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W tym numerze:
- Zaproszenie do akcji: Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów
Foto: ŁG

www.korniczanin.pl

- Remonty i rozbudowa w szkołach
- Sportowe sukcesy - relacja z olimpijskiego wyścigu kolarskiego

Jeżeli lubisz śpiewać
WSTĄP DO CHÓRU !
Niech pełne emocji próby,
wspaniałe przeżycia koncertowe
i wspólne wyjazdy
staną się również Twoim udziałem.
Poznaj radość chóralnego śpiewu.
Chór

PROSTO Z RATUSZA
Wyróżnienie dla Surówek
Waga Miejska w Poznaniu gościła 17
lipca uczestników Gali Jakości i laureatów wyróżnień „Consumers Quality Certificate” przyznawanych przez Fundację
Centrum Badań i Monitorowania Jakości.
W tej edycji za promocję zdrowego trybu
życia opartego na dobrych nawykach żywieniowych i aktywności fizycznej, wśród
wyróżnionych znalazła się związana z
nasza gminą firma Surówki Grześkowiak.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski w imieniu samorządu przekazał włąscicielowi
nagrodzonej firmy gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów.
Święto Policji

zaprasza serdecznie
i czeka na nowych członków.
Nie obawiaj się,
wystarczy, że potrafisz i lubisz śpiewać,
nie musisz znać nut – jesteśmy amatorami.
Nowy sezon zaczynamy we wrześniu,
zadzwoń 504 640 132,
przyjdź na próbę i przekonaj się sam.
Próby odbywają sie
we wtorki o godz. 19:30
w Domu Parafialnym w Kórniku.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak oraz Wiceburmistrz Antoni Kalisz
uczestniczył 20 lipca w obchodach Święta Policji w Komisariacie Policji w Kórniku. W uroczystościach wzięli również
udział: p.o. Komendant Miejski Policji w
Poznaniu podinsp. Roman Kuster oraz
wójt Kleszczewa Bogdan Kemnitz.
Przy okazji święta niektórym funkcjonariuszom wręczono awanse na
wyższy stopień służbowy. Asp. Sztab.
Waldemar Dryjer otrzymał Brązowa Odznakę Zasłużonego policjanta. Burmistrz
pogratulował także młodszemu aspirantowi Pawłowi Michalskiemu 3. miejsca w
plebiscycie Dzielnicowy Roku.
Spotkanie z przedstawicielką
Książa Wlkp.
W dniu 24 lipca wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkał się z Bogumiłą Walczak
- zastępcą Burmistrza Książa Wlkp.
Dyskutowano na temat możliwości przekazania niektórych zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gminie
wiodącej w Porozumieniu Jarocińskim,
do którego należą obie gminy.
Jak wynika z opinii wydanej przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, nie ma możliwości przekazania
zadań dotyczących nakładania i poboru
opłat za gospodarkę odpadami.
W dniu 22 sierpnia w Jarocinie odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie,
tym razem z kancelarią prawną obsługującą Porozumienie.
Na temat Pierścienia ...
W dniu 25 lipca odbyło się spotkanie
dotyczące otwarcia Kórnickiego Pierścienia Rowerowego. Udział w nim wzięli wiceburmistrz Antoni Kalisz, radny Tomasz
Grześkowiak, Wojciech Kiełbasiewicz z
KCRiO Oaza oraz Agnieszka Kałka z Wy-
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działu Promocji Gminy Kórnik. W trakcie
spotkania ustalono, że oficjalne otwarcie
KPR nastąpi w dniu 26 sierpnia podczas
Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego o
Puchar Burmistrza Gminy Kórnik.
Spotkanie organizacyjne dotyczące
organizacji XIV Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza
Gminy Kórnik, XXXIX Wielkiego Festynu
Rowerowego dla Dzieci, VII Memoriału
Franciszka Przecinkowskiego odbyło się
8 sierpnia br. Uczestniczyli w nim Wiceburmistrz Antoni Kalisz, trener i działacz
UKS Jedynka Limaro Robert Taciak,
Marek Kaczmarek komendant SM w
Kórniku, Henryka Kalinowska, Agnieszka
Kałka oraz Robert Latanowicz z Urzędu
Miejskiego w Kórniku.
Rozwiązują umowę
Tego samego dnia przedstawiciele
spółki Wody Polskie spotkali się w Urzędzie Miejskim w Kórniku z władzami
gminy. Burmistrz Jerzy Lechnerowski i
wiceburmistrz Antoni Kalisz przedstawili
informacje dotyczące wypowiedzenia
umowy pomiędzy gminą a spółką. Przypomnijmy, że firma zobowiązała się
wybudować do końca 2010 roku sieć
kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie.
Ponieważ nie udało się dotrzymać terminu, włodarze gminy wystąpili do spółki
o zwrot dofinansowania w wysokości
80 tys. zł.
Optymalizacja kosztów energii
Dzień później wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkał się z Aleksandrą Adamską
reprezentującą firmę New Power sp. z
o.o., która wykonała analizę kosztów
zakupu oraz dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminnych. By
zoptymalizować wydatki na ten cel zaproponowano przygotowanie procedury
przystąpienia do udzielenia zamówienia
publicznego na zakup energii na okres
do końca 2014 r.

Metropolia Poznań będzie badać
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 8 sierpnia w obradach Stowarzyszenia
„Metropolia Poznań”. Dyskutowano nad
projektem badań jakości usług publicznych
będącymi zadaniami własnymi gmin ( np.
edukacja podstawowa i gimnazjalna, gospodarka przestrzenna, budowa i utrzymanie dróg, transport zbiorowy, zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków itp.).
Owocem badań ma stać się raport z
ewentualnymi wytycznymi w celu naprawienia niedociągnięć oraz stworzenie portalu
internetowego służącego badaniu opinii
społecznej o usługach publicznych.

Z RATUSZA

Drogi Czytelniku!

Nadzwyczajna sesja
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w
Kórniku odbyła się 22 sierpnia. Powodem zwołania obrad była potrzeba podjęcia uchwały w
sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
pod nazwą „Uwierz w siebie. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju
dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik”
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Złożony przez Gminę Kórnik w kwietniu
2012 roku wniosek uzyskał pozytywną ocenę
merytoryczną Instytucji Pośredniczącej, i tym
samym został przyjęty do realizacji. Projekt
realizowany będzie w trzech szkołach podstawowych (SP nr 1 w Kórniku, SP nr 2 w Kórniku,
SP Radzewo) funkcjonujących na terenie
Gminy Kórnik, w terminie od 1.09.2012r. do
31.12.2013r., w roku szkolnym 2012/2013.
Na realizację projektu Gmina otrzyma środki
finansowe w wysokości 196 738,70 zł (bez
potrzeby konieczności środków własnych).
Pismo w tej sprawie wpłynęło do urzędu 6
sierpnia - stad konieczność zwołania sesji w
nieplanowanym terminie.
Podczas sesji o działaniach i planach Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” opowiedział
dyrektor biura stowarzyszenia Marek Musiał.

Rozmowy z MTP
Także 26 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z wiceprezesem
Zarządu Międzynarodowych Targów
Poznańskich Przemysławem Trawą.
Dyskutowano na temat budowy drogi łączącej tereny MTP w Żernikach z drogą
wojewódzką 433.
Na zlecenie gminy zostanie wykonany projekt tej drogi (termin wykonania
projektu to I kwartał 2013 roku), a po
oszacowaniu potrzebnych nakładów
strony przystąpią do rozmów na temat
sposobu finansowania inwestycji.

Makroregion WPN obradował
Także 22 sierpnia w Urzędzie Gminy
Komorniki odbyło się walne Zebranie Stowarzyszenia Mikroregion Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Uczestniczył w nim
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który jest
także przewodniczącym komisji rewizyjnej
tej organizacji. Przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku
2011 oraz udzielono zarządowi absolutorium z wykonania budżetu w ubiegłym roku.
Opr. ŁG
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Z inicjatywy Wydziału Promocji Gminy
odbyło się 10 sierpnia I Forum Inicjatyw
Lokalnych. Do sal Kórnickiego Ośrodka
Kultury zaproszono działające na terenie
gminy organizacje pozarządowe.
W spotkaniu wzięli także udział burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący
RM Maciej Marciniak, wiceprzewodniczący
RM Tomasz Grześkowiak oraz radna Dorota Półchłopek.
Mikołaj Dobrzyński z Wydziału Promocji
przedstawił propozycje dotyczące usprawnienia współpracy pomiędzy urzędem a
organizacjami. Omówiono strukturę portalu
internetowego www.kornik.pl/ngo mającego służyć jako kompendium wiedzy o
lokalnych organizacjach oraz poproszono
stowarzyszenia o uzupełnienie danych.
Tomasz Grześkowiak wskazał na potrzebę śledzenia przez urząd rozwiązań
prawnych jakie przygotowywane sią w
zakresie kontroli finansów organizacji pozażądowych przez minieterstwa. Maciej
Marciniak zaproponował umieszczanie na
portalu kórnickich organizacji również materiałów przydatnych w sprawozdawczości
dla urzędów skarbowych.

Gmina Kórnik wylęgarnią pomysłów
W Gminie Kórnik wiele się dzieje.
Nie brakuje u nas ludzi wyjątkowych.
Czytacie Państwo o tym na łamach
Kórniczanina i innych lokalnych gazet. Czasem wieść dotrze do mediów
poznańskich lub krajowych. To jednak
nie wystarcza. Dotychczas wiele pomysłów, inicjatyw, działań pozostawało
w cieniu, bez szans na realizację i
rozgłos. A szkoda ...

O możliwościach współpracy pomiędzy organizacjami powiedziała Krystyna
Janicka z KTPSu, natomiast o dobrych
wzorcach promocji lokalnych inicjatyw
Joanna Kalińska z Instytutu Zachodniego. Na zakończenie Janina Przybylska
zachęciła wszystkie organizacje i aktywnych mieszkańćów do udziału w festynie
„Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów”,
jaki odbędzie się 30 września na kórnickim
rynku (więcej informacji na ten temat w tym
numerze Kórniczanina na str. 5).

W czasie dyskusji przedstawicielka stowarzyszenia emerytowanych pracowników
oświaty zadeklarowała cheć współpracy z
organizacjami o podobnym profilu.
Prezes kórnickiego koła Związku Kombatantów i Byłych Wieźniów Politycznych
zaapelował natomiast o to, by pamiętać
o zasłużonych, starszych ludziach, którzy
często z powodu złego stanu zdrowia nie
opuszczają domów, ale wciąż chcą się czuć
częścia społeczności.
ŁG

Medale od Kombatantów
Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Kórniku zorganizował 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim
w Kórniku uroczyste spotkanie, podczas
którego prezes Franciszek Rozmiarek
wręczył odznaczenia:
- panu Teodorowi Kijakowi
medal za wybitne zasługi
dla ZKRPiBWP
- komendantowi Komisariatu
Policji w Kórniku
asp. sztab. Eugeniuszowi Sierańskiemu
Krzyż Ludowego Wojska Polskiego.
W spotkaniu uczestniczyli także inni
członkowie kórnickiego koła, pani prezes
Koła w Zaniemyślu Zofia Kubiak, ale
również burmistrz Jerzy Lechnerowski i
wiceburmistrz Antoni Kalisz i pracowniczy
Wzdziau Promocji Gminz.
ŁG
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku Uchwały nr XXIV/275/2012 z dnia
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25 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Mościenica, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie w
miejscu obowiązującej linii zabudowy nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym

podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Gminy Kórnik.

nr 14/2012

Podczas dyskusji po ostatnim zebraniu Kórnickiego Towarzystwa Pomocy
Społecznej pojawiła się myśl, by spróbować pokazać niemały potencjał naszej
społeczności, by zareklamować pozytywne działania organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i pojedynczych osób.
Tak powstał pomysł organizowania
na rynku w Kórniku cyklicznej imprezy
pod hasłem „Gmina Kórnik Wylęgarnią
Pomysłów”...
We wrześniu mija 110 lat od triumfu
hrabiego Władysława Zamoyskiego w
sławetnym procesie o Morskie Oko, dzięki
któremu właściciel Dóbr Kórnickich uratował dla Polski przepiękny kawałek Tatr. Ku
pamięci tego wydarzenia pierwszą edycję
nowej akcji społecznej zorganizujemy
właśnie we wrześniu. Organizatorom
przyświecać będzie - mam nadzieję, że
i w kolejnych latach - ważna zarówno dla
Zamoyskich jak i dla nas idea bezinteresownej pracy ku wspólnemu pożytkowi.
Bo przecież, choć czasy się zmieniły ciągle potrzebujemy społecznej aktywności,
a społeczeństwo obywatelskie, choć ma

