockiej, Poznańskiej i Zabrzań-
skiej. Do najważniejszych partii operowych 
w Jej wykonaniu zaliczyć można m.in. Elvirę 
(Ernami – G. Verdi), Desdemone (Otello – 

G.Verdi), Hrabinę (Wesele Figara – W.A. 
Mozarta), Tatianę (Eugeniusz Oniegin – P. 
Czajkowski), a także Agatę (Wolny Strzelec 
– C.M. von Weber).Obecnie jest solistką 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w 
Poznaniu. Zdolności wokalne Monika Mych 
zaprezentowała  śpiewając wybrane utwory 
przygotowane na niedzielne popołudnie.

Podczas koncertu  mogliśmy 

posłuchać  utworów m.in. Fryderyka Cho-
pina – „Życzenie” i „Śliczny chłopiec” oraz 
Stanisława Moniuszki „Gdybym rannym 
słonkiem”. Pięknie  też brzmiały  „Brunetki, 

Blondynki” w wykonaniu 
Kwartetu Aulos. Kiedyś ten 
utwór śpiewał Jan Kiepura. 

Koncertu mogliśmy po-
słuchać w ramach projektu 
„Najcenniejsze Klejnoty Kul-
tury – Spotkania Kórnickie” 
współfinansowanego przez 
Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2007 – 2013. VII Letni Festi-
wal „Muzyka z Kórnika” jest 
realizowany przez Fundację 
Zakłady Kórnickie, nad któ-
rym honorowy patronat objął 
Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski. 

Serdecznie Państwa za-
praszam na  koncert koń-
cowy z cyklu „Muzyka z 
Kórnika”, który odbędzie się 
21 sierpnia br. o godz. 18.00 

w Kórnickim Arboretum. 

 Beata Pawłowicz – Żak
 Wydział  Promocji Gminy

monika mych i kwartet aULoS w kórnikU

Ostatnie tegoroczne  
koncerty z cyklu 

Muzyka z Kórnika:

21. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Końcowy

Arboretum

28. sierpnia, godz. 18.00
Koncert Finałowy

Arboretum
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Serdeczne podziękowania za udział w ostatniej drodze

 Józefa Żebrowskiego
Mieszkańcom bloku nr. 8 przy ul. Staszica, 

rodzinie Barczaków oraz Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy,
serdeczne podziękowania za podaną dłoń w tych trudnych 
chwilach rodzinom p.D. T. Perdoch, M.M.Grzybowskim 

oraz E.T.J.M.M. Dominiak oraz udział w pogrzebie, 
podziękowania dla rodziny 

Leszka Orlewicza i M.J. Orlewicz-Kulas 
za przygotowanie ceremonii pogrzebowej 

oraz pomoc w trudnej chwili
skłda małżonka 

A. Żebrowska z rodziną

Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w ostatniej drodze 
naszego kochanego męża, 

ojca, teścia i dziadka

śp. Stanisława 
Świątka

Księdzu wikariuszowi, 
D. Walkowiakowi, 

panu organiście, Rodzinie, 
znajomym, sąsiadom za 

wspólną modlitwę, 
ofiarowane intencje mszalne, 
złożone kwiaty oraz okazane 

wyrazy współczucia
serdeczne podziękowania 

składa
Rodzina

wydział oświaty 
i Polityki Społecznej 

Urzędu Miejskiego w kórniku 
uprzejmie informuje, 

mieszkańców Gminy kórnik,
że Stowarzyszenie chorych 

na czerniaka 
z siedzibą w Poznaniu

w dniach 

27 sierpień 2011r. i
28 sierpień 2011r.

w godzinach 
od 10:00 do 14:00
w salce na terenie 

ośrodka 
Sportu i Rekreacji „oAZA” 

w kórniku
przeprowadzi 

badania 
profilaktyczne 

wiedodermatoskopem 
zmian barwnikowych na ciele 

w kierunku wykrycia 
zmian chorobotwórczych 
wymagających leczenia 
lub nadzoru specjalisty.

w badaniu mogą wziąć udział 
wszyscy chętni mieszkańcy 

naszej gminy

Na badania proszę zabrać 
dowód osobisty!!!

Zapisy na badania przyjmowane są 
pod numerem tel. 61-8-301-014

B. dobrzyńska
pokój nr 1 w ratuszu w Bninie, 

ul. Rynek 1

Masz problemy ze wzrokiem? Jesteś osobą 
niepełnosprawną, a może masz dziecko z 
orzeczeniem o niepełnosprawności?

Tylko od 8 do 29 sierpnia br. masz możli-
wość otrzymania dofinansowania do zakupu 
komputera.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych od dnia 8 sierpnia do dnia 29 
sierpnia 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinanso-
wanie zakupu sprzętu komputerowego, opro-
gramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń 
brajlowskich ze środków PFRON w ramach 
programu „komputer dla homera 2010”.
Wnioski należy składać do Oddziału PFRON w 
Poznaniu przy ul. Lindego 4.
Dofinansowanie do zakupu mogą otrzymać:
1) pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące 
się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji 
narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku 
i innych sprzężonych niepełnosprawności, po-
siadające aktualne orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji 
narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku 
i innych sprzężonych niepełnosprawności w 
wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie 
o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowane-
go stopnia niepełnosprawności lub aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące 
obowiązek szkolny lub uczące się.
2. Kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni 
powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w 
programie o ile są zatrudnione/zatrudnieni.
Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest 
wniesienie przez wnioskodawcę udziału wła-
snego, którego wysokość uzależniona jest od 
wysokości dochodów brutto przypadających 
na jednego członka rodziny w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy oraz ceny brutto zaku-
pionego przedmiotu dofinansowania. Minimalny 
udział własny wynosi:
1) dla wnioskodawców ubiegających się o udzie-

lenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy 
w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania - 30% ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, 
elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) 
i oprogramowania - 10% ceny brutto zakupu,
c) urządzeń brajlowskich - 10% ceny brutto 
zakupu.
2) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzy-
skali jeden raz wnioskowaną pomoc w zakupie 
sprzętu komputerowego, elektronicznego, 
oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich
w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania - 55% ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, 
elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) 
i oprogramowania - 15% ceny brutto zakupu,
c) urządzeń brajlowskich - 15% ceny brutto 
zakupu.
3) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali 
co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w za-
kupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, 
oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich 
w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania - 60% ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, 
elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) 
i oprogramowania - 20% ceny brutto zakupu,
c) urządzeń brajlowskich, nie mniej niż 20% ceny 
brutto zakupu,

więcej informacji, a także wnioski można 
pobrać w biurze Gminnego Rzecznika osób 
Niepełnosprawnych w kórniku przy ul. Po-
znańskiej 34 a, na 2 piętrze, pokój 310 (tel. 
61 8 190 219 lub 515 229 671) lub na stronie 
internetowej:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/77/891/
komputer_dla_homera_wersja_2_czerw-
ca_2010.html

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

komPUter dLa homera 2010
od dłuższego czasu docierają do nas 

informacje o przepełnieniu w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, do 
którego trafiają zwierzęta z naszej gminy. 

Przedstawiamy rozmowę z Michałem 
Błaszakiem - wolontariuszem pracują-
cym w tym schronisku, reprezentującym 
także opiekujacą się zwierzętami funda-
cję dr lucy.

jaka jest obecnie sytuacja w schro-
nisku w Gaju? iloma pieskami możecie 
się państwo opiekować, a ile obecnie 
przebywa w schronisku?

Sytuacja jest tragiczna. Wystarczy powie-
dzieć, że mamy nie mniej jak 150, a często już 
nawet 160, natomiast jesteśmy przygotowani 
na 70 do 80 maksymalnie. Nie trudno sobie 
przeliczyć  jak bardzo przekroczyliśmy liczbę 
psów, którymi jesteśmy wstanie opiekować 
się właściwie. Opieka wiąże się nie tylko z 
nakarmieniem, posprzątaniem w kojcach, 
ale i z opieką weterynaryjną, ze spacerami, 
z socjalizacją psów trudnych. Odnotowujemy 
ogromną ilość interwencji podczas których 
przejmujemy psy po wypadkach komuni-
kacyjnych, pozostawione, przywiązane do 
drzewa lub w innych makabrycznych oko-
licznościach. 