Podziały,
to hamulec
rozwoju
Dowcipne powiedzenie: „Kórnik, to
gmina z jajami” jest, moim zdaniem, tyleż
prawdziwe, co fałszywe.
Świetnie pasuje do określenia potencjału gminy, ale czy także do umiejętności wykorzystywania go? Uważam,
że nie.
Bo jak można z niego w pełni czerpać,
gdy środowisko dzielone jest na Kórniczan
rdzennych i napływowych? Jak można go
rozwijać, gdy pierwsi uważają, że lepiej niż
drudzy rozumieją potrzeby mieszkańców i
wiedzą, jak je zaspokoić?
Ten, kto mówi, że taki podział jest obojętny dla rozwoju gminy – albo nie rozumie
mechanizmów społecznych, albo „robi
sobie jaja”.
Podział jest szkodliwy. Dlatego trzeba
wytrwale go zasypywać, co wyzwoli siły
rozwojowe płynące z różnorodności, integracji i pracy zespołowej.
W ramach „zasypywania” warto też
czerpać pełnymi garściami z wyjątkowego
„folkloru” gminy jakim są placówki PAN-u i
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już ponad 20 lat wciąż raczkuje.
30 września dzięki pomocy Fundacji
Zakłady Kórnickie na Placu Niepodległości stanie scena na której ludzie stąd,
zaśpiewają, zatańczą, opowiedzą o sobie,
swoich działaniach, pomysłach. Przedstawieni zostaną reprezentanci samorządu,
instytucji, firm - czyli ci, którzy mogą wesprzeć działania lokalne zarówno doświadczeniem, jak i materialnie. A wszystko na
wesoło i z atrakcjami - dla ciała i ducha.
Będzie radio i telewizja.
Przy okazji dowiemy się jak można- czasem naprawdę bez wysiłku i
wyrzeczeń- włączyć się do działania dla
wspólnego dobra.
Zyskaliśmy już wielu sprzymierzeńców. Pomysł poparł aktywnie burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak.
Są z nami instytucje Polskiej Akademii
Nauk, KOK, szkoły i wiele organizacji
pozarządowych, z którymi spotkaliśmy
się podczas Forum Inicjatyw Lokalnych.
Ideę przedstawiliśmy sołtysom i część z
nich zadeklarowała współpracę.
Każdy, kto włącza się do naszej akcji
przynosi z sobą nowe pomysły i propozycje. O nich szerzej w kolejnych numerach.
Mamy ich już tyle, że trzeba je spisać i
zarejestrować. Wspólnie (więc) stworzymy Wielką Księgę Inicjatyw Kórnickich,
z której będzie można czerpać pomysły
dotyczące nowych działań. Na jej podstawie będziemy podsumowywać co roku
wszystko, co udało się zrobić, a także i to,
co pozostało jeszcze do zrobienia.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
włączyć się do prezentacji tego co w
naszej gminie najcenniejsze, najlepsze i
najciekawsze. Własnymi siłami pokażemy, że nie brak u nas ludzi z pomysłami,
wyobraźnią i z zaangażowaniem.

skupieni w nich „jajogłowi”.
A gdyby środowisku trudno było tak
od razu zrezygnować z przyzwyczajeń
dzielenia, to proponuję, na okres przejściowy dokonać innego podziału: na tych
Kórniczan, którym się chce i gnuśnych,
którzy wychodzą z założenia, że: „i co
kuleje, to idzie”.
Nie łudźmy się, kulejących znajdziemy
w obu grupach, ale też i w każdej są ludzie
aktywni, pomysłowi, otwarci na różne, korzystne dla środowiska inicjatywy.
To właśnie oni, działający w organizacjach pozarządowych spotkali się, aby móc
w przyszłości zintegrować swoje działania
na rzecz lokalnej społeczności. Pierwszy
krok został zrobiony, a drugim będzie zorganizowanie 30 września Inauguracyjnego
Festynu: „Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów”. Organizatorami są nie tylko Burmistrz
Gminy Kórnik i organizacje pozarządowe,
ale także, niezwykle cenne dla tego terenu:
Fundacja Zakłady Kórnickie, Biblioteka
Kórnicka PAN i Instytut Dendrologii PAN
Festyn będzie prezentacją wszelkich
inicjatyw społecznych podejmowanych w
gminie i zapowiedzią tych, które są opracowywane.
Zapraszani goście, to zarówno przedstawiciele władz samorządu województwa
Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego
jak i firm zlokalizowanych na terenie gmi-

ny, które przyglądając się „ obywatelskim
działaniom” będą mogły wybrać te, które
ich zdaniem, warto wspierać. Zapowiedzą
go, a także uwiecznią, „środki masowego
przekazu”.
Festyn skupi wielką liczbę rodzimych
pomysłodawców, wykonawców i, mam
nadzieję, szeroką widownię. Ukaże
społeczności lokalnej ogromny potencjał
gminy i różnorodne sposoby jego wykorzystywania. Będzie wielką, wspólną
zabawą, która zostanie wpisana na stałe
w harmonogram imprez podsumowujących roczną pracę wszystkich, którzy
społecznie wspierają rozwój naszego środowiska. Najlepsza robota i najcenniejsze
inicjatywy będą, co roku, nagradzane
Złotymi i Srebrnymi Jajami, a pierwsze,
przyszłoroczne Złote Jajo, już znalazło
swojego fundatora.
Trzymam kciuki za każdy pomysł, który
uświetni imprezę, każdego wykonawcę,
dobrą zabawę każdego uczestnika, który,
w co wierzę, podpisze się także i pod tym
fragmentem piosenki, którą zaśpiewa dla
nas burmistrz:
„.....więc burmistrz mówi z promiennym uśmiechem: ta moja gmina na prawdę jest w dechę”

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

Forum
Inicjatyw

Wszystkie organizacje, grupy i osoby
zainteresowane współpracą
oraz prezentacją podczas imprezy
„Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów”
proszone są o kontakt z
Wydziałem Promocji Gminy Kórnik:
Plac Niepodległości 41,
tel. 618 972 611 lub 601179596
albo pod adresem poczty elektronicznej:
korniczanin@kornik.pl.
ŁG

Janina Przybylska
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Dostęp do darmowego Internetu
w środkach transportu zbiorowego
jest marzeniem wielu podróżujących.
Od kilku lat można już polecieć
samolotem z Wi-Fi lub skorzystać
z darmowego Internetu w pociągu.
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” od początku sierpnia
jako jeden z pierwszych zakładów

komunikacyjnych w powiecie poznańskim zapewniło darmowy dostęp do
Internetu swoim klientom. System
pozwoli wszystkim podróżującym na
bezproblemowe przeglądanie stron
internetowych czy sprawdzanie poczty
w trakcie jazdy. Projekt został sfinansowany z budżetu gminy Kórnik. Realizacja obejmuje najbardziej uczęszc z a n e t r a s y. A u t o b u s y, w k t ó r y c h
zainstalowano Wi-Fi oznakowane są
żółtą nakleją na drzwiach wejściowych
z napisem „w tym autobusie znajduje
się Internet”.

W sprawie Oświadczenia...

W relacji z czerwcowej sesji Rady
Miejskiej w Kórniku informowałem między
innymi o decyzji na temat nie rozpatrywania
„Oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie
umiejscowienia Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie”. Wpłynął na moje ręce
wraz z prośbą o publikację list otwarty
Henryka Wachowskiego skierowany do
Rady Miejskiej w Kórniku w tej sprawie.
List ten opublikowany jest obok. Jako, że
moja relacja w formie skrótowej przedstawia wydarzenia z sesji i nie zawiera z

obiektywnych (objętościowych) względów
treści całej dyskusji na poruszane tematy,
uznałem za stosowne, aby przedstawić
szerzej argumentację wywołanego w liście
do tablicy radnego Adama Lewandowskiego (poniżej). Treść dyskusji na temat
„Oświadczenia” znajduje się w ogólnie
dostępnym ( w Biurze Rady Miejskiej i opublikowanym na stronie http:// http://esesja.pl/
posiedzenie/512) protokole z czerwcowej
sesji Rady Miejskiej.
Łukasz Grzegorowski

Fragment załącznika do protokołu z czerwcowej sesji RM w Kórniku
Argumenty przemawiające za usunięciem z porządku obrad „Oświadczenia …”:
1. Rada Miejska reprezentując lokalne społeczeństwo nie powinna angażować się w
sprawę, w której nie jesteśmy decydentami jeśli chodzi o udzielenia lub nie udzielanie koncesji
na nadawanie TV TRWAM na cyfrowym multipleksie. Ponadto jako Rada, nie zapoznaliśmy
się z procedurą wyłaniania koncesjonariuszy na multipleksie. Zatem uważam, że jako rada
nie powinniśmy angażować się w tę sprawę. Jako rada powinniśmy skupić się na działaniach
i problemach mieszkańców naszej gminy. Sprawa udzielenia lub nieudzielenia koncesji na
nadawanie na multipleksie nie jest związana z tematyką, którą zajmuje się Rada Miejska.
2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis
(TV TRWAM) i spółki Mediasat. Rozprawa w tej sprawie odbyła się 25 maja 2012 r. Wyrok
ten oznacza, że decyzja KRRiT o obsadzie MUX-1 pozostaje utrzymana. (czyli nie będzie
TV Trwam na multipleksie) Należy podkreślić, że właściwym sposobem rozwiązania sporu
dotyczącego decyzji koncesyjnej jest postępowanie przed sądem, decyzję którą szczególnie
jako radni Rady Miejskiej powinniśmy zaakceptować. Sformułowane „Oświadczenie” w tej
sytuacji jest już spóźnione jak i bezzasadne.
3. Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z opinią KRRiTV mają inne środki prawne na
przedstawienie swoich argumentów; mogą np. pisać we własnym imieniu petycje, słać skargi
do różnych instytucji – takie mają oczywiste prawo. Gotowe wzory „protestu” są umieszczone
na stronach internetowych Radia Maryja i TV TRWAM. Mogą ponadto przez różne stowarzyszenia i organizacje kościelne czynić starania o zbiorowy wniosek do KRRiTV. Uważam,
że nie muszą i nie powinni angażować lokalnej rady miejskiej, gdyż nie wszyscy mieszkańcy
gminy muszą zgadzać się z argumentacją protestujących. (pamiętajmy: wszystkich, a nie
tylko niektórych mieszkańców gminy reprezentuje Rada Miejska).
4. Cały czas na tych samych zasadach co dotychczas, TV TRWAM może nadawać swój
program w systemie satelitarnym i nikt nie ma najmniejszego zamiaru odbierać takiej możliwości. Równie dobrze można formułować ”Oświadczenia” na umieszczenie na platformie
cyfrowej popularnych kanałów tematycznych takich jak np. National Geographic, Animal Planet
czy Discovery. Mam nadzieję, że nie o to chodzi. Liczba kanałów na multipleksie jest ściśle
określona (wynika ona m.in. z warunków technicznych) i tylko rzetelna ocena dokumentacji
formalnej wnioskodawców przez KRRiTV daje rzeczywisty obraz sytuacji. Podkreślę raz jeszcze, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę TV TRWAM, uznając
za zasadne odrzucenie jej wniosku przez KRRiTV.
5. Z oficjalnego komunikatu KRRiTV wiemy również, że wnosiła ona o odtajnienie dokumentacji koncesyjnej na nadawanie w multipleksie, na którą nie otrzymała zgody od TV
TRWAM.
Przedstawiając powyższe argumenty zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów Radnych
z prośbą o usunięcie z dzisiejszego porządku obrad sesji projektu uchwały dotyczącej „Oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie umiejscowienia Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie”.
Adam Lewandowski

6

Jak skorzystać?
Wystarczy na swoim laptopie,
tablecie czy telefonie komórkowym
wyszukać sieć bezprzewodową Kombusxx (gdzie xx to numer boczny
autobusu nr Kombus46) i połączyć
się z nią. Korzystając z Wi-Fi Kombus
nie narazimy się na koszty związane
z transmisją danych w sieciach komórkowych.
Robert Jankowski
List otwarty
do Rady Miejskiej w Kórniku
Panie Redaktorze. Wyznam szczerze, że
nie jestem stałym czytelnikiem KÓRNICZANINA, ale wpadł mi ostatnio w ręce 13 numer
tego pisma, w którym z niemałym zdziwieniem
przeczytałem, iż na sesji Rady Miejskiej Kórnika w dniu 30 czerwca, na wniosek radnego
Lewandowskiego - Rada zdecydowała głosami
ośmiu radnych - o usunięciu z programu punktu
dotyczącego „Oświadczenia Rady Miejskiej w
sprawie umiejscowienia Telewizji Trwam na
cyfrowym multipleksie”.
Jestem jednym z tych - a było to 120 osób
- którzy złożyli podpisy pod wnioskiem do
Burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie wystosowania przez samorząd protestu dotyczącego
dyskryminacji Telewizji Trwam przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji. Dlatego też muszę
zareagować.
Rozgrzeszam Pana Lewandowskiego, bo
on nie zorientowany i nie grzeszył błyskotliwością umysłu zgłaszając z nie znanych mi powodów taki wniosek, ale większość radnych to
przecież zdeklarowani katolicy i mając wiedzę,
iż kilkadziesiąt samorządów w Rzeczypospolitej
wystosowało pisma protestacyjne w tej sprawie
do KRRiT, że w całym kraju odbywają się marsze protestacyjne, że do KRRiT skierowano
ponad 2. 300. 000 protestów indywidualnych
w tej sprawie - to zadziwia smutna poprawność
polityczna Rady, która głucha jest na głos ludu i
nawet nie potrafiła pochylić się nad wnioskiem
mieszkańców, dając wyraz złym przyzwyczajeniom lekceważenia elektoratu i grzebiąc bez
pardonu idee demokracji. Przejaw to pychy czy
poprawności ?
Po krótkiej debacie można było podjąć decyzję, czy przychylić się do wniosku tych, którzy
wybrali Radnych i uczynili z nich trybunów, czy
zlekceważyć głos mieszkańców.
Oświadczenie radnego Adama, iż „Rada
Miejska nie ma w swoich kompetencjach działań rozstrzygających w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia koncesji” jest zupełnie bez sensu
i świadczyć może, że radny nie zapoznał się z
wnioskiem mieszkańców lub go nie zrozumiał,
że wyalienowany jest z otaczającej rzeczywistości, albo prezentuje w Radzie jakieś sekciarskie
interesy. A Pana Burmistrza przy tym nie było ?
Przykro mi, iż w ostrych słowach skomentowałem to, co działo się na sesji Rady, ale dostrzegłem tu zlekceważenie głosu wyborców. A
wobec takich działań nie można być obojętnym.
Henryk Wachowski
Borówiec, 31. 07. 2012

nr 14/2012

Lipcowa
sesja RM

działu Eksploatacji poinformowali, że inwestycja na Staszica jest na ukończeniu mimo, że
termin zakończenia wszystkich prac zgodnie
z umową wypada dopiero 30 października br.,
już na początku roku szkolnego odcinek przy
szkole powinien być gotowy.
Nie wiadomo czy w ogóle będzie budowana restauracja któreś z sieci fast food. Minęło
10 lat od kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych przekazał nieodpłatnie teren przy starej
gazowni gminie i z powodu niezrealizowania
parkingu grozi konieczność zwrotu kosztów
nieruchomości. Burmistrz zapewnił, że Gmina
dalej czyni starania aby Firma Berlin Group
wywiązała się z umowy i rozpoczęła budowę.
Na razie ogrodzono teren.
Dotychczas nie ma pozytywnej opinii
„energetyki” co do wykonania oznakowania
pod przejazdem pod S-11, będą działania
odnośnie wybudowania progów i wykonania
pasów poprzecznych na nawierzchni (co
nastąpiło tuż po sesji).
W sprawie pojemników na osiedlu, poinformowano, że zostały one usuniete, projekt
wjazdu na kotłownie jest już w przygotowaniu,
nie ma stanowisk na zorganizowanie selektywnej zbiórki. Jeżeli nie będzie porozumienia
w sprawie nadzoru nad selektywną zbiórką
śmieci przez spółdzielnę, kłopot będzie miała
gmina. Cały czas trwają rozmowy.
Na ul. Zamoyskiego ma być przeprowadzony remont jednak gmina czeka na wydanie warunków przez Starosto Powiatowe w
Poznaniu. W tej chwili przygotowywane są
nowe, aktualne mapy.
Radny Tomasz Grześkowiak: zwrócił
uwagę na konieczność skoordynowania prac
remontowych w Borówcu.
Zapytał czy po zakończeniu i tak długo
trwających prac przy ul Szkolnej zostanie
wymieniona nawierzchnia na całej ulicy, czy
znikną betonowe płyty.
Zwrócił również uwagę na budowę ronda,
którego budowa nie przystaje do pozostałej,
istniejącej części poboczy głównie parkingu
przy aptece i gabinecie lekarskim. Są progi
które uniemożliwiają praktycznie wjazd na
parking, a na parkingu zbiera się ogromna
ilość wody.
Burmistrz odpowiedział, że inwestycja
na ul. Szkolnej nie przewidywała zmiany
nawierzchni, pieniędzy na to nie ma, nie było
też planów na wykonanie ronda, zwiększono
zadanie gdyż pieniądze się „znalazły” i rondo

wykonano. Droga i rondo zostały wykonane
zgodnie z projektem i różnica poziomów
miedzy nimi a parkingiem przy aptece, który
niestety został wykonany bez pozwolenia.
Radna Małgorzata Walkowiak:poinformowała, że ulice Szafirowa, Krzemienna są w
bardzo złym stanie, prosi chociaż o równiarkę.
Radny Bogdan Wesołek zapytał jak
wygląda akcja letnia na OAZIE i ile dzieci
korzysta – a odpowiedzi udzielił kieronik
Oazy Wojciech Kiełbasiewicz. Drugie pytanie
skierował do burmistrza. Wskazał, że niektóre
gminy podejmują już uchwały w sprawie
gospodarki „śmieciowej” i zapytał, na jakim
etapie jest nasza gmina.
Wiceburmistrz odpowiedział, że gmina
Kórnik skłania się do tego, aby zadania przekazać gminie wiodącej w Porozumieniu Jarocińskim czyli Jarocinowi. Jeżeli otrzymamy
jednoznaczną odpowiedź z RIO w tej sprawie
przystąpimy do podejmowania uchwał.
Radna Irena Kaczmarek – zapytała kiedy
zostaną wykonane oznakowania dotyczące
ruchu drogowego wokół i na rynku w Bninie
oraz na ul. Jeziornej , uważa, że należy
ten problem rozwiązać pod kątem komunikacyjnym jeszcze przed początkiem roku
szkolnego.
Burmistrz poinformował, że zlecono wykonanie takiego opracowania.
Radna Dorota Półchłopek poinformowała, że Komisja Infrastruktury oczekuje na
informację dotyczącą postępu inwestycji,
które miały być omawiane co kwartał. Na
razie Komisja nie otrzymała takich informacji. Burmistrz odpowiedział, że niezwłocznie
przekaże informację dotyczącą wykonie
inwestycji na dzień 9 lipca.
Nawiązując do podniosłej uroczystości
odsłonięcia tablicy pamiątkowej im. Wisławy
Szymborskiej, radna zwróciła uwagę, że
większość uroczystości czy innych ciekawych
wydarzeń w naszej Gminie planowana jest w
dni powszednie, w godzinach przedpołudniowych. Automatycznie uniemożliwia to aktywnym zawodowo mieszkańcom uczestniczenie
w wielu ważnych, społecznych wydarzeniach.
Prosi więc o wzięcie tego pod uwagę przy
planowaniu kalendarza imprez.
Burmistrz zgodził się z uwagą radnej.
Poinformował jednak, że dzień odsłonięcia
tablicy im. Wisławy Szymborskiej wyznaczała
data Jej urodzin.
Na postawie protokołu opr. ŁG

Ministerstwo:
Nie dla Bnina

stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie
część miasta Kórnik oraz nadanie Bninowi
statusu miasta.
Należy zauważyć, że wspomniana sprawa
była już dwukrotnie przedmiotem wniosków
kierowanych do ministra właściwego do spraw
administracji publicznej – w 2005 r. i w 2006
r. Obydwa wnioski zostały negatywnie rozpatrzone przez Radę Ministrów, z uwagi na
następujące argumenty:
-sytuacja wynikająca z przeprowadzenia
tej zmiany byłaby precedensem, gdyż nie ma
takiego przypadku w Polsce, aby na terenie
jednej gminy znajdowały się dwa miasta(...)
-Bnin po dokonaniu wnioskowanej zmiany,
jako jednostka administracyjna gminy Kórnik,
w stosunkach zewnętrznych reprezentowany
byłby i tak przez władze Kórnika,

-Proces urbanizacji miast, który jest zjawiskiem wieloaspektowym, polegający m.in. na
poszerzaniu granic miast poprzez wchłanianie
przez nie jednostek mniejszych (przylegających
do granic miasta wsi, miasteczek), potwierdza
brak racjonalnych przesłanek do dzielenia
miasta na mniejsze organizmy miejskie (...).
Wniosek Rady Miejskie w Kórniku złożony do
MAC w roku bieżącym nie zawiera nowych
argumentów w sprawie. Dlatego też minister
właściwy do spraw administracji publicznej nie
znajdując podstaw do zmiany ww. uzasadnienia
zarekomendował niniejszy wniosek do negatywnego rozparzenia. Ostateczną decyzję w
sprawie (...) podejmie jednak Rada Ministrów
na posiedzeniu 31 lipca 2012 r.”
Co dalej ze statusem Bnina?
ŁG

W dniu 25 lipca obradowała rada Miejska
w Kórniku na XXIV sesji tej kadencji
Rozpatrzono nastepujące projekty uchwał
- zatwierdzono zaktualizowany Planu
Odnowy Miejscowości Radzewo na lata
2011-2018.
- zadecydowano o zamianie nieruchomości w Kórniku
- nadano nazwy ulicy w Borówcu. Ulica o
nazwie Prosta jest nowopowstałą ulicę przy
której znajdują się działki z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową.
- nadano nazwę ulicy w miejscowości w
Biernatki. Patronem ulicy został Stanisław
Toboła.
- przystapiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo
oraz części wsi
- przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik – obręb Czmoniec, działki nr ewid.
366/1 i 376/1.
- przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica,
gm. Kórnik.
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul.
Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik.
Radny Marek Broniewski pytał, kiedy zostanie zakończona inwestycja na ul. Staszica
od Wyspiańskiego do Dworcowej i jaka jest
koncepcja jej dokończenia, oraz kiedy ostatecznie zostaną przeniesione śmietniki z ul.
Wyspiańskiego.
Wskazał, że na ul. Zamoyskiego pozostał
nieporządek po wyprowadzeniu się firmy budującej odcinek ul. Staszica i Krasickiego. W
budżecie były zarezerwowane pieniądze na
wykonanie inwestycji, a nic się nie dzieje. Poprosił o informację czy zostanie zrealizowana
budowa Mc Donalda i parkingu buforowego
oraz kiedy zostanie prawidłowo oznakowany
przejazd pod S-11.
Burmistrz, wiceburmistrz i kierownik Wy-

Choć nie dotarła jeszcze oficjalna odpowiedź Rady Ministrów w sprawie starań
o przywrócenie praw miejskich Bninowi,
już wiadomo, że niemal na pewno będzie
to odpowiedź negatywna. Niegatywna jest
bowiem opinia Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji, który zajmował się sprawą.
Jak czytamy w informacji z tegoż ministerstwa: „ Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia
27 kwietnia 2012 r. przekazał do Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji wniosek Rady Miejskiej
w Kórniku o podział miejscowości Kórnik na
dwie odrębne miejscowości o nazwach: Kórnik,

24 sierpnia 2012 r.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Innowacyjny
Kombus
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Tegoroczne lato obfitowało w burze i wichury. Niestety nie obyło się bez dramatycznych sytuacji i strat materialnych. Jedna z takich sytuacji wydarzyła się 19 lipca. Podczas
krótkiej, lecz wyjątkowo silnej nawałnicy wiatr zerwał dach z jednego z domów w Biernatkach. W mgnieniu oka cześć konstrukcji z blachą znalazła się obok budynku odsłaniając
górną kondygnację mieszkania.Natura pokazała swoją moc. Na miejsce przybyli strażacy
zabezpieczając budynek tymczasowo folią.
Mniej dramatycznie, aczkolwiek groźnie było także tydzień wcześniej. Wiatr powalił
wielkie drzewo rosnące dotąd obok KOKu.
ŁG

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom, które wsparły
nas w trudnych chwilach: Burmistrzowi,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku,
kierownictwu, koleżankom i kolegom z
przychodni lekarzy rodzinnych „Zdrowie”
w Kórniku, koleżankom ze spółki „Salus”,
firmie dekarskiej pana Szczęsnego i wszystkim osobom które okazały nam serce.

Przed nowym rokiem szkolnym

J.J. Ciechomscy

Nowy wystrój świetlicy w Radzewie

Głos dla
radnego...

Przeprowadzone 17.06.br. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
konsultacje społeczne nazwane nieopatrznie w obwieszczeniu „referendum” w sprawie podziału Borówca
na trzy sołectwa, nakazują spojrzeć
na poddany społeczności lokalnej
projekt, co najmniej z dwóch punktów
widzenia. Jedni uznają, że wynik był
„za”, a inni, że nie daje podstaw do
podziału wsi na trzy sołectwa.
Życie nie jest jednak tak proste,
by tylko w ten sposób oceniać wynik
konsultacji, bo tak stanowi Ustawa o
samorządzie gminnym w art.5. Nie
było to więc referendum, i tym samym
nie ma zastosowania żaden przepis o
ordynacji wyborczej, nakazujący jakiś
próg uczestnictwa.
Do udziału w konsultacjach uprawnionych na dzień ich przeprowadzenia
było 1522 mieszkańców Borówca.
Zbędnie zastosowano ograniczenie procedury wyborczej, uniemożliwiając tym
samym wzięcie udziału w konsultacjach
osobom rezydującym w Borówcu. Ideą
konsultacji jest uzyskanie maksymalnie
szerokiej reprezentacji społecznej i tym
samym wskazanym było przyjmowanie
oświadczeń osób, pragnących zaznaczyć swój udział, o zamieszkaniu w
Borówcu.
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Udział w konsultacji wzięły 242 osoby, co stanowi 15,9% uprawnionych.
Za podziałem opowiedziało się 175
osób, przeciw było 64. Oddano jeden
głos nieważny. Dwie osoby wstrzymały
się od głosu. W czym więc problem?
W tym, że przeciwnicy podziału uznają
konsultacje za niereprezentatywne
z uwagi na liczbę osób, które w nich
wzięły udział. Dlaczego więc, przy
tak ich zdaniem niskiej frekwencji, za
podziałem opowiedziało się 76,6%
głosujących! W tym miejscu należałoby
powrócić do Zebrania Wiejskiego w
Borówcu z dnia 23 maja 2011, kiedy to
społeczność Borówca, podjęła uchwałę
inicjującą procedurę zmierzającą do podziału Borówca. Obecnych na zebraniu
wiejskim, a więc jedynym gremium władnym podejmować decyzje w sprawie
wsi, było 42 mieszkańców. Za podziałem, po żywej dyskusji w tej sprawie,
opowiedziało się 36 osób. Cztery głosy
były przeciw, a dwie osoby wstrzymały
się od głosu. Procentowy wynik był więc
następujący 86% „za” 10% „przeciw”.
Nadmienić w tym miejscu należy,
że normą obecności na corocznych
zebraniach wiejskich jest udział 15-20
osób. Obecność 10% mieszkańców na
zebraniu, by w tzw. pierwszym podejściu podjąć uchwałę, a więc 152 osób
nie sposób sobie wyobrazić w świetlicy
wiejskiej. Tak więc frekwencja na przedmiotowym zebraniu jest wystarczającym
dowodem ważności omawianej sprawy,
a udział w konsultacji 242 osób pełnej
reprezentatywności społecznej. 165 gło-

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Natura pokazuje swoją moc

sów za podziałem na trzy sołectwa, nie
można zbyć stwierdzeniem, że ta liczba
o niczym nie świadczy, nie biorąc pod
uwagę kontekstu zaangażowania się
obywateli w sprawy społeczne.
W tym miejscu przytoczę wypowiedź
Burmistrza Lechnerowskiego na sesji
w czerwcu br., kiedy to udzielał odpowiedzi radnemu Lewandowskiemu odnośnie wyników konsultacji w Borówcu
„….wynik konsultacji w Borówcu nie jest
zły, skoro weźmie się pod uwagę, że I
konsultacja w sprawie nadania praw
miejskich Bninowi nie przekroczyła 10%
uczestnictwa”.