Tak duża liczba pod-
opiecznych ma też wpływ 
na znaczne koszty jakie 
Fundacja Dr Lucy po-
nosi, a które nie są re-
fundowane przez gminy.  
Przepełnienie  wpływa 
na bezpieczeństwo nie 
tylko  pracowników ale i 
samych psiaków.  Jest to 
bardzo trudne, ponieważ 
czujemy się odpowiedzialni za życie i zdro-
wie naszych podopiecznych. Niestety przy 
takim przepełnieniu dochodzi do zagryzień.  
Staramy się tak dobierać psy by było ich jak 
najmniej, jednak to nie zawsze jest możliwe.

ile zwierząt trafia do Państwa z Gminy 
kórnik? jak ta ilość ma się w stosunku do 
innych miejscowości z którymi Państwo 
współpracujecie?

 W 2010 roku mieliśmy 40 piesków z Kór-
nika (na 281 jakie w sumie trafiły do nas). W 
tym roku do czerwca 12 z waszej gminy na 
134 ogółem. Biorąc pod uwagę ilość miesz-
kańców to ilość psów pochodzących z Gminy 
Kórnik jest chyba proporcjonalna, może 
trochę większa jak z innych gmin. 

Zwierzętami z jakich miejscowości 
opiekujecie się Państwo i skąd zdobywa-
cie fundusze?

Opiekujemy się psami z gmin Śrem, Brod-
nica, Książ Wlkp, Czempiń, Kórnik, Kościan. 
Obszar z jakiego mamy zwierzęta jest bardzo 
duży. Rodzi to określone problemy. Jeżeli w 
tym samym czasie otrzymamy informacje 
o konieczności podjęcia interwencji w kilku 
miejscach, nie jesteśmy w stanie być jedno-
cześnie np. w Kościanie i w Kórniku. Mamy 
jeden samochód i znikomą kadrę. Prosimy 

zatem wszystkich o wyrozumiałość. 
Fundusze na utrzymanie schroniska 

powinny pochodzić od władz lokalnych, 
przynajmniej te na bieżącą działalność. Jak 
dotąd jednak władze pokrywały trochę więcej 
jak połowę kosztów utrzymania. Otrzymujemy 
dary od ludzi wrażliwych, organizacji, osób fi-
zycznych, które czują potrzebę, by pomagać. 
To wszystko nie wystarcza przy tak dużej 
ilości zwierząt. Gdyby nie Szefostwo Fundacji 
Dr Lucy, które własne pieniądze w znacznej 
wysokości ofiarowuje biednym psiakom, mu-
sielibyśmy pozbyć się połowy psów... 

Nie wyobrażam sobie jak.

w jaki sposób pieski do Państwa 
trafiają?

Psy traiają do nas w bardzo różnych 
okolicznościach. Część psiaków ludzie sami 
pozostawiają u nas w Gaju z różnych przy-
czyn. Niektórzy potrafią zwierzę zawiązane 
w worku wrzucić przez płot i uciec. Takie są 
smutne realia. Często psiaki wyrzucone z 
domu lub zagubione błąkają się samotnie 
gdzieś po polach, innym razem ktoś przywią-
zał je do drzewa, znaku drogowego lub po 
prostu zostawił w lesie w worku. To czasem 
przerażające działania. Po takich incydentach 

ciężko mieć wiarę w ludzi. 
Jeszcze trudniejsze jest 
przyjmowanie psiaka po 
wypadku komunikacyj-
nym, gdy trzeba podjąć 
racjonalną decyzję i oce-
nić szanse powrotu do 
zdrowia tej biednej istoty. 
Staramy się walczyć o 
ich życie zawsze, gdy jest 
chociaż cień nadziei.Tak 
dzieje się w każdej sytu-

acji, także gdy psy chorują w Schronisku. Gdy 
się uda daje to wielką satysfakcję i radość, a 
psiak okazuje się często być najukochańszym 
ze wszystkich. 

jakie są potrzeby jednostki? jak 
można pomóc schronisku i jego pod-
opiecznym?

Potrzeby naszego schroniska są znacz-
ne. Prosimy o karmę w każdej postaci, suchej 
lub  puszek, prosimy o obroże i smycze 
w różnych rozmiarach, o metalowe miski.  
Mogą to być także art. spożywcze, których 
przechowywanie nie wymaga chłodziarek 
jak makaron czy ryż. Prosimy też o karmę 
i żwirek dla kotów. To były te materialne 
potrzeby, jednak najbardziej potrzeba nam 
dobrych duszyczek, które naszym kocha-
nym podopiecznym chciały by podarować 
nie tylko miskę karmy, ale zwłaszcza serce i 
przygarnąć  zwierzaka do siebie, w zamian 
otrzymując dozgonną miłość i przywiązanie. 
Ta nagroda jest bezcenna.

Ponadto oczekujemy na wolontariuszy, 
chcących podarować naszym zwierzakom 
wolny czas. Za to gwarantujemy wielką ra-
dość i satysfakcję, której niczym nie da się 
zmierzyć.  

Rozmawiał ŁG.

Szukasz wiernego towarzysza, 
który będzie kochał Cię 

bezwarunkową miłością?

Przygarnij psa 
z Międzygminnego Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

Jeśli nie jest Ci obojętny los porzu-
conych 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 schro-
niskiem:

Międzygminne Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju

 Telefony:
Schronisko w Gaju 

661-222-200
 Paula (kierowniczka) 

603-653-128 
 Ewelina (opiekun zwierząt) 

661-774-976
www.gaj.schronisko.net

(chwilowo strona nie działa)
 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.

cieżki LoS „Braci mniejSZych”



16 nr 14/2011 19 sierpnia 2011r. 17

k
U

lT
U

R
A

h
iS

To
R

iA
 / 

k
U

lT
U

R
A Klaudyna Potocka przyszła na świat przed 

210 laty, 27 sierpnia 1801 roku, w bocznej 
oficynie kórnickiego zamku, zwanej dziś „Klau-
dynówką”. Nadano jej imiona Teofila Klaudyna. 
Pierwsze imię otrzymała na cześć Teofilii z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, aby w ten spo-
sób bardziej zamanifestować tradycje rządów 
rodzinnych w Kórniku. W 1801 roku zakończył 
się bowiem pomyślnie dla Działyńskich proces 
z Szołdrskimi o dobra kórnickie. Dla podkreśle-
nia ściślejszych związków nowych właścicieli 
majątku z miejscową społecznością w czasie 
uroczystego obrzędu chrztu pierwsze miejsce 
wśród par rodziców chrzestnych wyznaczono 
burmistrzom: Kórnika – Danielowi Herzogowi, 
oraz Bnina – Beniaminowi Fibig.

Żyła zaledwie 35 lat, lecz już za życia ota-
czała ją legenda Polki – patriotki, całkowicie 
poświęcającej się dla kraju i dla rodaków. Pisali 
o niej poeci: „Legendarna ta postać tak się wy-
różnia od ogółu ludzi i tak się ponad zwyczajny 
ich poziom podniosła, że w legendzie też chyba 
lub w poezji mogłaby ujść za prawdziwą, jako 
ideał” - Wincenty Pol. „Ta kobieta godzi z rodza-
jem ludzkim i może natchnąć znowu wiarą w 
cnotę i dobroć na ziemi. Zdaje się mieć życia 
tylko na parę godzin, a przecież znajduje za-
wsze siły na służenie innym” - Adam Mickiewicz.