Przed uczniami ostatni tydzień wakacji. Po
letnich przygodach już niedługo znów usiądą
oni w ławkach i rozpoczną kolejny rok szkolny.
Szkoły podlegające kórnickiemu samorządowi
wykorzystywały czas wakacji do uporządkowania i zmodernizowania swjej bazy lokalowej
i sprzętowej. W dwóch placówkach trwały, lub
trwają bardzo poważne prace budowlane.
W Szkole Podstawowej w Radzewie
wiele działo się dzięki akcji „Ekipa nie tylko od
święta”. Wolontariat wspierany przez Kompanię Piwowarską zadbał o generalny remont i
wyposażenie (odmalowanie, zakup i montaż
nowych drzwi i projektora multimedialnego)
szkolnej świetlicy. W szkole wykonano także
remont generalny toalety dla chłopców. Dzięki
sponsorom, którzy ufundowali farby i karnisze
(firma Decor ze Środy Wlkp.) upiększono dwie
sale lekcyjne.

Wyremontowana toaleta w Radzewie

W Szkole podstawowej w Szczodrzykowie zmodernizowano boisko szkolne. Wykonano także malowanie klas i inne
mniejsze prace remontowe.
W Gimnazjum w Robakowie naprawiono podłogi w 3 salach lekcyjnych, odmalowano sale i korytarze oraz dokonano
naprawy dachu.
W Szkole Podstawowej w Kórniku
(SP nr 1) oraz w działającym w tym samym obiekcie Gimnazjum w Kórniku
przez całe lato trwały prace związane z
dobudową do budynku nowego skrzydła.
Obiekt przeszedł już odbiór techniczny a
gdy kończyłem składać ten numer gazety
trwało meblowanie i wyposażanie nowych
sal. Tuż przed początkiem roku szkolnego
dojdzie do uroczystego otwarcia nowego
skrzydła.

Poza tą duża inwestycją prowadzoną bezpośrednio z budżetu gminy w obu szkołach wykonano także prace w starej części budynku. W
„Jedynce” dostosowano do wymogów stołówkę
i pomalowano cześć sal. W Gimnazjum także
malowano, wyremontowano toaletę dla dziewcząt oraz będzie zamontowana sztuczna trawa
wokół boiska pozostałego po hali namiotowej.
Przez pierwszą cześć roku szkolnego
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bninie (SP
nr 2) będą borykali się z utrudnieniami wynikającymi z trwającej rozbudowy i modernizacji
placówki. Prace trwają, jednak na pewno nie
zostaną ukończone do 3 września.
Zajęcia do czasu ukończenia budowy
będą prowadzone w pomieszczeniach pod
salą gimnastyczną i w dodatkowych lokalach
wynajmowanych na ten cel.
ŁG

Nowe skrzydło szkół w Kórniku

Według zapowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej, sprawa wyniku
konsultacji i dalszego procedowania
w sprawie podziału Borówca na trzy
sołectwa, będzie przedmiotem obrad
wrześniowej sesji Rady Miejskiej.
Jest wystarczająco dużo argumentów za podziałem Borówca na trzy
sołectwa, by wyzwolić i spożytkować
energię samorządnego działania społeczności Borówca.
„Jeden Borowiec trzy sołectwa”, bo
to już nie jest ta wieś, kiedy formuła
dotychczasowa się sprawdzała, przy
liczebności 400 mieszkańców.
Borówiec pozostanie Borówcem i
nie można w to wątpić. Rzecz w tym,
by społeczność wsi znalazła podstawy
do samorządnego działania.

W Bninie prace nadal trwają
Meblowanie nowych sal w Kórniku

Tomasz Grześkowiak,
radny miejski
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 39 w
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227 ze póź. zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Kórniku nr VI/67/2011 z dnia
29 marca 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej na
dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
3 września 2012 r. do 1 października
2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września
2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (salka urzędu stanu cywilnego,
wejście od strony parkingu) o godz. o
godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu
miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16
października 2012 r. na adres: Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub e-mail: kornik@
kornik.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
pok. 210.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały Nr
XXIV/274/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik – obręb Czmoniec, działki
nr ewid. 366/1 i 376/1. Przedmiotem zmiany
studium jest umożliwienie pobudowania
siedliska na ww. działkach, które w obecnie
obowiązującym studium są opisane jako
grunty rolne oraz częściowo lasy.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
zmiany studium.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionej zmiany studium w siedzibie
Urzędu Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w
terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków będzie
Burmistrz Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku Uchwały nr XXIV/276/2012 z dnia
25 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Dachowa w rejonie ul.
Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zagospodarowania, uporządkowanie
oraz zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenu objętego przystąpieniem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku Uchwały nr XXIV/273/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy
zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kórnik.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.
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Tablica będzie uzupełniona

Tablica upamiętniająca poległych pod
Łomnicą powstańców z Kompanii Kórnickiej
wisi od kilku lat na budynku szkoły w tejże
wsi. Na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy
na temat ofiar tamtych bojów, wiadomo, że
tablica nie zawiera pełnego wykazu nazwisk.
Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego stara się ustalić
pełną listę poległych i zmarłych w wyniku ran
odniesionych pod Łomnicą na początku 1919
roku powstańców IV Kompanii Kórnickiej
Batalionu Śremskiego.
Oto uzupełniona lista (znaki zapytania
przy nazwiskach wymagających weryfikacji):
Antkowiak Ignacy
Antoniewicz Stanisław (?)
Bąkowski Michał (?)
Frąckowiak Józef
Gielniak Ludwik
Jarzyna Stanisław
Jóźwiak Jan
Kropacz Tomasz
Małecki Wacław
Osiński Ignacy
Osiński Stanisław
Pohl Stanisław
Wiśniewski Wincenty
Zięta Franciszek
Zarząd Koła stara się zweryfikować
zebrane materiały i prosi o pilny kontakt
wszystkich, którzy posiadają informacje na
temat ofiar tamtych wydarzeń.

Istniejąca tablica
wymaga uzupełnienia.

Po zebraniu i zweryfikowaniu informacji tablica na szkole w Łomnicy zostanie
uzupełniona.
Informacje można zgłaszać także w
Redakcji Kórniczanina.
ŁG

Legion równa szanse

Stowarzyszenie Teatralne Legion w
2010r. brało udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse: „W
kręgu kórnickiego Zamku- piórem młodego
reportażysty”. W tym czasie powstało wiele
ciekawych projektów o kórnickiej tematyce:
- artykuły w prasie lokalnej na temat
naszych działań, historii Kórnika, ciekawych
ludzi i ważnych dla miasta miejsc i instytucjiwywiady z dyrektorem Zamku Kórnickiego
prof. Tomaszem Jasińskim, dr Zbigniewem
Kaliszem z Fundacji Zakłady Kórnickie,
dyrektorem Dendrologii prof. Jackiem
Oleksynem, murgrabią Zamku Leszkiem
Grześkowiakiem, spotkanie z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim, radnymi Kórnika,
-scena faktu „Strzał- rzecz o Edwardzie
hrabim Raczyńskim”,
-wywiady z Tytusem Działyńskim, obchody 150 rocznicy jego śmierci, „Gdybym
spotkała Tytusa hrabiego Działyńskiego…”
-wizyta w telewizji TVP Poznań.
We wrześniu 2012r. Legion rusza z
kolejnym projektem w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym „Równać Szanse”
2012 pod hasłem „Zakórnikowani w sztuce-

wyrażamy siebie poprzez musical”. Jest to
akcja przeznaczona dla młodzieży w wieku
13- 19 lat. Od września wszystkie zainteresowane osoby zaczną swoją artystyczną
przygodę i niezapomnianą pracę pod okiem
profesjonalistów. Pomysły na realizację
projektu- musical- będą pochodziły z głów
biorącej udział w projekcie młodzieży, a
jedynym ograniczeniem jest… wyobraźnia.
Jeśli jesteś w wieku 13- 19 lat i interesuje cię:
-śpiew
-taniec
-tworzenie muzyki
-pisanie scenariuszy
-praca przy montażu filmu
-fotografowanie
Lub masz inne zdolności, które pragniesz rozwijać i masz ochotę przyłączyć
się do wspólnej zabawy i rozwijania artystycznych pasji, znajdź nas na facebooku’u
(Projekt” Równać Szanse 2012- ZaKórnikowani).
Czekamy na Ciebie!
AI

„Mickiewicz w Wielkopolsce”
25.08.2012, Zamek w Kórniku, godz. 18.00
WSTĘP WOLNY
BARWNE, KOSTIUMOWE,
WIELOOBSADOWE WIDOWISKO
Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM
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Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży powstał w 2001 roku. Do 2008
roku celem Programu było wspieranie
działań wyrównujących szanse edukacyjne poprzez dotowanie projektów
rozwijających wiedzę i umiejętności z
obszaru nauk ścisłych i nowoczesnych
technik informacyjnych oraz działań
aktywizujących młodzież w jej środowisku i stwarzających warunki do kreatywnego spędzania czasu wolnego. W
2008 roku nastąpiło przeformułowanie
celu Programu i zmiana jego kształtu.
Najważniejszym wnioskiem było przekonanie, że obecnie nie różnice edukacyjne stanowią barierę dla młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast w
osiągnięciu sukcesu życiowego, ale
brak umiejętności społecznych umożliwiających rozsądny, samodzielny i
racjonalny wybór ścieżki zawodowej.
Drugim elementem zmiany Programu
było położenie większego nacisku
na diagnozę i ewaluację, to znaczy
odpowiednie przygotowanie realizacji
projektów i badanie ich efektywności.
Obecnie misją Programu „Równać
Szanse” jest wyrównywanie szans na
dobry start w dorosłe życie młodzieży z
terenów wiejskich i małych miast (do 20
000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych
ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także
celów edukacyjnych).
Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:
• umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez
włączanie jej w proces poznawania
środowiska lokalnego i analizowanie
swoich mocnych i słabych stron;
• umiejętność samodzielnego i
aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu
celów i harmonogramu projektu oraz
badaniu jego efektów, a także poprzez
naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
• umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie
nowych relacji społecznych (z ludźmi i
instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
• przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów,
udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz
stwarzanie (za pośrednictwem projektu)
możliwości odniesienia osobistego
sukcesu.
W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy
kultury oraz grupy nieformalne złożone
z osób dorosłych, z miejscowości do 20
tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na
realizację własnych projektów mających
na celu wyrównywanie szans dzieci i
młodzieży.

KULTURA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej
na dz. nr ewid. 54/1 i 57,
obręb Szczytniki, gm. Kórnik.
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Któż z nas choć raz nie marzył o podróży dookoła Świata? Jak wiele jednak
przeszkód, trudności i wyrzeczeń musiałoby to kosztować! I czy ostatecznie
byłoby to warte wszystkich niezbędnych
poświęceń?
My postanowiliśmy to sprawdzić! Już
jesienią 2012 r. pod hasłem „Byle czym,
byle jak najdalej” opuścimy nasze domy i
wyruszymy w Świat. Chcemy przemierzyć
go wzdłuż i wszerz, poznać wszystkie jego
oblicza, dać się zaskakiwać, zachwycać i
pewnie też czasami rozczarowywać.
Jesteśmy czwórką przyjaciół z Wielkopolski i nazywaliśmy się „One Dream
Team” (Drużyna Jednego Marzenia), gdyż
łączy nas właśnie jedno wspólne marzenie: podróż dookoła Świata. Agnieszka,
Kamil, Mikołaj, Ewa – mamy po 26-28 lat,
różne wykształcenie, kochające rodziny i
odważne oczekiwania od życia. W 75 procentach pochodzimy z Kórnika; Agnieszka
natomiast jest poznanianką. Dwoje z
nas to pracownicy Urzędu w Kórniku, a
dokładnie KCRiS „OAZA” – Ewa pilnuje
kąpiących się na basenie, a Kamil porządku i funkcjonalności wszystkich urządzeń
na obiekcie. Mikołaj to człowiek o nietuzinkowych pasjach, na co dzień zajmuje się
dyspozycją druku w drukarni. Agnieszka
natomiast na studiach turystycznych poczuła miłość do podróżowania i od tego
czasu co roku jeździ w różne zakątki
Świata, podejmując tam sezonowe prace.
Los chciał, że za pomocą wielu zbiegów
okoliczności poznaliśmy się i postanowiliśmy, że razem wyruszymy w Świat. Nasz
plan jest taki:
-generując jak najmniejsze koszty,
chcemy bez ograniczeń czasowych przemierzać i poznawać nasz piękny glob.
Móc zatrzymać się w każdym państwie na
tyle długo, żeby uznać, że dogłębnie poznaliśmy jego kulturę, z w y c z a j e i s p e cyfikę. Jeśli zajdzie taka potrzeba
( i możliwość) chętnie podejmiemy pracę
w odwiedzanych państwach, by odbudować finanse i „wtopić się” w daną kulturę.
Zamierzamy podróżować byle czym –
byle to było tanie i posiadało wektor; i byle
jak najdalej – tzn. bez dokładnie określonego wcześniej celu; niech prowadzi nas
przypadek.
Z założenia więc, ekspedycja będzie się
opierać na okazyjnych noclegach (gościnność ludzi, namioty) i możliwie najtańszym
transporcie: głównie auto-stopem, ale także
rowerem, pociągiem, łodzią i autobusem.
Tam jednak gdzie nie ma innej możliwości
– samolotem. Podróżować będziemy tak
długo, aż każde z naszych czterech serc
zostanie usatysfakcjonowane lub … dopóki
nie skończą się pieniądze.
Mamy świadomość że realizacja na-

Inauguracja Kórnickiego Pierścienia Rowerowego
26 sierpnia 2012r. godz. 14:30 kórnicki Rynek

szych marzeń to ogromne przedsięwzięcie, które łączy się z wielkimi kosztami.
Mimo nagromadzonych oszczędności i
wyrzeczeń na trasie, sami nie damy rady
zabezpieczyć finansowo naszego przedsięwzięcia. Już przed wyjazdem czeka nas
mnóstwo wydatków – szczepienia, ubezpieczenie, wiza do Rosji, bilet na kolej transsyberyjską… i na trasie nie brak państw
żądających opłat. Nieoceniona będzie dla
nas pomoc SPONSORA. Wdzięczni będziemy za każdą formę pomocy.
Z dumą pragniemy oświadczyć, że
Burmistrz Gminy Kórnik zgodził się objąć
patronatem nasze przedsięwzięcie. Dzięki
czemu m.in. nasza wyprawa i relacje z

POD NASZYM PATRONATEM

POD NASZYM PATRONATEM
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„Byle czym,
byle
jak najdalej”

jej przebiegu będą opisywane regularnie
na łamach „Kórniczanina”. Serdecznie
dziękujemy!
Ewa Zimniak
Nasze przygody i nas możecie Państwo
śledzić także na stronie:
www.wyruszycwswiat.blogspot.com
Jesli ktoś chciałby
wspomóc finansowo
lub w inny sposób
naszą wyprawę
prosimy o kontakt z redakcją
lub bezpośredni:
wyruszycwswiat@gmail.com

Tak może wyglądac trasa One Dream Team

Już w niedzielę 26 sierpnia o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich chętnych na otwarcie
KÓRNICKIEGO PIERŚCIENIA ROWEROWEGO!
Startujemy spod Ratusza Miejskiego w Kórniku! Zapraszamy!
Trasa KPR została wytyczona wokół Gminy Kórnik. Szlak rowerowy ma długości ok. 60 km.
Dla osób, dla których ten dystans jest zbyt wymagający wyznaczono pętle o długości ok . 20 km,
co umożliwia pokonanie KPR etapowo.
Szanowny Panie Burmistrzu
Gratuluje inicjatywy wytyczenia KPR.Trasa 62 km przebiegającą wokół gminy Kórnik jest cennym pomysłem na zwiedzenie
gminy oraz bezpieczne odbycie b.atrakcyjnej turystycznie trasy rowerowej.Zamieszczony opis w Kórniczanie oraz oznakowanie pozwalają bez zbędnego marnotrawienia czasu dokonać objazdu wytyczonej trasy.Przydał by się jakiś folder z opisem miejsc ale to już
pozostawiam pańskim służbom.Raz jeszcze moje wyrazy uznania.
Z Poważaniem.
Władysław Bodnar
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W niedzielę, 19 sierpnia br. odbyły się
w Szczodrzykowie Dożynki Gminne. Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęły
się mszą św. Dziękczynną, odprawioną
przez księdza Eugeniusza Leosza, proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w
Kórniku, księdza proboszcza Parafii św.
Józefa Rzemieślnika w Robakowie Piotra
Ostańskiego, księdza proboszcza Parafii
Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu
Grzegorza Gałkowskiego oraz księdza
proboszcza Parafii św. Wojciecha w Bninie
Franciszka Sikorę.
Po mszy św. przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Gminnych Dożynek pani
Julia Bartkowiak powitała przybyłych gości
i mieszkańców gminy, zapraszając do
Obrzędu Dożynkowego w asyście Zespołu
Tańca Ludowego „Strzecha” z Trzemeszna
i udziału we wspólnej zabawie. Podczas
obrzędu dożynkowego starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: pani Barbara Jaskuła z Błażejewa i pan Czesław
Stempniak z Konarskiego, przekazali
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu
chleb wypieczony z tegorocznego zboża,
którym burmistrz podzielił się z gośćmi i
mieszkańcami gminy.
Po obrzędzie Dożynkowym burmistrz
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni
Kalisz, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku Maciej Marciniak i członkowie
Komitetu Organizacyjnego Dożynek wręczyli nagrody zasłużonym rolnikom, wśród
których byli: państwo Edmund i Felicja
Rozmiarek z Czołowa, pani Zofia Siejak
z Konarskiego i pani Gabriela Jaskuła ze
Szczytnik. Wyróżnieni rolnicy otrzymali
listy gratulacyjne oraz pamiątkowe srebrne
monety „40 kórników”.
Tegoroczne dożynki gminne, zostały
zorganizowane w obecnej formule już po
raz 10-ty i w związku z tym jubileuszem,
członkowie Komitetu Organizacyjnego
Dożynek wręczyli listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki „Białej Damy” sponsorom,
którzy przez 10 lat finansowo i rzeczowo
wspierali organizację dożynek gminnych.
Natomiast burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Antoni Kalisz i przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej
Marciniak złożyli na ręce pani Julii Bartkowiak podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego Dożynek za ich 10-letnią pracę.
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn
dożynkowy. Największym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszył się „Turniej
Wsi”, w którym drużyny rywalizowały ze
sobą w kilku konkurencjach. Najlepsza okazała się drużyna z Dachowy, która zdobyła
główną nagrodę 2000 zł. Drugie miejsce i
1500 zł zdobyła drużyna z Czmońca. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Radzewa,
która otrzymała 1000 zł.
W tym samym czasie, gdy dorośli zmagali się w „Turnieju Wsi”, najmłodsi świetnie
bawili się oglądając spektakl teatralny i próbowali swoich sił w wielu konkursach przygotowanych przez poznańskich aktorów:

Iwonę Fijałkowską i Grzegorza Ociepkę.
To jednak nie jedyne atrakcje, które organizatorzy przygotowali dla najmłodszych.
Z myślą o nich przygotowano stoiska z
zabawkami, słodyczami, watą cukrową oraz
karuzelę i dmuchaną zjeżdżalnię.
Starsza publiczność bawiła się przy
występach zespołu Springer Show, która
zaprezentowała znane i lubiane hity świtowe i największe przeboje Maryli Rodowicz.
Gwiazdą tegorocznych dożynek był zespół
„Belfast Sound Bony M”, po występie którego rozpoczęła się zabawa taneczna w
wykonaniu formacji „Rosset”.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział promocji Gminy
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Święto Plonów - Dożynki Gminy Kórnik 2012

„Ileż to pracy i modlitwy
w uprawę roli włożyć trzeba,
żeby mieć na stole
na białym obrusie
świeży bochen chleba”
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu,
Księdzu Eugeniuszowi Leoszowi, Księdzu
Franciszkowi Sikorze, Księdzu Piotrowi
Ostańskiemu, Księdzu Grzegorzowi Gałkowskiemu za odprawioną Mszę Świętą
Dziękczynną, pracownikom Wydziału
Promocji i Biura Rady, mieszkańcom
Szczodrzykowa a także Jackowi Kozłowskiemu i Harcerskiej Orkiestrze Dętej za
pracę i zaangażowanie oraz pomoc w
zorganizowaniu Dożynek Gminnych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminnych 2012 pragnę podziękować wszystkim firmom i osobom
prywatnym, których pomoc, czy to natury
finansowej, czy rzeczowej przyczyniła się
do uświetnienia tego ważnego dla rolników
święta.
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Julia Bartkowiak
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w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniach od 8 do 12 sierpnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbywały się „Sabałowe
Bajania”, czyli „46. Ogólnopolski Konkurs
Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych”,
jedna z najstarszych i największych imprez
folklorystycznych w Polsce, na którą zaproszona została również delegacja z gminy
Kórnik. Była to pierwsza wizyta delegacji z
Kórnika na tym przepięknym święcie, jako
gminy partnerskiej Bukowiny Tatrzańskiej.
Umowę partnerską obie gminy podpisały
18 listopada 2011 roku w Schronisku PTTK
nad Morskim Okiem.
W tym roku gminę Kórnik na „Sabałowych Bajaniach” reprezentowali radni: Julia
Bartkowiak, Piotr Plewka, Jerzy Rozmiarek
i Andrzej Surdyk, pracownicy Wydziału
Promocji Gminy: Magdalena Matelska-Bogajczyk i Robert Jankowski oraz tegoroczna
„Biała Dama” Joanna Żyto.

Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” rozpoczęły się w środę, uroczystym przejazdem
kapel, zespołów regionalnych i zaproszonych gości zaprzęgami konnymi przez
Bukowinę Tatrzańską do Domu Ludowego,
przed którym na scenie odbyła się uroczystość otwarcia tegorocznego festiwalu.
Podczas otwarcia „46. Sabałowych Bajań”
przedstawiciele naszej delegacji, w imieniu burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
wręczyli dyrektorowi Domu Ludowego Bartłomiejowi Koszarkowi piękny obraz zamku
kórnickiego na tle kwitnących magnolii i
zaprosili wszystkich gości do Kórnika.
W ciągu kolejnych dni na scenie przed
Domem Ludowym prezentowali się najlepsi
ludowi wykonawcy z całej Polski. Jak co
roku „Sabałowym Bajaniom” towarzyszył
szereg dodatkowych imprez, m.in. koncerty,
występy zespołów folklorystycznych, degustacja potraw regionalnych, ogólnopolska

wystawa twórczości ludowej, kiermasz
sztuki ludowej, zawody strzeleckie i oczywiście pełna niespodzianek i tajemniczości
„Sabałowa Noc”, podczas której do „braci
zbójeckiej” dołączyli nowi członkowie. Do
„braci zbójeckiej”, która liczy już ponad 150
osób, należą wybitni folkloryści oraz osoby
zasłużone dla kultury Podhala. W tym roku
po raz trzeci odbyło się uhonorowanie
kobiet, które w sposób szczególny zasłużyły się dla kultury podhalańskiej, poprzez
nadanie im tytułu „Wierchowych Orlic”.
Obrzęd pasowania zakończyło wspólne
rozpalenie watry i przepiękny pokaz sztucznych ogni, po których odbyły się liczne
występy i koncerty, które trwały do późnej
nocy. Przez cztery dni Bukowina Tatrzańska
tętniła folklorem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

INTRONIZACJA KRÓLEWSKA W MIĘDZYNARODOWEJ OBSADZIE
Wprowadzenie w „urzędowanie”
nowego króla kurkowego w przeszłości
odbywało się w uroczystej oprawie. Intronizacja króla kurkowego w
Krakowie odbywa się z udziałem władz miasta, hierarchów
kościelnych i licznej widowni,
na Rynku Głównym. Król kurkowy to osoba historyczna,
w przeszłości na czas swojego panowania król kurkowy
uzyskiwał szereg przywilejów
łącznie ze zwolnień podatkowych. Drzewiej król kurkowy
zasiadał wśród rajców z prawem zabierania głosu jednak
bez prawa głosowania.

Uroczystość prowadził Roman M.
Czechoski zgodnie ze starym scenariuszem. Po ogłuszającym wystrzale z

Podczas uczty dokonano
dekoracji diademem królewskim towarzyszkę życia nowego króla. Goście byli zachwyceni uroczystością i wspaniałą
oprawą uczty królewskiej.

W Kórniku, po reaktywowaniu bractwa w 1987 r.
uroczyste intronizacje odbywały się na podzamczu, w
programach Święta Ludowego. Towarzyszyły jej występy
taneczne zespołów ludowych,
festyny. Król kurkowy był prezentowany Radzie Miejskiej i
władzom miejskim.
W sobotę 14 lipca, po
22 latach, powrócono do
tej tradycji. Na podzamcze
przybyli bracia kurkowi, burmistrz Jerzy Lechnerowski i
przewodniczący Rady Gminy
Maciej Marciniak oraz licznie zaproszeni goście oraz zaproszeni goście
z Ukrainy i Holandii.

Olejnika insygnia królewskie i przekazał
je Markowi Baranowskiemu. Po gratulacjach i przemówieniach oficjeli, Małgorzata Abramczyk, wykonała pamiątkową fotografię. Zgodnie z
tradycją król kurkowy zaprosił
braci i zaproszonych gości na
tradycyjną ucztę królewską do
siedziby bractwa na strzelnicy
w Skrzynkach.
Przybyli na uroczystość
przekazali Mu tradycyjnie upominki.
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Wizyta delegacji z KórnikA na „ 46. Sabałowych Bajaniach”

wiwatówki brackiej na cześć nowego
króla kurkowego Marka Baranowskiego
burmistrz Jerzy Lechnerowski przyjął od
ustępującego króla kurkowego Rafała

Król kurkowy we wrześniu
weźmie udział w Europejskim
Spotkaniu Bractw Kurkowych w
Tucholi podczas którego odbędzie się turniej strzelecki o tytuł
króla europejskiego. Mamy
nadzieję, że Marek Baranowski tytuł ten zdobędzie. Tego
życzyli mu wszyscy uczestnicy
uczty królewskiej.
A wszystkich Braci Kurkowych, przyjaciół oraz sympatyków zaprasza na Bal Królewski, który odbędzie sie 2 lutego
2013 roku w Restauracji” Podróżnik” w
Koszutach.
Kazimierz Krawiarz

Rajd
Zabytkowych
Samochodów
26 lipca przejeżdżał przez Kórnik Rajd
Samochodów Zabytkowych zorganizowany
przez Polski Club Antycznych Automobili i
Rajdów. Burmistrz Gminy Kórnik uffundował statuetkę dla najpiękniejszego pojazdu
uczestniczącego w rajdzie, którą wręczył
podczas postoju przy Zamku w Kórniku.
Było na co popatrzeć!
ŁG
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WAKACJE
W BIBLIOTECE

Jak co roku, Biblioteka Publiczna
w Kórniku organizuje wakacje dla
dzieci. Tegoroczna edycja obfituje w
mnóstwo ciekawych zajęć manualnych,
wzbogacanych „Czytankowym
szaleństwem” wesołych bajek,
dla wszystkich odwiedzających
nas dzieci.
Pierwszy tydzień, dwumiesięcznych zajęć, czyli każdy wtorek i czwartek, był zatytułowany „wrona”. Podczas
zajęć dzieci wyklejały wronę z pomalowanych ręczników papierowych oraz
robiły wielki plakat z „Wroną”. Kolejne
tygodnie - to kolejne i wspaniałe prace
naszych artystów np.: owady z folii,
gazetowe kury, piękne szachownice ze
szkalnych kwadracików, czyli tydzień
zabaw i gier Retro, guzikowa łąka,
plecionkowe szaleństwo oraz inne.
Zajęcia podzielone są na dwa bloki,
w każdy wtorek dzieci wykonują obrazki karty dla siebie, natomiast czwartek to praca
zbiorowa. Te prace będą prezentowane w
bibliotece.
Podczas wakacji, w dniach od 6 do 10
sierpnia, odbyły się również warsztaty pt.:
”Wakacyjny wehikuł czasu”. Prowadzone

18

dyskotekach wypełniały nam ciepłe letnie
wieczory. Atrakcją niebywałą była kąpiel w
basenach wód termalnych w Szaflarach.
Bardzo ciekawym przeżyciem była
wizyta w Domu Ludowym w Bukowinie
Tatrzańskiej(gminie zaprzyjaźnionej z
Kórnikiem ) gdzie obejrzeliśmy bardzo
wesoły spektakl pt. „Portki”, w wykonaniu
amatorskiego zespołu teatralnego w
gwarze góralskiej.
Na zakończenie pobytu wszyscy koloniści otrzymali certyfikaty „Zdobywcy
szczytów górskich” i drobne nagrody oraz
puchary za osiągnięcia sportowe.
Po wielogodzinnej podróży, zgodnie
z planem o godzinie 20 tej nasz autobus
przyjechał do Kórnika a tam na kolonistów
czekali już stęsknieni rodzice.