Pisała: „Gdyby pan ukrył przede mną jedną 
łzę, którą byłabym mogła otrzeć, lub jedno 
westchnienie, którego gorycz byłabym mogła 
osłodzić – to będzie pan za to odpowiadał przed 
swoim sumieniem”.

„Czyż mogę obojętnie patrzeć na los na-
szych braci dzielnych, szlachetnych, a tak nie-

szczęśliwych? Gdybym mogła być pewna, że 
moje cierpienia osuszą ich łzy, poświęciłabym 
się dobrowolnie”.

Klaudyna Potocka zasłynęła z pomocy 
powstańcom 1831 roku, pielęgnując rannych. 
Fundusze, jakie uzyskiwała z majątku, prze-

znaczała w większości na pomoc dla byłych 
żołnierzy polskich udających się na emigrację. 
W Dreźnie zorganizowała Komitet Dobro-
czynności Dam Polskich, który zajmował się 
zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym. 
Na przedmieściach Drezna wynajęła obszerny 
dom, w którym urządziła schronisko polskie. 
Wśród jej przyjaciół i współpracowników nie 
zabrakło wybitnych poetów: Antoniego Odyń-

ca, Wincentego Pola, Stefana Garczyńskiego, 
Adama Mickiewicza, którym pomagała w 
wydawaniu i kolportowaniu ich dzieł. Sama w 
młodości niezwykle artystycznie utalentowana, 
pozostała bardzo wrażliwa na sztukę.

Inscenizacją teatralną pt. „Klaudyna Potoc-
ka – opiekunka i muza poetów” Stowarzyszenie 
Teatralne Legion pragnie uczcić jej 210 rocznicę 
urodzin. Oczywiście w Klaudynówce.

Klaudyna Potocka zmarła w Genewie. 
Mimo zamierzeń złożenia jej prochów w krypcie 
rodzinnej Działyńskich w Kórniku, z braku od-
powiednich funduszy, prochy jej przewieziono 
z Genewy w 1879 roku do Paryża i złożono w 
grobowcu generała Władysława Zamoyskiego 
na cmentarzu w Montmorency, gdzie spoczywa 
do dziś. 

Zaświadczmy o naszej pamięci dla le-
gendarnej Klaudyny z Działyńskich Potockiej 
wzięciem udziału w obchodach 210 rocznicy 
jej urodzin w Klaudynówce:

 
4 wrzesień 2011, Kolegiata kórnicka, godz. 

9:45, Msza św. w intencji Klaudyny Potockiej

5 wrzesień 2011, Klaudynówka:
godz. 10:00 – inscenizacja teatralna Sto-

warzyszenia Teatralnego Legion pt. „Klaudyna 
Potocka – opiekunka i muza poetów”

godz. 11:00 – prelekcja na temat jej życia 
i działalności wygłoszona przez dr Zbigniewa 
Kalisza

wstęp wolny. wszystkich mieszkańców 
kórnika serdecznie zapraszamy

Anna Witek

Letnie  ProPoZycje  
StowarZySZenia  

teatraLneGo  
LeGion

Zapraszamy Państwa 
na nasze letnie występy:

20 sierpnia 2011, do Przyziemia Zamku 
w Kórniku, na godz. 19.00 na autorski kon-
cert piosenki poetyckiej „w naszej bajce”. 
Kompozycje Leszek Furman, teksty piose-
nek Anna Łazuka-Witek. Wystąpią młode 
kórnickie talenty: Anna Jarmuszkiewicz, 
Anna Woźnicka i Agnieszka Smolińska 
oraz Anna i Tomasz Kilarscy.

Mamy zaszczyt i przyjemność pracy 
z panem Leszkiem Furmanem, kompo-
zytorem, pianistą i aranżerem, w latach 
1968-1985 muzykiem i kompozytorem 
zespołu jazzu tradycyjnego High Society 
Band; w latach 1970-1982 i 1990-2007 
dziennikarzem TVP Katowice; od 1970 
autorem muzyki do większości premier 
Teatru STG w Gliwicach; kompozytorem 
i aranżerem muzyki teatralnej i filmowej.

Zachęcamy do udziału w poetyckiej 
zadumie. Wstęp wolny.

ZAPRASZAMY  NA  wARSZTATY
  ARTYSTYcZNE  lEGioNU

Zapraszamy kórnicką młodzież na 
warsztaty artystyczne Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion „Integracja poprzez in-
scenizację teatralną „korzenie Europy”, 

Kórnik – Altenkunstadt 2011”, od 20 do 
29 sierpnia 2011, do Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Kórniku/Bninie. Spotkanie organi-
zacyjne 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 włą-
czyć 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, prowadzo-
nych przez Legionistkę Joannę Woźnicką, 
absolwentkę PWST w Krakowie; plastycz-
nych, prowadzonych przez Legionistów 
Marię Gierczyńską, absolwentkę Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, 
Julię Panek, studentkę Akademii im. Dłu-
gosza w Częstochowie i Mariana Panka, 
absolwenta Wydziału Malarstwa ASP i 
Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej 
i Telewizyjnej ASP w Krakowie; taniec po-
prowadzi Legionistka Emilia Kuterasińska 
z Teatru Tańca z Kielc. Zachęcamy również 
pasjonatów fotografii do wzięcia udziału w 
naszej pracy i jej dokumentacji.

Większość prowadzących zaczyna-
ło w naszych Legionowych szeregach 
swoją przygodę ze sztuką, a teraz jako 
absolwenci wyższych szkół artystycznych 

poprowadzą młody Legion!
Oprócz młodzieży kórnickiej w warsz-

tatach 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, sekretar-
ka niemieckiego Burmistrza, oczarowana 
Kórnikiem, która odwiedza nas już po raz 
trzeci.

Będziemy pracować nad wznowieniem 
(dawny tytuł „Leiden/Cierpienie”) w nowym 
składzie Pasji Wojciecha Kopcińskiego 
„Korzenie Europy”, z muzyką Lloyda Web-
bera. Barwnym, wieloobsadowym przed-
stawieniem 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 wra-
żeń i wakacji ze sztuką

Anna Łazuka-Witek

dziękujemy serdecznie za pomoc:
Urzędowi Miejskiemu w kórniku
fundacji Zakłady kórnickie 
Polsko-Niemieckiej  fundacji
współpracy Młodzieży  
Projekt wspierany przez fundację 
współpracy Polsko-Niemieckiej.
Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur 
deutsch-polnische Zusammenarbeit 

kLaUdyna Potocka - oPiekUnka i mUZa Poetów

od 1.01 do 31.07. 2011 r. mogliśmy 
uczestniczyć w programie polsko- ame-
rykańskiej fundacji dzieci i młodzieży  
„Równać szanse”. w tym czasie zgłę-
bialiśmy wiedzę na temat kórnika, jego 
historii, najważniejszych placówek i 
ludzi tam pracujących. 

Projekt rozpoczęliśmy od przeprowa-
dzenia ankiety wśród Kórniczan, dotyczącej 
ich wiedzy o naszym mieście. Pytaliśmy o 
historię ale też ulubione miejsca spędzania 
wolnego czasu w Kórniku. Okazuje się, że 
nie każdy z ankietowanych znał odpowiedź 
na pytania dotyczące historii i właścicieli 
Zamku. Jednak i my nie mieliśmy tak rozle-
głej wiedzy, dlatego wspólnie odkrywaliśmy 
zamkowe dzieje. 

Pomogli nam w tym dr Kazimierz Kra-
wiarz, dyrektor Zamku prof. Tomasz Jasiń-
ski, dr Zbigniew Kalisz, prof. Władysław 
Chałupka, Mirosław Kwieciński, Leszek 
Grześkowiak. 

W trakcie programu przypadły dwa 
ważne dla Kórnika wydarzenia: 150. 
rocznica śmierci hr. Tytusa Działyńskiego i 
180. rocznica urodzin generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej. Z dumą możemy przyznać, 
że nie tylko zainicjowaliśmy ich obchody 
ale również uczciliśmy je występami oraz 
uczestnictwem we mszach św. u boku 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
dyrektora Zamku Tomasza Jasińskiego 
oraz członka zarządu Fundacji Zakłady 
Kórnickie- prof. Zbigniewa Kalisza. 