W imieniu organizatora kolonii pragnę
podziękować kadrze - kierownikowi p. Irenie
Żyto, wychowawcom: pp. Jolancie Ratajczak,
Agnieszce Toboła, Piotrowi Jankowskiemu i
Karolowi Niemierowi za opiekę nad dziećmi
oraz realizację ciekawego i pełnego przygód
programu kolonii. Dziękuję kierowcy autokaru
KPA KOMBUS p. Kazimierzowi Kmieciowi za
bezpieczną jazdę. Słowa podziękowania kieruję także do sponsorów - Urzędu Miejskiego
w Kórniku i Fundacji Zakłady Kórnickie, za
finansowe wsparcie organizacji kolonii letnich.
Dziękuję rodzicom - za zaufanie i powierzenie
nam swoich pociech.

były przez Pana Tomasza Kruczka, autora
książek, wykonawcę muzyki dawnej – średniowiecznej, organizatora warsztatów rekonstrukcji historycznych dla dzieci i młodzieży.
Zapisane na zajęcia dzieci poznawały
tajemice Epoki Średniowiecza, które większości kojarzy się z zacofaniem i brudem. W
poszczególnych dniach warsztatów pozna-

dniowieczne plecionki z dwóch, czterech
nitek albo tkały krajki na bardku. W tym
dniu poznały także, na wolnym powietrzu,
średniowieczne gry – potyczka na miecze,
pojedynek cierpliwości na tarczy rycerza
oraz unoszenie topora – to ćwiczenie sił
fizycznych. W piątek na dzieci czekała niespodzianka – Pan Tomek rozpoczął zajęcia
od zrobienia mikstury z soli, wody,
mąki – po chwili każdy dostał
„ciasto” – do lepienia naczynek
z masy solnej metodą klasyczną
oraz wałeczkową, następnie dzieci
wykonywały lampki z gliny, które
świecą po wlaniu oliwki z oliwek
i ułożeniu w niej nitki bawełnianej
- knota. Tydzień Średniowieczny
był pełen ciekawostek i wrażeń
- przez czas trwania warsztatów na stołach wystawione były
stroje średniowieczne, elementy
uzbrojenia takie jak pasy, zbroje,
hełmy, kolczugi, tarcze, włosienice,
dublety, buty, saszetki oraz wiele
innych ciekawych przedmiotów,
które wykonane są ręcznie przez rzemieślników i fascynatów historii Średniowiecza.
Po krótkiej wędrówce w czasie wróciliśmy
do zajęć wakacyjnych, które potrwają do 30
sierpnia. Tematy oraz zdjęcia dostępne są
w naszej galerii na stronie biblioteki: www.
bibliotekakornik.pl. Serdecznie zapraszamy.
KAK

wali kolejno – fazy rozwoju Średniowiecza,
następnie - warsztat średniowiecznego
pisma, gdzie sami uczyli się pisać inicjały
patykiem i tuszem, nauczyli się również
alfabetu średniowiecznego. Środa - to dzień
Herbów, każdy uczestnik projektował swój
herb i wykonywał w gipsie swoją pieczęć.
W czwartek dzieci uczyły się pleść śre-

Krystyna Janicka
przewodnicząca Zarządu
KTPS
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Czwartkowy
obiad
przy zamku

Pewien szczególny czwartek uczestnicy Środowiskowego Dom Samopomocy w Kórniku zapamiętają bardzo długo.
Przyjemna letnia pogoda zainspirowała
do spędzenia tego dnia na świeżym
powietrzu. Śladami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego postanowiliśmy
urządzić obiad przy zamku. Spotkanie
było iście królewskie.
Oto relacja uczestników:
Przed wielkim wyjściem do parku musieliśmy się przygotować. Był słoneczny dzień,
więc na głowy nałożyliśmy czapki, zabraliśmy
ze sobą napoje, a do kieszeni dobry humor.
Z wielką radością cała ekipa ruszyła przez
miasto do naszego pięknego arboretum.
Droga była przyjemna, bo byliśmy razem i
miło gawędziliśmy. Kiedy ujrzeliśmy bramę
parku byliśmy bardzo szczęśliwi. Drzewa
dawały przyjemny cień, a ptaszki śpiewały
„ćwir, ćwir, ćwir”. Były też inne zwierzęta. Wiewiórka skakała po drzewie i z zaciekawieniem
nas obserwowała. Kaczki pływały po stawie i
chyba myślały, że poczęstujemy je chlebem.
Nie mieliśmy. Zostały obdarowane naszymi
uśmiechami. Wreszcie dotarliśmy do miejsca
posiłku. Tam nasza wolontariuszka Pani Maria Zielińska wraz z mężem przywitała nas z
garnkiem pysznej, gorącej zupy gulaszowej
z pulpetami. Zjedliśmy ją z wielkim apetytem. Potem rozłożyliśmy koce, aby wygrzać
się nasze pełne brzuchy na słońcu. Chwila
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NA TATRZAŃSKIM SZLAKU - LATO 2012 KTPS

Po raz 19-ty Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej zorganizowało letni
wypoczynek dla dzieci i młodzieży z gminy
Kórnik. W terminie od 20 lipca do 2 sierpnia
2012 r. 48 osobowa grupa osób wypoczywała w Białym Dunajcu k. Zakopanego.
Pod opieką przewodnika i wychowawców koloniści podążali śladami słynnego
kórniczanina -Władysława hr. Zamoyskiego. Zakopane, Morskie Oko, Polana
Rusinowa ze szczytem Gęsia Szyja, Nosal,
dolina Kościeliska z jaskiniami i schroniskiem na Hali Ornak to tylko niektóre
miejsca, do których dotarli mali kórniczanie. Swoją wytrwałością i pasją zachwycili
przewodnika tatrzańskiego p. Marka Marca,
który w swoim życiu oprowadził po górach
tysiące turystów. W naszej wędrówce po
Tatrach odwiedziliśmy także miejsca kultu
Maryjnego (kościoły na Krzeptówkach i
Bachledówce, kaplica na Wiktorówkach i na
Gubałówce) Miasto Zakopane z górującym
nad nim szczytem Giewontu okazało się
ciekawym i pełnym życia miejscem. Znana
w całej Polsce ulica - Krupówki należy do
„pięciu najsłynniejszych ulic w Polsce”, jak
przypominała kierownik kolonii. To właśnie
na niej znajduje się pomnik upamiętniający Władysława hr. Zamoyskiego. Jego
ślady można spotkać także w Muzeum
Tatrzańskim i nad Morskim Okiem, na co
koloniści bacznie zwracali uwagę. Ale nie
tylko samymi górskimi wycieczkami żyli
mali kórniczanie - na kolonii był czas także na rozrywkę. Liczne turnieje i zawody
sportowe,różne konkursy oraz tańce na

odpoczynku wystarczyła, żeby nabrać sił i
zabrać się za zajęcia sportowe. Atrakcji było
co niemiara. Graliśmy w piłkę, bule, a nasze
panie zapewniły nam zajęcia z chustą.
Piotr: „Byłem w parku, widziałem jaskółki,
dzięcioła i kaczki jak pływały na wodzie. Potem był obiad i po obiedzie graliśmy w piłkę
ręczną i leżeliśmy na kocu. Podobało mi się
i było ślicznie”.
Józef: „Leżeliśmy na kocu i graliśmy w
piłkę. Obiad smakował, a gra w piłkę bardzo
mi się podobała”.
Daria: „Było słonecznie i się opalaliśmy.
Leżeliśmy na kocach. Były zwierzęta. Najbardziej zapamiętałam namiot z drzewa i
cudowne kwiaty”.
Uczestnicy zachwyceni jeszcze długo
wspominali ten dzień. I ciągle dopytują o

następne wyjście. Kolejne pomysły rodzą się
jak grzyby po deszczu, więc wkrótce zapewne
atrakcji ciąg dalszy.
Autorzy: Uczestnicy ŚDS wraz z kadrą
Środowiskowy Dom Samopomocy jest
jedyną placówką dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych na terenie
gminy Kórnik działającą od 1 marca 2012
roku. Głównym celem ŚDS jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie 15
uczestników zajęć we wszystkich możliwych
dziedzinach życia.
ŚDS w Kórniku,
ul. 20 Października 69
62-035 Kórnik
tel. 61 8 170 305
E-mail: sds@kornik.pl
AW

ścią, chcące ciekawie spędzić czas są również
mile widziane i na pewno znajdzie się dla nich
miejsce. Co więcej, zajęcia prowadzone w
„Prusilandii” nie są odpłatne, a wyjazdy- w dużej
mierze dofinansowane z sołeckiego budżetu.
-Dzieciaki cieszą się, że to, co robimy w
„Prusilandii”, jest z nimi konsultowane, że tak
naprawdę one decydują, gdzie chcą pojechać,
co zobaczyć, a my (ja i Sołtys wsi) staramy się
te prośby spełnić. Nic nie jest im narzucane
z góry, atrakcje są zawsze dostosowane do
wieku dzieci, a gdy grupa jest zróżnicowana
wiekowo, dzielimy się na podgrupy i każdy jest
zadowolony.- mówi Joanna Ignasiak.
Lato można spędzać na wiele sposobów.
Nie trzeba wyjeżdżać daleko od miejsca za-

mieszkania, żeby poczuć wakacyjny klimat,
zobaczyć coś ciekawego, świetnie się bawić.
Popularność „Prusilandii” jest dowodem na to,
iż świetlice wiejskie są potrzebne, a dzieci- bez
względu na miejsce zamieszkania- wciąż ciekawe świata, żądne wiedzy, kultury.
Świetlica wiejska w Prusinowie współorganizuje Dożynki wiejskie , których czwarta już
edycja odbędą się 25 sierpnia br. Jak zwykle
czeka nas wspaniała impreza integrująca lokalne środowisko, wiele atrakcji dla młodszych
i starszych w takt muzyki zespołu SLOGAN.
Naszą imprezę uświetni Wystawa Maszyn i
Urządzeń Rolniczych pod patronatem Sołtysa
i Rady Sołeckiej wsi Prusinowo. Zapraszamy!!!
AI

Wakacje w
Prusilandii
Najmłodsi mieszkańcy Prusinowa
dobrze wiedzą, że wakacje spędzone w
domu nie oznaczają nudy. Świetlica wiejska „Prusilandia” po raz kolejny zadbała
o ich letni wypoczynek i dobrą zabawę.
Joanna Ignasiak, pomysłodawczyni i prowadząca przez cały rok zajęcia w świetlicy, w
czasie wakacji spotyka się z dziećmi od lipca
do sierpnia, dwa razy w tygodniu. We wtorek
gry i zabawy na miejscu, w świetlicy- piłkarzyki,
tenis stołowy, bilard, zajęcia plastyczne czy
gry planszowe, a przy sprzyjającej pogodzie
zabawy na świeżym powietrzu- podchody,
berek i wiele innych.
Czwartki w „Prusilandii” oznaczają wyjazdy
w ciekawe miejsca. Dzieci i młodzież korzystali
już z atrakcji poznańskiej Malty: kolejka górska,
na pontony, Park Linowy ”Pyrlandia”, zwiedzali
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, odbyli
wycieczkę do kina i Mc’Donalds’a, na Termy
Maltańskie, płynęli statkiem Anna-Maria po
Jeziorze Kórnickim i bawili się na kórnickich
Błoniach oraz brali udział w lekcji muzealnej w
Muzeum Narodowym w Rogalinie.
Warto dodać, że świetlica w Prusinowie
nie ogranicza się tylko do Prusinowa. Dzieci z
okolicznych wsi, zainteresowane jej działalno-