„Równać szanse” to także niezwykłe 
wizyty w placówkach dla Kórnika bardzo 
ważnych, jednak nie zawsze dostępnych 
dla wszystkich mieszkańców. Podczas 
projektu mieliśmy okazję odwiedzić Insty-
tut Dendrologii PAN w Kórniku, Fundację 
Zakłady Kórnickie, Urząd Miejski w Kórni-
ku, Ratusz w Bninie oraz siedzibę TVP w 
Poznaniu. 

Podczas tych spotkań mieliśmy nie-
powtarzalne okazje przeprowadzania 
rozmów i wywiadów z przedstawicielami 
tych placówek, m. in. Burmistrzem Kórnika, 
dyrektorem Instytutu Dendrologii 

prof. dr hab. Jackiem Oleksynem, wicedy-
rektorem dr Andrzejem Jagodzińskim.

Zakończenie naszego programu odbyło 
się w podziemiach kórnickiego Zamku. Mia-
ło charakter bardzo uroczysty ze względu 
na obecność przedstawicieli wiodących 
placówek Kórnika, Rady Miejskiej, Działu 
Promocji oraz mediów z Kórnika i okolic. 
Serdecznie dziękujemy za poświęcony 
nam czas!

Udział w projekcie uzupełnił naszą wie-
dzę o Kórniku- jego historii, placówkach, 
właścicielach, decydentach. 
Dał nam niepowtarzalną okazję poznania 

działalności miasta „od kuchni”, spotkania 
wspaniałych i mądrych ludzi. Dostaliśmy 
szansę spróbowania swoich sił jako dzien-
nikarze- nauczyliśmy się przeprowadzania 
wywiadów, ankiet, reportaży, pisania listów 
intencyjnych, komentarzy, notatek, prezentacji 
multimedialnych oraz „obróbek” audio. Jeste-
śmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy 
nam to umożliwili- przede wszystkim kórnickim 
mediom- „Kórniczanin”, „Nasza gmina Kórnik”, 
„Magazyn kórnicki”, „TuKórnik”,-  w których 
regularnie ukazywały się nasze teksty i spra-
wozdania z działalności, wydziałowi promocji 
gminy Kórnik, „Tygodnikowi Ziemi Średzkiej”.

Dziękujemy naszym koordynatorkom i 
realizatorkom projektu- Annie Łazuce- Witek i  
Joannie Ignasiak, a także Marii Gierczyńskiej, 
Janinie Krawiarz i Danucie Błaszak- za zaan-
gażowanie, poświęcenie i wsparcie. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
tego typu projekty i możliwości realizacji swo-
ich pasji. 

Aleksandra Ignasiak, 
uczestniczka 

projektu

 „równać SZanSe- w kręGU kórnickieGo ZamkU- 
Piórem młodeGo rePortażySty”
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lipcowe posiedzenie 
konwentu Starostów 

województwa wielkopolskiego.

Wraz z początkiem lipca nadeszła pora 
na kolejne zebranie starostów w ramach 
Konwentu Starostów Województwa Wiel-
kopolskiego. Na spotkanie zorganizowane 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
przybyli szefowie niemal wszystkich trzy-
dziestu pięciu powiatów z całego woje-
wództwa, w tym przedstawiciele czterech 
miast na prawach powiatu. Posiedzenie 
rozpoczęli Lech Janicki, Starosta Ostrze-
szowski, jako przewodniczący Konwentu 
oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
jako gospodarz miejsca spotkania. 

Wśród poruszonych tematów omówio-
no m.in. sprawę opłat za wody opadowe 
oraz propozycję reorganizacji prokuratur 
rejonowych poprzez łączenie małych pro-
kuratur i likwidację najmniejszych placó-
wek. Dyskusję wywołała również kwestia 
opłat za wydawanie dzienników budowy, 
przy czym starostowie stanęli ostatecznie 
na stanowisku, iż należy ustalić jednolity 
pułap dla każdego powiatu z tytułu takiej 
opłaty. 

 Ponadto Jan Grabkowski, jako przed-
stawiciel Konwentu w Związku Powiatów 
Polskich, dokonał przeglądu działań w 
ramach prac tej organizacji. Przedstawił 
także inicjatywy podjęte na posiedzeniach 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Tu wśród najważniejszych 
spraw pojawiły się te dotyczące wstrzyma-
nia tworzenia Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów i Kierowców, a także ograniczenia de-
ficytu jednostek samorządu terytorialnego. 

Starosta Poznański zwrócił również 
uwagę na problem poprawy utrzymywa-
nia urządzeń melioracji wodnych. Z jego 
inicjatywy Związek Powiatów Polskich 
zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem pod-

jęcia działań prawnych w celu utrzymania 
w należytym stanie technicznym urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych przez 
podmioty odnoszące korzyści w związku z 
wykorzystywaniem tych melioracji. Podję-
cie wskazywanych działań ma zapobiegać 
powstawaniu dużych rozlewisk, lokalnych 
powodzi, a przez to niwelować utrudnienia 
w prowadzeniu prawidłowej gospodarki 
rolnej. 

Wśród zaproszonych gości swoje 
wystąpienie miał Członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Tomasz 
Bugajski oraz Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, Barbara Kwa-
piszewska, która poruszyła zagadnienia 
dotyczące sytuacji na rynku pracy i do-
konała przeglądu programów na aktywne 
formy zatrudnienia bezrobotnych.

Michał Dziedzic 
– Asystent Starosty Poznańskiego

Raport o bezrobociu absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych

„Raport o bezrobociu absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i 
powiatu poznańskiego z roku szkolnego 
2009/2010” był tematem konferencji 
prasowej zwołanej przez Starostę Po-
znańskiego, Jana Grabkowskiego; Prze-

wodniczącego Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, Tomasza Kaysera oraz dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 
Zygmunta Jeżewskiego.

Na konferencji przedstawiono szcze-
gólnie dotkliwy problem, jakim jest sytuacja 
osób młodych na rynku pracy. Młodzież, w 
tym absolwenci szkół, stanowi szczególną 
grupę w stosunku do której stosowane są 
wielokierunkowe działania mające na celu 
zdobywanie doświadczenia zawodowego 
i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 
rynku.

Starosta Grabkowski omówił wnioski 
wypływające z lektury raportu. Zdaniem 
autorów niezmiernie ważną rzeczą jest 
zachęcanie pracodawców do współpracy 
i partycypacji w kształceniu przyszłych 
pracowników. Świetnym przykładem jest 
współpraca firmy Volkswagen Poznań z 
Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu czy 
firmy Solaris Bus&Coach z Zespołem 
Szkół w Bolechowie.

Urząd pracy już od 11 lat przygotowuje 
raporty o bezrobociu absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych. Według danych 
zawartych w tegorocznym sprawozdaniu 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Po-
znaniu działającym na terenie Poznania 

i powiatu poznańskiego, na koniec lutego 
2011 roku zarejestrowanych było 17 988 
osób bezrobotnych, z czego 2 891 osób w 
wieku do 25 lat. 

Analizą objęto 271 szkół ponadgim-
nazjalnych dla młodzieży i dorosłych, 
publicznych i niepublicznych, w tym 26 
wyższych. Wspomniane szkoły w 2010 
roku ukończyło łącznie 55 305 absolwen-
tów, co w porównaniu z rokiem poprzednim 
stanowi wzrost o 7,21%.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznańskiego

Aukcja charytatywna w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu

W sali sesyjnej poznańskiego Starostwa 
odbyła się aukcja charytatywna na rzecz 
Pana Wojciecha Kurasza, mieszkańca powia-
tu poznańskiego, ciężko poszkodowanego w 
wypadku drogowym. Aukcję, organizowaną 
przez Związek Podhalan w Poznaniu, swoim 
patronatem objął Starosta Poznański, Jan 
Grabkowski. Czwartego lipca br. przybyło 
więc do Starostwa kilkudziesięciu znakomi-
tych gości, w tym przedstawiciele korpusu 
konsularnego, samorządowcy, przedsiębior-
cy oraz artyści. 

Przedmiotem aukcji było góralskie ma-
larstwo na szkle Zofii Majerczyk – Owczarek 

z Zakopanego. Na sprzedaż wystawiono 42 
obrazy. Wszystkie – ku radości organiza-
torów i żony Wojciecha Kurasza – znalazły 
nabywców. Cała uroczystość przebiegała w 
przyjemnej atmosferze, którą zapewniła m.in. 
oprawa muzyczna w postaci autentycznej 
kapeli góralskiej. Specjalnie na tę okazję gru-
pa przyjechała do Poznania z Zakopanego. 

Jak widać, tradycyjne góralskie ma-
larstwo na szkle jest modne i pożądane 
przez Wielkopolan. Nie powinno to dziwić, 
ponieważ autorka prac, Zofia Majerczyk – 
Owczarek, należy do najlepszych artystów 
prymitywnych, a jej samorodny talent bywa 
porównywany z geniuszem Nikifora Krynic-
kiego albo Edwarda Dwurnika.

Marta Zielewicz

krótko 
Z PowiatU

W dniach 18 – do 23 lipca grupa mło-
dzieży wraz z księdzem proboszczem 
Grzegorzem Gałkowskim udała się na 
rowerowy rajd po ziemi kaszubskiej. Pierw-
szy etap to jazd pociągiem z Poznania do 
Jastrowa, a tam czekał na nas z panem 
Robertem Hegmitem ksiądz Grzegorz. Po 
starcie przebyliśmy bardzo szybko 
kilkanaście kilometrów, aby zatrzy-
mać się w lesie niedaleko Bornego 
Sulinowa zwiedzając resztki obozu 
jenieckiego, a następnie Borne 
Sulinowo  - miejsce stacjonowania 
Armii Radzieckiej do 1992 roku. 
Zwiedziliśmy cmentarz radzieckich 
żołnierzy i ich rodzin [dziwny bez 
żadnego krzyża, a jako pomnik 
pamięci – ręka z kałasznikowem]. 
Pierwszy nocleg przy parafii w 
Szczecinku mile przyjęci przez 
księdza proboszcza. Wczesnym 
rankiem udaliśmy się w kolejny etap 
rowerowej pielgrzymki. Mijaliśmy 
piękne lasy i jeziora zatrzymując się 
na posiłki i zwiedzając co piękniej-
sze kościoły czy atrakcyjne  widoki. Po Mszy 
św. w lesie gdzie wzbudzaliśmy zdziwienie 
co niektórych kierowców. Kręcąc pedałami 
-  średnia 25km/h dotarliśmy do klasztoru 
sióstr franciszkanek w Orliku niedaleko 
Kościerzyny. Było to dla nas  przychylne 
zrządzenie losu, gdyż następnego dnia całe 
dopołudnie lał ulewny deszcz. Siostry były 
dla nas bardzo gościnne [ksiądz to umie im 
wejść na serce ]. Po miłym i bardzo gościn-
nym pobycie ruszyliśmy wśród pól i lasów w 
kolejny etap zwiedzając skansen w Szym-
barku [ najdłuższa deska świata – 36,67 m. 
, dom do góry nogami, dom sybiraka i wiele 
innych atrakcji] Po morderczej wspinaczce   

dojechaliśmy do Stężycy, gdzie mieści się 
największe wzniesienie Kaszub – Wieżyca 
329 m. npm. Mijając ją bokiem dojechaliśmy  
na nocleg do klasztoru ojców franciszkanów. 
Jak się później okazało, zarządcą tego 
klasztoru jest  kolega z młodych lat księdza 
proboszcza z rodzinnych stron, o którym 

ksiądz proboszcz już zapomniał – zbieg oko-
liczności? Pogoda następnego dnia była nie-
zbyt łaskawa. Deszcz na przemian  słońce i 
wiatr. Po wzmocnieniu na leśnym parkingu 
[zupki błyskawiczne] i nabraniu ochoty do 
pedałowania dotarliśmy do miejscowości 
Węsiory, nieopodal w lesie nad czystym 
jeziorem znajdują się kręgi -  kurhany z I i II 
wieku. [miejsce pochówku tamtejszej ludno-
ści zamieszkującej te tereny].  Zwiedziliśmy 
również Bendomin k/ Kościerzyny   muzeum 
hymnu narodowego, która była  posiadło-
ścią  Józefa Wybickiego [warto zwiedzić]. 
Czarne niebo i odgłos grzmotów zwiastował 
nadchodzącą burzę. Miejscem schronienia 

okazał  się otwarty kościół w Krasinie. Ksiądz 
proboszcz naglący sposób szukał noclegu, a 
myśmy wdali się  w dyskusję z tamtejszym 
księdzem proboszczem – ciekawy człowiek. 
Po ustaniu burzy dojechaliśmy do miastecz-
ka Czersk [kamień przy wjeździe informował 
o centrum Borów Tucholskich]. Piękne 

miasteczko z okazałym neogotyc-
kim kościołem i czarujący rynek. 
Miejscem noclegu stał się dla nas 
dom parafialny. Przyjęli nas bardzo 
mili księża wikariusze. Wymęczeni 
odzyskaliśmy siły po obfitej kolacji, 
a potem gra w „mafię” i nocne 
rozmowy do poduszki. Wczesnym 
rankiem obudził nas ksiądz Grze-
gorz. Nie było to miłe, gdyż oczy 
nie chciały się „otworzyć”. Gorące 
kakao i smaczne śniadanie spoży-
liśmy w lesie, gdzie niespodzianie 
zjawiła się straż leśna. Na wysoko-
ści zadania stanął ksiądz Grzegorz 
obiecując  „stróżom  lasu” modlitwę 
o podwyżkę  pensji. W Śliwicach za-
uroczyła nas piękna grota maryjna 

z początku XX w. wybudowana jako wotum 
wdzięczności Bogu za otrzymaną wolność. 
Zmęczeni niezbyt przychylną pogoda po 110 
km. dotarliśmy do Bydgoszczy twierdząc, 
że jedziemy pociągiem do Poznania. Był 
to piękny dla mnie i moich kolegów czas, 
spotykaliśmy wielu ciekawych ludzi i po-
znaliśmy piękno Kaszub. Przejechaliśmy 
ponad pięćset kilometrów mając tylko lekkie 
otarcie na twarzy i jedną „gumę”. Dziękuję 
księdzu proboszczowi, że mi pozwolił jechać. 
Chciałbym w przyszłym roku też być w gru-
pie pedałujących rowerami.

Kolarz amator
- zmęczony, ale zadowolony 

rowerami  Po Pięknej Ziemi kaSZUBSkiej 

wioSENNA SAŁATkA 
Z kURcZAkiEM 

PANiERowANYM w ZioŁAch
SKŁADNIKI: NA 10 OSÓB

-filet z kurczaka -1 kg
-masło -0,2kg
-jajka -1 szt.
- bułka tarta -0,4kg
-zielenina np. pietruszka nać -2 pęczki
-czosnek – 3 ząbki
-olej do smażenia 

SAŁATKA:
-pomidor -2 szt
-ogórek zielony -1 szt.
-burak -2szt.(może być konserwowy)
-cukinia -1szt.
-marchew -4szt.
-brokuł – 1szt.
-rzodkiewka – 1 pęczek 
DRESING FRANCUSKI:
-cukier -0,1 kg
-ocet winny -0,1 ml
-ocet balsamiczny -0,1ml
-olej roślinny -0.3ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z masła, bułki tartej, skrojonej zielonej 

pietruszki i zmiażdżonego czosnku wy-
rabiamy jednolitą masę –jesli będzie za 
mokra podsypujemy dodatkowo bułką tartą 
tak żebyśmy mogli opanierować kurczaka.