24 sierpnia 2012 r.
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Na początku wędrówki: pole, śpiew
skowronków, fale nie wody lecz zboża,
a gdzieniegdzie, pomiędzy kłosami zbóż,
niebieskie chabry, czerwone maki, na
końcu: śpiew pierwiosnków, kosów,
kowalików oraz szum drzew, jak nad
morzem. Tylko morza nie ma. Z jednaj
strony: odgłosy przyrody, a z drugiej:
urzekająca cisza. To miejsce, które
niedawno odkryłam, ulica Spacerowa
w Kamionkach, ukryta, bo żeby dotrzeć
do Leśnego Zakątka, trzeba pozostawić
za sobą docierający cywilizacyjny zgiełk
(linię energetyczną i domy, które w tej
okolicy licznie powstają) i przebyć rowerem lub pieszo spory kawałek między
polami, jeżeli już to zrobimy to dotrzemy
do ładnej alei w lesie, ulubionego miejsca spacerów okolicznych mieszkańców
wraz z ich czworonogami, a także trasy
rodzinnych rowerowych i pieszych wycieczek. Od niedawna widok na ten leśny
dukt to także codzienność mieszkańców
nowo powstałego osiedla szeregowców,
których przydomowe ogródki obejmują
częściowo las.
Wydawałoby się, że to zwyczajny las, i
tak jest w istocie. Jednak wprawne oko biologa, czy miłośnika przyrody wypatrzy w nim to
co w lesie cennego. Znajdziemy oczywiście
majestatyczne, górujące nad wszystkim
piękne sosny zwyczajne (Pinus silvestris)
oraz kilka ładnych i dość sporych już dębów
(Quercus robur, Quercus sessilis), nieco
niżej ucieszy nas kwitnąca jarzębina (Sorbus
aucuparia), która już w lipcu pokaże piękne
czerwone korale, bez czarny (Sambucus
nigra) w czerwcu obsypany pachnącymi
białymi baldachami, wkrótce zamieni swe
kwiatostany w czarne owoce i bez koralowy
(Sambucus racemosa), cieszący nas latem
kiścimi czerwonych kuleczek oraz czeremcha (Padus serotina) z gronami białych kwiatów, które staną się czarnymi kuleczkami.
Gdy spojrzymy niżej, zobaczymy krzewy
malin (Rubus sp.), agresty (Ribes sp.), a w
runie leśnym pięknie krzewinki jagód (Vaccinum sp.) oraz poziomki (Fragaria vesca).
Spacerując w maju można było podziwiać
niebieskie niezapominajki (Myosotis sp.)
oraz najpiękniej pachnące na świecie kwiaty
konwalii majowej (Convallaria majalis). Gdy
dotrzemy aleją na skraj lasu naszym oczom
ukarze się malowniczy „łuk leśny“ z dorodnymi brzozami brodawkowatymi (Betula
pendula), pochylającymi swe szeleszczące
gałęzie nad drogą graniczącą z dużym polem, za polem zobaczymy osiedle Długie,
będące granicą Kamionek i Borówca. Gdy
podążymy tą drogą, dotrzemy do Borówca, a
tam spacerując zauważymy w lesie konwalijki dwulistne, dorodne paprocie, zarośla śliwy
tarniny, czeremchy, gdzieniegdzie dziką
różę, a nawet dziką gruszę, jabłoń i leśne
czereśnie. Ale nie tylko rośliny ucieszą tu
wycieczkowicza, jeżeli mamy trochę więcej
czasu, cierpliwości oraz szczęścia wypatrzymy sarny, zająca, czy skaczącą po drzewach
wiewiórkę, usłyszymy kukułkę, kosy, zobaczymy skaczące po pniach drzew kowaliki,

czy zacięcie stukające dzięcioły, czasami od
strony pola nadlatują stada szpaków, a rano
często słychać ukryte gdzieś na olbrzymim
polu bażanty.
Gdy już dni stają się krótsze, a lato dobiega kresu i nieuchronnie zbliża się najpierw
barwna, a potem szara jesień, spacerując
tym na pozór zwyczajnym leśnym duktem,
można w runie leśnym wypatrzyć, choć nie
są one tak liczne, jak na przykład w Puszczy
Noteckiej, grzyby: borowiki, podgrzybki oraz
te mniej poszukiwane muchomory.
Takie zwykłe-niezwykłe zakątki, my
mieszkańcy podkórnickich Kamionek mamy
na wyciągnięcie ręki, musimy tylko wyjść ze
swoich ogródków i trochę powędrować, odkryć i docenić piękno otaczającej nas przyrody. Powinniśmy, jednak pamiętać o tym,
że przyroda będzie nas cieszyć tak długo,
jak my ludzie będziemy o nią dbać a ponieważ zbliża się wrzesień, a wraz z nim akcja
Sprzątanie Świata, autorka tego krótkiego
tekstu zwraca się z apelem: Nie śmiećmy w
lesie!!! Nie wyrzucajmy odpadków z ogródka – las to nie kompostownik!!! Cieszmy się
piękną zielenią, świeżym powietrzem oraz
śpiewem ptaków...
Hanna Prędka

II SPŁYW KAJAKOWY 22.09.
POZNAŃ - MUROWANA GOŚLINA

2012.

Program spływu

trasa: Poznań - Murowana Goślina
24 km, sobota 22 września 2012 r.

Informacje Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”
i zapisy pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. 61 878 46 67 (w godz. 9.00-16.00)
splyw@metropoliapoznan.pl
www.aglomeracja.poznan.pl
zapisy od 16 sierpnia do 10 września 2012

Koszt

60 zł na osobę

godz. 11:00 Uroczyste otwarcie spływu
Poznań - przystań kajakowa Partnerstwa NA
RZECZ WARTY, na wysokości starego koryta
Warty przy Plaży Miejskiej oraz KontenerArt.
ok. godz. 14.00 Meta w Mściszewie
koło Murowanej Gośliny,
przystań kajakowa „Binduga”,
ciepły posiłek, mecz w siatkówkę,
powrót autokarem do Poznania.
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PO RAZ XXIX. DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM IM. ANTONIEGO WRÓBLEWSKIEGO W MOŚCIENICY
Rodzinne ogrody działkowe są aktualnym
tematem w Polsce za sprawą orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził,
że ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) jest niezgodna z Konstytucją RP.
Szkopuł w tym, że gdy tę ustawę rejestrowano
nie dopatrzono się takiej niezgodności a
na jej podstawie powstały i są zarządzane
wszystkie ROD w Polsce. Działkowców mało
interesują te rozbieżności gdyż od wielu lat
realizują odwieczną miłość i przywiązanie
do ziemi, poświęcając siły, czas i pieniądze
swoim ogródkom działkowym. Dopiero po
transformacji ustrojowej w 1989 r. ziemia w
Polsce stała się przedmiotem deficytowym i
sięga się po nią, co jest naganne wśród użytków rolnych a nawet do ziemi zajmowanej
przez ogrody działkowe, aby ją wykorzystać
do celów budownictwa lub przemysłu, co
przynosi jej właścicielom krociowe zyski, ze
względu na różnicę ceny ziemi rolniczej a
nawet ogrodniczej a ceną działek budowlanych. Wszyscy o tym wiedzą, niektórzy
bezwzględnie wykorzystują a tylko nieliczni
zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa
grożącego rolnictwu i ROD w Polsce.
Działkowcy wiedzą, że owoce ich pracy,
nie zależą od przepisów ani regulaminów a
wyłącznie od ich pracy, wiedzy i zorganizowania. Jednym z zadań ROD jest organizowanie
życia kulturalnego w ogrodzie aby integrować
członków ogrodu ponieważ najważniejsza
jest współpraca wszystkich członków ogrodu.
Przykładem tego może być dzień działkowca
zorganizowany przez Zarząd w dniu 28 lipca.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11ej.
Przygotowano gry, zabawy i konkursy dla
dzieci. Wszystkie dzieci w nich uczestniczące
otrzymały upominki ufundowane przez ROD
i sponsorów. Wielką atrakcją dla dzieci była
przejażdżka małą bryczką zaprzężoną w
kucyki którą powoził bezinteresownie właściciel Bogdan (Danek) Grabowski. Atrakcję

bloku rodzinnego stanowiły kulinaria „na
poznańską nutę”. Pyry z gzikiem, sznytki ze
smaloszkiem i małosolnymi ogórkami cieszyły
się największym wzięciem. Dorośli mieli też
okazję podreperowania swojego zdrowia
zabiegami masażu i lampą do naświetleń
bolących miejsc. Badania te zafundowała
firma Bioptron. Specjalnym aparatem, na
podstawie wrażliwych miejsc na dłoniach diagnozowano stan zdrowia zainteresowanych.
O 15tej w amfiteatrze przed domem działkowca ks. Zbigniew Dobroń odprawił Mszę
Świętą w intencji wszystkich działkowców. Po
Mszy Świętej ks. Zbigniew poświęcił samochody na parkingu ogrodowym gdyż kilka dni
wcześniej świętowano dzień św. Krzysztofa
patrona kierowców i podróżnych. Patronką
ogrodu natomiast jest MB Fatimska której
figurka od lat stoi w pobliżu domu działkowca.
Od kwietnia Rodzinnym Ogrodem Dział-
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KULTURA
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W leśnym zakątku

kowym kieruje nowy zarząd na czele z
prezesem Teresą Zimną, która o 16tej oficjalnie otworzyła Dzień Działkowca. Wśród
zaproszonych gości przybyli: burmistrz Antoni
Kalisz, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ROD w Poznaniu Stanisław Wawrzyniak
równocześnie prezes ROD w Jaryszkach,
prezes ROD im. Władysława Zamoyskiego
Andrzej Steinitz i liczni działkowicze z rodzinami i swoimi gośćmi. Spotkanie było okazją do
przedstawienia osiągnięć ogrodu i zapowiedzi
o zbliżającym się jubileuszu XXX - lecia ogrodu. O 19tej rozpoczęła się zabawa taneczna
która tradycyjnie zakończyła się po północy.
Ogrody działkowe to ważny element
kultury, miejsce wypoczynku i rekreacji milionów Polaków wreszcie szkoła kształtowania
nawyku harmonijnego współżycia z naturą i
społecznością działkową.			
		
Stanisława Andrejew-

Dożynki Sołeckie - Mieczewo 2012
Te r m i n : 2 6 s i e r p n i a 2 0 1 2 - s t a r t g o d z i n a 1 4 : 0 0
W programie między innymi:
Występ Stowarzyszenia Muzycznego - Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka
p o d d y r. M a c i e j a K u b a c k i e g o ( M O K )
Pokaz maszyn rolniczych w akcji - Agro Show
W y s t ę p z e s p o ł u w o k a l n e g o M y z M O K- u p o d d y r. D a n u t y N o w a k - P o ł c z y ń s k i e j
16:45 Pokaz ratownictwa medycznego
Konkurs festynowy o tytuł Kawał - Chłopa Mieczewo 2012”
Konkurs strzelecki z broni pneumatycznej
Gwiazda wieczoru „Elvis żyje”
Potańcówka - (EM)
oraz
A g r o S h o w, S t o i s k o d l a d z i e c i a k ó w z z a b a w ą
Loteria fantowa -każdy los wygrywa
Dmuchany zamek dla dzieci, Rodeo byk
K ą c i k k a w i a r n i a n y + p a j d a c h l e b a z e s m a l c e m i o g ó r e k , Wa t a c u k r o w a
Balony na hel
24 sierpnia 2012 r.

21

W KÓRNIKU Informuje
Odpowiadając na liczne zapytania Państwa informujemy, że zgodnie z zasadami
obowiązującymi w NFZ:
- Nie można korzystać z usług lekarza rodzinnego jednocześnie w dwóch
przychodniach.
- Zmieniając lekarza rodzinnego
można korzystać z usług lekarza jednej
przychodni i opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej innej
przychodni.
Nie musicie więc Państwo rezygnować z dotychczasowej pomocy swojej
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

- Jolanta Ciechomska (piel.) 607 636 767
- Mariola Słoma (piel.) 605 542 427
- Małgorzata Walkowiak (poł.) 608 015 052
Świadczymy pełen zakres bezpłatnych
usług pielęgniarskich i położnych w ramach
umowy z NFZ, zapewniając ciągłość leczenia w soboty, niedziele i święta. Więcej
informacji www.plr.zdrowie.pl
Sugestia, opinie i uwagi prosimy kierować na adres: plr.zdorwie@post.pl
PRZYCHODNIA
LEKARZY ROZINNYCH „ZDROWIE”
W KÓRNIKU UL. POZNAŃSKA 34 A

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstawie porozumień zawartych
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

dnia 2012-09-12 o godz. 14:00
w obiektach „Oaza” w Kórniku

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy,
podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat
rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań
na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu 2012-09-19

pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA,
w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: obiekty Oaza Kórnik
od godz. 9:00 do 13:00
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!
Laborantka pobierająca krew na PSA
będzie również odbierała probówki z kałem.
Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!
Zapisy na badania przyjmuje:
Beata Dobrzyńska tel. 61-8-301-014
od 03.09.2012r w godz. od 9:00 do 12:00 (od poniedziałku do piatku)
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy
oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu
Województwa Wielkopolskiego
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Akcja
Krwiodawcza
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 sierpnia,
niedziela
na kórnickim rynku
(Pl. Niepodległości)
zaparkuje
autobus
ze sprzętem
do pobierania krwi
akcja krwiodawcza
(rejestracja)
potrwa
od 9:00
do 14:00
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów uprzejmie informuje, że w celu
wykonania badań należy spełnić następujące warunki techniczne:
Badanie PSA dla mężczyzn od 50 roku
życia
• Na badania należy zgłosić się z dowodem
osobistym.
• Krew można pobierać po posiłku.
Badanie na krew utajoną w kale dla kobiet
i mężczyzn od 50 roku życia
• probówki będą rozdawane na pogadance
edukacyjnej a odbierane w dniu badań PSA
Wynik badania zostanie przesłany indywidualnie do każdego pacjenta pod wskazany
przez niego adres oraz na adres lekarza
rodzinnego.
Dla osób nie spełniających wymogów
wiekowych lub z poza terenu woj. wlkp
badanie zostanie wykonane odpłatnie (PSA
30,00zł krew utajona w kale 30,00 zł).
Ponadto informujemy, że wszelkie informacje dotyczące w/w programu można
uzyskać codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 15.00
tel.: (61) 85 18 627,
tel.: (61) 851 30 63,
fax: (61) 85 18 627 wew.105,
e-mail: profilaktyka@open.poznan.pl
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WIOŚLARZE W AKCJI

W tym roku lipiec to miesiąc mistrzostw
i zawodów sportowych. Nasi młodzi sportowcy wprawdzie jeszcze na Olimpiadę
się nie wybierają, ale wszystko przed nimi.
Bezpośrednie przygotowanie do startów
zawodnicy spędzili na zgrupowaniach sportowych podczas których doskonalili swoje
umiejętności. W kolejnych dniach lipca
odbywała się rywalizacja w poszczególnych
grupach wiekowych. Największy sukces
odniósł Marcin Sobieraj, reprezentując
nasz kraj na Pucharze Europy Juniorów
zdobywając V miejsce w dwójce podwójnej. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów
wywalczył srebrny medal na czwórce oraz
brązowy w konkurencji dwójek podwójnych.
Wśród naszych juniorek wysoką lakatę
wywalczyły również Julia Huzarek, Karolina
Zawada i Zuzanna Pawlaczyk zdobywając
srebro na czwórce podwójnej.
W Mistrzostwach Młodzików kolejny w
swojej karierze, złoty medal zdobył Michał
Suszka płynąc tym razem w dwójce podwójnej. Wraz z kolegą z osady prowadzili
wyścig z niewielką przewagą, jednak do
ostatniego metra nie pozwolili odebrać
sobie zwycięstwa.