Marchew kroimy w kształcie trapeza 
i podgotoujemy, brokuła rozdzielamy na 

mniejsze kawałki i robimy to samo (pamie-
tajmy żeby warzywa po gotowaniu zahar-
tować –czyli zanurzyć w zimnej wodzie). 
Cukinię kroimy w plasterki, doprawiamy 
solą i pieprzem i grilujemy na patelni bez 
tłuszczu do momentu nabrania rumianych 
pasków. Resztę warzyw (rzodkiewka, ogó-
rek, pomidor, burak – myjemy i kroimy w 
mniejsze kawałki.

Dressing –cukier mieszamy z octem 
winnym i balsamicznym do rozpuszcze-
nia, nastepnie dolewamy odrobine wody 
i powoli dodajemy olej cały czas ubijając 
trzepaczką do uzyskania emulsji – tak samo 
jak majonez.

Filet z kurczaka doprawiamy solą i pie-
przem, panierujemy w jajku i przygotowanej 
panierce –obsmażamy na patelni na złoty kolor.

Wszystkie warzywa mieszamy z dre-
singiem i układamy na talerzu. Następnie 
kroimy usmażony filet i kładziemy go na 
sałatce z warzyw.                     

                                           Smacznego!

miStrZ kUchni PoLeca
w poprzednich numerach kórniczanina publikowaliśmy informacje o sukcesach polskich kucharzy, w tym Przemysława cze-

kały który jest szefem kuchni w centrum innowacji Unilever Poznań, oraz zajmuje się gastronomią w Restauracji hotelu Rodan.
Pan Przemysław zgodził się od czasu do czasu dzielić sie z czytelnikami przepisami kulinarnymi.
dziś pierwszy przepis. Serdecznie dziękujemy autorowi, a Państwu życzymy smacznego.
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AlicjA RATAjcZAk 
MiSTRZYNią PolSki 

Ogromnym sukcesem dla Alicji Rataj-
czak zakończyła się Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w kolarstwie szosowym, 
która odbyła się w Siedlcach. Pierwszego 
dnia zawodów podczas jazdy indywidualnej 
na czas, tytuł mistrza Polski zdobyła Alicja 
Ratajczak - Limaro pokonując Bogumiłę 
Dziubę – Styropol Biskupiec o 5sek i Łucję 
Pietrzak z Koźminianki o 13sek. Zawod-
niczki miały do pokonania dystans 8,2km, a 
Alicja pokonując go w czasie 12 min 30sek. 
Wykręciła rewelacyjną średnią 39,4km/h. 
Doskonale zaprezentowały się pozostałe 
dziewczęta Limaro we wspomnianym wy-
ścigu. Na piątym miejscu uplasowała się 
Natalia Radzicka ze stratą 21 sek. do Alicji, 
a Nikol Płosaj, Diana Wiza i Wiktoria Żegleń 
zajęły kolejno miejsca 7, 9 i 11. Doskonale w 
wyścigu chłopców pojechał Adam Radzicki, 
który w doborowej stawce zajął doskonałe 
piąte miejsce, tracąc do złotego medalisty 
Gracjana Szeląga z Tarnovii zaledwie 10 
sek. Chłopcy mieli do pokonania 10km a 
czas Adama 13min 38sek daje średnią 
44,3 km/h! W tym samym wyścigu drugi 
nasz reprezentant Szymon Rozmiarem 
zajął również punktowane 21 miejsce. 
Troszkę gorzej powiodło się zawodnikom 
Limaro w wyścigu ze startu wspólnego, 
gdyż na 300m do mety udział w bardzo 
groźnie wyglądającej kraksie wzięła Alicja 
Ratajczak. Na szczęście nic poważnego się 
nie stało po za otarciami. Pozostałe nasze 
zawodniczki zajęły miejsca w trzeciej dzie-
siątce, a najbliżej finiszowała Nikol Płosaj 
na 20 miejscu. Kraksy nie uniknął też Adam 
Radzicki, który był bardzo bliski medalu, 
ale dosłownie na 150m do mety został 
zahaczony przez późniejszego srebrnego 
medalistę Adama Balejko z Pacificu Toruń. 
Najlepiej w tym wyścigu wypadł Patryk 
Rajkowski, który wpadł na metę na szóstej 
pozycji, a zwyciężył Paweł Madrak ze Stali 
Grudziądz. Wspaniała postawa wszystkich 
zawodników i zawodniczek Limaro zaowo-
cowała zajęciem pierwszego miejsca w 
klasyfikacji klubów jak i województw. Wśród 
klubów Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 
Limaro (45pkt) zwyciężyło już po raz drugi 
z rzędu, pokonując ALKS Stal Grudziądz 
(30pkt) i KTK Kalisz (22pkt). Wśród woje-
wództw zwyciężyła Wielkopolska 111pkt, 
przed woj. Kujawsko Pomorskim...... 45pkt.

 TRZY MEdAlE 
kATARZYNY PAwŁowSkiEj 

NA MiSTRZoSTwAch EURoPY w 
PoRTUGAlii

Swój życiowy sukces osiągnęła za-
wodniczka Kórnickiego Limaro podczas 
rozgrywanych w Portugalii Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. 
Pierwszego dnia mistrzostw Kasia powtó-
rzyła swój wynik z ubiegłego roku i wraz z 
Małgorzatą Wojtyrą i Eugenią Bujak zdobyły 
srebrny medal w wyścigu drużynowym na 
3000m. Drugiego dnia nasza zawodniczka 
wystartowała indywidualnie w wyścigu na 

3000m na dochodzenie zajmując również 
drugie miejsce z czasem 3 min 42,8 sek. co 
jest nowym rekordem Polski seniorek. Trze-
ciego dnia mistrzostw Kasia potwierdziła 
swą doskonałą formę przygotowaną na te 
mistrzostwa i zdobyła jeszcze jeden tym ra-
zem brązowy medal dla Kórnika w wyścigu 
punktowym. Kolejny cel naszej zawodniczki 
to są Mistrzostwa Europy seniorów i starty w  
Pucharach Świata, gdzie będzie zdobywać 
cenne punkty niezbędne w Eliminacjach do 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

ToRowE SUkcESY liMARo
Sporym sukcesem dla zawodników i 

zawodniczek Limaro Kórnik zakończył się 
torowy Puchar Polski w Pruszkowie, który 
był ostatnią eliminacją do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży.  Cała dziesiątka z 
Kórnika, która uczestniczy w  startach 
torowych już wcześniej zakwalifikowała 
się do Olimpiady Młodzieży. Starty w 
ostatnim Pucharze Polski, na które młodzi 
Kórniczanie pojechali prosto z szosowej 
Olimpiady Młodzieży w Siedlcach, miały 
na celu wyeliminowanie niektórych błędów 
jak i sprawdzenie formy w konkurencjach 
torowych. Pomimo to ekipa z Kórnika wy-
padła doskonale. Część męska w wyścigu 
drużynowym na 3 km w składzie Patryk Raj-

kowski, Szymon Rozmiarek, Adam Radzicki 
i Patryk Matuszak zajęła 3 miejsce tracąc do 
drugiej faworyzowanej drużyny KTK Kalisz 
zaledwie 0,25sek. W sprincie Olimpijskim 
Kórniczanie w składzie Rozmiarek, Rajkow-
ski i Radzicki zajęli doskonałe 2 miejsce. W 
obu przypadkach zwyciężały zespoły ALKS 
Stal Grudziądz. W wyścigu na 500m najle-
piej wypadł Rozmiarek zajmując 4 miejsce. 
W Sprincie Rozmiarek był drugi a Rajkowski 
uplasował się na 8 miejscu, a w Keirinie 
„Rajek zajął 5 miejsce. Na Pruszkowskim 
„welodromie” doskonale do czego zdążyli-
śmy się już przyzwyczaić wypadła również 
część żeńska Limaro. Największą furorę 
dziewczyny z Kórnika zrobiły w wyścigu 
na 2km na dochodzenie, zajmując cztery 
czołowe lokaty. Niewiele brakowało aby w 
„piątkę” weszła również Wiktoria Żegleń, 
która osiągnęła siódmy czas dnia, ze 
strata do piątej 0,29sek. Wiktoria w czasie 
swojego wyścigu musiała mijać jedną z 
maruderek na torze w łuku co jadąc górą 
toru spowodowało stratę ponad 0,5 sek. 
Zwyciężyła niezmordowana, ale poobijana 
z szosowej Olimpiady Alicja Ratajczak, 
przed Nikol Płosaj, Natalią Radzicką i Dia-
ną Wiza (przypomnę wszystkie Limaro). 
W wyścigu na 500m drugie miejsce zajęła 
Ratajczak, trzecia była Jagoda Garczarek, 
piąta Żegleń, a Płosaj i Radzicka zajęły 
miejsca 9 i 10. W wyścigu punktowym kolej-
ne zwycięstwo zaliczyła Alicja Ratajczak, a 
szósta była Nikol Płosaj. W sprincie czwarte 
miejsce zajęła Wiktoria Żegleń, a Szóste 
Jagoda Garczarek., natomiast w Keirinie 
Garczarek, Płosaj i Wiza zajęły kolejno 
miejsca 2, 6, i 8. Warto dodać że UKS Je-
dynka Limaro pod wodzą trenera Roberta 
Taciaka będzie najliczniejszą ekipą podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Pruszkowie wyłonioną w eliminacjach. Wy-
startuje tam 75 młodych adeptów kolarstwa 
torowego (50 chłopców i 25 dziewczyn), a 
ekipa z Kórnika Liczy 10 osób (4 chłopców 
i 6 dziewczyn). 

 
Paweł Marciniak
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Nie od dziś wiadomo, że w naszym kór-
nickim klubie wioślarskim trenują znakomici 
zawodnicy, którzy  odnoszą spektakularne 
sukcesy. Kolejnym z nich było zajęcie przez 
naszego zawodnika, Michała Suszkę, trzecie-
go miejsca w Regatach Młodzików o 
Puchar Prezesa Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich. Są to 
zawody rangi mistrzostw Polski.  Od-
były się one 31.07.2011 na poznań-
skiej Malcie. Dzień wcześniej nasz 
młody wioślarz wystartował wraz 
z piętnastoma innymi i po zażartej 
walce wywalczył sobie udział w 
finale A. W niedzielę stanął do walki 
już tylko z pięcioma wioślarzami, co 
wcale nie oznacza, że było łatwiej. 
Walka trwała do ostatnich sekund, 
a właściwie setnych sekundy, po-
nieważ Michał przegrał ze swoim 
konkurentem drugie miejsce różnicą 
zaledwie 0,04 sekundy. W radości naszemu 
zawodnikowi nie przeszkodziła ani zła pogoda, 
ani nawet nazwanie Kórnika „Kurnikiem”.

Nie powinniśmy zapominać, że ten znako-
mity wynik, jakim było przepłynięcie 1500 m w 
ciągu 6:06,26 min.  został osiągnięty poprzez 
naprawdę ogromny wysiłek. Zaowocował 
wytrwały udział w treningach nie tylko Micha-

ła, ale również trenerki klubu UKS Dwójka 
Kórnik - Małgorzaty Iszkuło, która po wyścigu 
wręczyła swojemu zawodnikowi nową, lśniącą 
parę wioseł.

Z. S.

Należy dodać, że w tym samym czasie i 
miejscu odbywały się Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski, w których startowała Marta Ma-
ciejewska. Przed laty zaczynała w Kórnickim 
UKS – ie a obecnie kontynuuje karierę w 
poznańskim klubie Posnania RBW. Marta 
startowała w dwóch konkurencjach i zajęła V 
m. w konkurencji dwójek bez sterniczki kobiet 

i VIII m. w dwójkach podwójnych.
Tydzień wsześniej, również na poznańskiej 

Malcie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Wioślarstwie, w której o najwyż-
sze trofea walczyli juniorzy młodsi. Wśród 

młodych kórniczan wystartowali: 
II m. Mateusz Ciepły, Marcin So-

bieraj (2x dwójka podwójna juniorów 
młodszych) oraz 

III m. Marcin Sobieraj (1x je-
dynka)

III m. Julia Huzarek, Karolina 
Zawada (2- dwójka bez sterniczki 
juniorek młodszych) 

V m. Monika Adamczyk, Jo-
anna Hyży, Zuzanna Pawlaczyk, 
Edyta Szczęsnowska, Magdalena 
Zandecka (4x+ czwórka podwójna 
ze sternikiem juniorek młodszych)

V m. Monika Adamczyk, Joanna 
Hyży, Edyta Szczęsnowska, Zuzan-

na Pawlaczyk (4x- czwórka podwójna bez 
sterniczki juniorek młodszych) i w tej samej 
konkurencji

Julia Huzarek, Karolina Zawada, Adrianna 
Bąk, Ewa Chudek zajmując IX miejsce.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów.

Małgorzata Iszkuło

UkS dwójka kórnik ma Powody do dUmy!

W najblizszy weekend w Błażejewku odbę-
dzie się międzynarodowy turniej piłki stołowej 
ranki Mistrzostw Wielkopolski.

Z tej okazji rozmawiamy z Bartkiem ka-
sprzykiem - Prezesem Polskiego Związku 
Futbolu Stołowego.

kórnik i Błażejewko od pewnego czasu 
są ważnym miejscem dla miłośników futbo-
lu stołowego. dlaczego? 

Już od czterech lat organizujemy Otwar-
te Mistrzostwa Wielkopolski w Futbolu Stoło-
wym na terenie OSW Błażejewko, lecz to już 
VI Mistrzostwa Regionalne, które organizuje 
Wielkopolska Liga Piłki Stołowej. Wcześniej 
turniej ten odbywał się w Opalenicy. Dzięki 
sprzyjającym okolicznościom oraz miejscu i 
przychylności lokalnych władz, turniej został 
przeniesiony na teren Gminy Kórnik. Duża 
baza noclegowa, dobre zaplecze gastrono-
miczne oraz piękne położenie ośrodka w 
Błażejewku sprawia, iż jest to największa 
impreza Futbolu Stołowego w Polsce -fre-
kwencją bije nawet turnieje rangi Mistrzostw 
Polski. W ubiegłym roku w turnieju wzięło 
udział ok 150 graczy z całej Polski. Miejsce 
turnieju sprawia, iż gracze mogą przyjechać 
całymi rodzinami wcześniej i zostać dłużej niż 
trwa turniej.

jest Pan ważną postacią w Polskim 
Związku futbolu Stołowego- pełni Pan 
funkcję prezesa. jak rozwija się ta dys-
cyplina sportowa w Polsce, jakie są jej 
perspektywy? ile szacunkowo osób gra w 
fS w Polsce, ile na świecie? 

Faktycznie, od ponad roku pełnię funkcję 
Prezesa Polskiego Związku Futbolu Stołowego. 
Jednak nie zawsze jestem w stanie poświęcać 
tej pasji tyle czasu ile bym chciał, nie pozwala 
na to praca. W naszym kraju Futbol Stołowy 

rozwija się od kliku lat bardzo prężnie. Dzięki 
zaangażowaniu kilku osób oraz zarządu PZFS, 
udało nam się założyć Związek zrzeszający 
pięć regionalnych ośrodków – stowarzyszeń 
(Warszawa, Wrocław, Poznań, Toruń, Łódź) 
powołać selekcjonerów (kadry kobiecej oraz 
męskiej), otworzyć 3 centra treningowe oraz 
nawiązać współpracę z międzynarodową 
federacją ITSF (International Table Soccer 

Federation), która zrzesza ok 50 krajów. W 
polskim rankingu widnieje przeszło 1500 gra-
czy, jednak profesjonalnie trenuje i uczestniczy 
w większości turniejów jest około 300 graczy. 
Są jednak kraje, takie jak Niemcy, Austria, czy 
Włochy, gdzie nasza dyscyplina jest o wiele 
bardziej popularna i zrzesza tysiące graczy.

Na ile fS jest poważną rywalizacją 
sportową, a na ile sposobem na relaks i 
spędzanie wolnego czasu?

Dzięki dążeniu do profesjonalizmu i stwa-
rzaniu coraz lepszego zaplecza treningowego 
w Polsce, mamy grupę osób, która poważnie 
podchodzi do tematu, traktuje Futbol Stołowy 

jako sport i dzięki temu odnosi również sukcesy 
na arenie międzynarodowej. Polska ma bardzo 
silną reprezentację kobiet, która dwa tygodnie 
temu w Austrii zdobyła Mistrzostwo Świata. To 
nie pierwszy sukces naszych pań, gdyż w stycz-
niu na Turnieju Mistrzów (mogą w nim wystąpić 
tylko mistrzowie poszczególnych państw) nasze 
dziewczyny, poznanianki Agnieszka Rutowska 
i Agata Ćwiąkała zdobyły tytuł Mistrzyń Świata 

w Parach Kobiecych. Świetnie radzą sobie 
również juniorzy, co bardzo dobrze wróży 
na przyszłość. Reprezentacja juniorów 
zdobyła brązowy medal na tym samym 
turnieju a junior z Radomia, Mateusz 
Fudala został Mistrzem Świata juniorów w 
grze singlowej. Jest jednak grupa osób, dla 
których turniej jest nie tylko wydarzeniem 
sportowym, ale również miejscem spotkań 
ze znajomymi i formą spędzania wolnego 
czasu, przy stole do piłkarzyków. Przez 
te kilka lat istnienia rozgrywek „Piłkarzy-
kowych” w Poscle, nawiązało się wiele 
przyjaźni, które przeniosły się również na 
sferę poza sportową.

jakie atrakcje czekają nas w najbliż-
szych dniach w Błażejewku podczas 

kolejnego turnieju?
 W najbliższych dniach, to jest 19-21 sierp-

nia, odbywają się VI Mistrzostwa Wielkopolski, 
turniej o randze Pro Tour, według kalendarza 
ITSF. Rozgrywki przeprowadzone zostaną na 
15 stołach Garlando World Champion 2007, 
udział już w tej chwili potwierdziło około 200 gra-
czy, co wróży niespotykaną frekwencję. Oprócz 
graczy z Polski, swoją obecność gwarantują 
Niemcy, Austriacy oraz Litwini. W ciągu trzech 
dni turnieju rozegranych zostanie 8 konkurencji.

Pytał: ŁG

Piłka Stołowa w BłażejewkU

Reprezentanci Polski

Kasia Pawłowska 
z brązowym  medalem

Alicja Ratajczak

RoZGRYwki PiŁki NożNEj
liGi okRęGowEj 

GRUPA wSchodNiA

NAjBliżSZE MEcZE 
koTwicY kóRNik

Victoria witkowo - kotwica kórnik 
20.08.2011r. godz.16:00

kotwica kórnik - Stella luboń 
26.08.2011r. godz. 17:00

Sparta oborniki - kotwica kórnik 
3.09.2011r. godz. 17:00

kotwica kórnik - kS1999Łopuchowo
10.09.2011r. godz. 16:00

Michał Suszka podczas dekoracji
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*Wynajmę mieszkanie 30m² (kuchnia, pokój, łazienka). Skrzynki. Tel. 888 078 669
* Zaopiekuję się dzieckiem. Od września na pełen etat. Tel. 601 792 931
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 38m², ładne, jasne, nie wymaga remontów. Kórnik, Staszica 16, tel. 502-158-292 
*Sprzedam tanio kozła 2 letniego 60kg i koziołka 0,5 rocznego ok 20 kg rasy mlecznej. Dachowa tel. 668842711 
*Zatrudnimy: stolarzy, operatorów wózków widłowych, mechaników maszyn, elektryków, montażystów, pomocników stolarzy. Tel.: 061 8179100  
*Usługi Szklarskie ul. Poznańska 22, Kórnik. Tel. 508 989 496 lub 606 118 718
*Zatrudnię mężczyznę do prac magazynowych.Obsługa komputera,praca na wózku widłowym. Tel. 60 26 26 107 
*Zlecę ocieplenie i otynkowanie domu. Tel. 61 8190 697
*Zatrudnię anglistę i germanistę. Pilne. Tel. 608 217 113
*Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie przy ul. Staszica w Kórniku. Tel. 695 741 337
*Sprzedam chodzik „Chicco” i krzesełko do karmienia „Baby Design”. Stan bardzo dobry + gratisy. Tel. 509 789 590
*Sprzedam rower Kross Hexagon V4, koła 26”, rama aluminiowa 16”, amortyzator, 21 biegów, stan bardzo dobry. Tel. 603 78 34 59
*Magazyn klasy A w Kórniku przyjmie zlecenia na składowanie wraz z obsługą.Całkowita obsługa magazynowa i administracyjna. Tel. 607 786 551
*Zagospodarowana działka nr 122/450m² z domkiem POD Bnin. Tel. 600 924 556
*Producent mebli zatrudni tapicerów i krawcowe. Tel. 618176469 lub 601719699
*Kupię działkę budowlaną do 600 m² w okolicy Kórnika. Tel. 603 790 315
*Kurki odchowane sprzedam. Tel. 506 494 770
*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
*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 
*Miły, sympatyczny, bez nałogów, z orzeczeniem o niepełnosprawności szuka zatrudnienia jako ochroniarz lub dozorca. Tel. 607 341 475
*Złoty środek na ból kręgosłupa. Tel. 696 843 092
*Sprzedam Poloneza Caro 1600GLI, rocznik 1996, instalacja gazowa, pierwszy właściciel. Tel. 503 160 922
*Przyjmę do pracy murarzy i pomocników. Tel. 691 809 629 
*Kupię działkę rolną lub budowlaną między Poznaniem a Kórnikiem.515-244-840 email: poznaj313@wp.pl
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego. 1h/25 zł, tel. 724009743
*Sprzedam Nokia N79, karta pamięci 4GB, 2 wymienne obudowy, pierwszy właściciel. 400 zł. tel. 603882345
*Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 606268437
*Firma CZPM w Robakowie zatrudni kobiety oraz mężczyzn do pracy na produkcji. Oferty osobiście w CZPM Sp. z o.o. ul. Poznańska 6a Robakowo
*Sprzedam migomat Bester180. Stan dobry. Tel. 667246648
*Oaza Look Fryzjerstwo 691-834-606, KOSMETYKA 691-834-607, KCSiR „OAZA” Krasickiego 1,czynne do godz. 21.00, www.oazalook.pl
*Sprzedam 3 osobową sofę+2 fotele z szufladami.Bnin-Kórnik,Tanio-tel.693067105
*Kupię 1ha-20ha ziemie rolną, Gmina Kórnik. 662 193 713
*Strzyżenie psów, dojazd do klienta. Nie usypiamy zwierząt. Pl. Powstańców Wlkp. 7 Kórnik oraz ul. Akazjowa2/2 Zaniemyśl. Tel. 608 642 499
*Wynajmę lub sprzedam lokal 35m². Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku przy ulicy Staszica 19. Mieszkanie po generalnym remoncie. Kontakt 606 838 040 
*Odstąpię garaż blaszany za Sklepem Polskim. Tel. 787 785 399
*Przyjmę pracę na okres sierpnia - sprzątanie, praca w ogrodzie, opieka nad dzieckiem. (wiek: 17 lat).  Tel: 0 782 536 762

   wAżNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

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

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
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
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 kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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 koM BUS
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

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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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 9 września  2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 2 września 2011 r.

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.