Pozostali reprezentanci naszej gminy
popłynęli poprawiając swoje czasy, jednak
te wyniki nie dały im miejsc medalowych.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Podczas tych wakacji odbyła się również kolonia sportowa, w której uczestniczyli
młodsi uczniowie szkół kórnickich. Mieli oni
okazję uczestniczyć w różnorodnych zaję-

ciach z wioślarstwa, kajakarstwa, pływania,
badmintona, piłce nożnej, wycieczkach
rowerowych a także podglądać sportowców
przygotowujących się do zawodów sportowych. Wśród wioślarzy i kanadyjkarzy na
obozie były także zawodniczki i zawodnicy
przygotowujący się do startu w Olimpiadzie

limitu czasu (po wpisaniu się każdorazowo na
listę uczestników). Trening ma charakter otwarty
dla wszystkich, zarówno rozpoczynających
przygodę z bieganiem, jak i dla tych którzy
reprezentują wyższy poziom wytrenowania. W
trakcie biegu panuje atmosfera niemal piknikowa, ale co ważne, można się sporo dowiedzieć
o sposobach trenowania, profilaktyce zdrowia,
sprzęcie biegowym itp.
Na „brylantowe” spotkania przychodzi
średnio od 5 do 20 osób, a wśród nich są tacy
którzy od pierwszych biegowych kroków doszli
już do startu w maratonie. Poprzez bieganie i

otwarte dla wszystkich treningi propagujemy
zdrowy styl życia, w którym brak miejsca na
pesymizm, a endorfiny - hormony szczęścia
wydzielające się w trakcie biegania są dla nas
jedyną używką. Można więc powiedzieć, że
jesteśmy uzależnieni od szczęścia!

SPORT

ZDROWIE

PRZYCHODNIA LEKARZY ROZINNYCH „ZDROWIE”
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Brylant
zaprasza
w każdą
niedzielę
W każdą niedzielę o 9.00 przy Oazie
spotykają się miłośnicy biegania i aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Najpierw jest wspólna rozgrzewka. Fachowo i solidnie przygotowujemy wszystkie partie
mięśni do sprawnej pracy. Później, w zależności od możliwości i przygotowania każdego z
osobna wolny bieg w tempie 6 min/km. Dystans
można dostosować - od 3 do 30km. A jeśli ktoś
z różnych względów wyżej biegu ceni marsz,
Nordicwalking, czy inną formę ruchu - po wspólnej rozgrzewce, w grupie lub samemu rusza
na swój szlak. Po skończonym treningu/biegu
wspólna gimnastyka rozciągająca i wejście na
basen. I tu uwaga! Dzięki życzliwości kierownictwa Oazy basen w promocyjnej cenie: 5 zł bez

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o
naszym klubie zajrzyj na naszą stronę:
http://www.brylant.blink.pl/
lub naszego Facebooka: brylantkornik.
Możesz też zadzwonić 509 990 713.
Tomasz Siuda

I Leśny Maraton i Półmaraton z Brylantem Kórnik
100-tny maraton Mariusza Kieslicha

Poznań – Naramowice 1 września 2012
Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik” po
raz pierwszy postanowiło zorganizować z własnej inicjatywy i według własnego pomysłu, imprezę biegową na dystansie maratonu (42,195).
Powodem, dla którego powstał ten pomysł była,
przede wszystkim, idea świętowania setnego
maratonu Mariusza Kieslicha- członka Stowarzyszenia. Powodów jest oczywiście dużo więcej,
choćby chęć wspólnego pokonania dystansu
zarówno maratońskiego, jak i jego połowę półmaratonu. Regulamin biegu przewidział start
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50. uczestników i lista startowa w dość szybkim
tempie przekroczyła limit na poziomie 56 osób.
W biegu wezmą udział zarówno członkowie
klubu, jak i biegacze zaprzyjaźnieni z Brylantami.
Trasa, jak mówi sama nazwa imprezy, przeprowadzona będzie leśnymi duktami południowozachodniej części Poznania. Dla uczestników
przewidziano oryginalny medal z wizerunkiem
głównego Jubilata- Mariusza z jednej strony,
zaś na odwrocie umieszczono motyw leśny
wraz z herbem Kórnika i logo Stowarzyszenia
Biegowego „Brylant Kórnik”. Dla finiszujących

przewidziano także gorący poczęstunek i napoje.
Chętnych do pomocy przy imprezie oraz kibiców
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
organizatora (www.brylant.blink.pl), gdzie można
zobaczyć mapkę przebiegu trasy, projekt medalu
oraz regulamin.
Jeżeli impreza zakończy się sukcesem i
biegacze będą zadowoleni to w następnym
roku SB Brylant Kórnik planuje zorganizować
trzy podobne matrony w różnych miejscach
Poznania między innymi w Kórniku.
Iza Moskal
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DZIESIĘĆ MEDALI KOLARZY LIMARO
NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE
MŁODZIEŻY NA TORZE W ŁODZI
Ogromną furorę zrobili młodzi kolarze UKS
Jedynka Limaro Kórnik podczas rozgrywanej w
dniach 24-26 lipca na Łódzkim torze Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych (15-16 lat). Młodzież
z Kórnika zdobyła tam aż 10 medali startując w
ośmiu konkurencjach. Patryk Rajkowski wziął
udział w czterech konkurencjach zdobywając w
każdej medal. Pierwszego dnia został Mistrzem
Polski w wyścigu na 500 m, następnie po niezwykle wyrównanej walce uległ w decydującym
biegu Kamilowi Ślesickiemu z Kalisza w finale
sprintu i musiał się zadowolić „tylko” srebrnym
medalem. W trzeciej swojej konkurencji Patryk
wystartował wraz z Patrykiem Matuszakiem i
Dominikiem Marciniakiem w sprincie drużynowym, w którym nasz zespół zajął trzecie miejsce
w stawce 12 zakwalifikowanych drużyn. Na zakończenie mistrzostw rozegrano najciekawszą
konkurencję sprinterską, czyli keirin. Tym razem
młody Kórniczanin nie miał już sobie równych i
w przepięknym stylu został ponownie mistrzem
Polski. Również niebywałe osiągnięcie zaliczyły
dziewczęta Limaro, które to w niedawno rozegranej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
na szosie, nie dały żadnych szans rywalkom,
zdobywając tytuły mistrzowskie zarówno na
czas (Natalia Radzicka) jak i ze startu wspólnego złoty (Nikol Płosaj) i srebrny medal (Natalia
Radzicka). W Łodzi nie było inaczej. Nasze
dziewczęta trzykrotnie podwójnie stawały na
podium. W wyścigu na 2 km niespodziewanie
złoty medal padł łupem Nikol Płosaj, a trzecie

miejsce Natalii Radzickiej. Warto dodać że
Natalia w wyścigu o 3 miejsce pojechała w
czasie lepszym od rekordu Polski na torze
betonowym (2 min. 41 sek.) Nasze zawodniczki
rozdzieliła tylko Paulina Winiarska z BOGO
Szczecin. Te same miejsca zajęły następnego
dnia nasze zawodniczki w wyścigu na 500 m,
bijąc dość poważnie swoje rekordy życiowe.
Ponownie koszulkę mistrza Polski zdobyła
Nikol, z czasem 39:13, przed faworyzowaną
Marleną Karwacką z Ziemi Darłowskiej 39:35 i
Natalią Radzicką 39:39. Ostatniego dnia rozegrano wyścig punktowy dziewcząt, w którym
ponownie nasze dziewczęta w komplecie
stanęły na podium. Zwyciężyła zawodniczka
z Darłowa Daria Pikulik, ale drugie i trzecie
miejsce zajęły Kórniczanki w kolejności Płosaj i
Radzicka. W sumie podczas torowych zmagań
nasza młodzież zdobyła dziesięć bezcennych

UDANY WYSTĘP KASI PAWŁOWSKIEJ
NA OLIMPIADZIE LONDYNIE
Bardzo udanie zadebiutowała
jedyna Polska reprezentantka na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w kolarstwie szosowym. Tą jedyną Polką była
zawodniczka UKS Jedynka Limaro Kórnik
- Katarzyna Pawłowska. Kasia zajęła w
wyścigu szosowym kobiet bardzo dobre
jedenaste miejsce, najlepsze miejsce Polskiej Ekipy kolarskiej w Londynie. Nie jest
to jakiś ogromny sukces, ale miejsce jest
bardzo przyzwoite, dające sporą nadzieję
na przyszłość dla tej niezwykle uzdolnionej
dziewczyny, która niedawno skończyła
dopiero 23 lata. Zarówno Kasia jak i trener
Robert Taciak doskonale zdają sobie sprawę, że miejsce w pierwszej szóstce było
wręcz w zasięgu ręki. Niestety kolarstwo
to jest taka dyscyplina, że po za dyspozycją zawodnika, wiele zależy również od
szczęścia. Jest kilka drobnych czynników,
które stanęły na przeszkodzie do jeszcze
lepszego wyniku. Pierwszy z nich to pogoda. W Londynie w sobotę, gdy jechali
o medale mężczyźni było piękne i ciepło.
Następnego dnia, podczas wyścigu kobiet,
w którym udział wzięło 66 zawodniczek,
pogoda się niestety załamała, temperatura
powietrza oscylowała w granicach 14-15
stopni, w dodatku praktycznie przez cały
dystans 140 km zawodniczkom towarzyszył
deszcz, miejscami wręcz ulewny, a tempo

było bardzo duże, gdyż średnia całego
wyścigu to 41 km/h. Kasia Pawłowska jest
zawodniczką, która dużo lepiej czuje się
podczas upałów niż podczas chłodu, a
w dodatku deszczu. Drugą okolicznością
niesprzyjającą był na pewno fakt, iż Polska
znajduje się daleko w rankingu UCI, ze
względu na to iż nasze zawodniczki bardzo
mało startują w dużych punktowanych wyścigach międzynarodowych. Ze względu na
dalekie 19 miejsce w Światowym rankingu,
Polska mogła wystawić na olimpiadzie tylko
jedna zawodniczkę. Zgodnie z przepisami,

Od lewej Płosaj, Rajkowski i Radzicka i Taciak

krążków, jak dodamy trzy zdobyte na szosie to
wychodzi rekordowy wynik 13 medali, którego
dotychczas żaden klub kolarski nie osiągnął.
Po takim wyczynie nikt inny nie mógł zwyciężyć klasyfikacji klubowej jak Limaro Kórnik z
dorobkiem 82 pkt, wyprzedzając KTK Kalisz
70 pkt (10 zawodników). Młodzież z Kórnika już
trzeci rok z rzędu wygrywa klasyfikację klubową
zarówno w konkurencjach szosowych jak i
torowych. W klasyfikacji województw najlepsza
jak co roku Wielkopolska z dorobkiem 217 pkt,
przed Zachodniopomorskim 121 pkt. Nikol
Płosaj została najlepszą zawodniczką, a Patryk
Rajkowski najlepszym zawodnikiem torowych
zmagań. Dodatkowo gdy sklasyfikujemy szkoły,
to się okaże, że wszyscy nasi mistrzowie są
absolwentami Kórnickiego Gimnazjum, więc i
ono nie ma sobie równych w Polsce.

Od lewej Paulina Brzeźna i Kasia Pawłowska

bardzo silne federacje takie jak: Wielka
Brytania, Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy, USA czy Rosja wystawiały po cztery
reprezentantki. Kolarstwo jest teoretycznie
dyscypliną indywidualną, ale skład osobowy
w peletonie, ma ogromne znaczenie w takim jednodniowym wyścigu. Kasia musiała
być czujna i osamotniona przez całe blisko
cztery godziny wyścigu, odpierając ataki
rywalek by przyjechać w czołówce. Jeden z
takich ataków przyniósł jednak powodzenie
dla trzech zawodniczek. Marianne Vos z
Holandii, Elizabeth Armitstead (Wielka Bry-
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goniącej grupy dające 5-6 na mecie, lecz 8
miejsce. Dodając trzy uciekające, dało nam
bardzo dobre 11 miejsce, pozostawiające
jednak spory niedosyt dla samej zawodniczki. Kolejna Olimpiada już za cztery lata
w Rio De Janeiro. Kasia zapowiada że od
przyszłego roku już zaczyna przygotowania i ma nadzieję że Polski Związek zrobi
wszystko żeby mogło wystartować więcej
zawodniczek z Polski, a nie tylko jedna. My
z kolei mamy nadzieję, że na te Igrzyska
pojadą już kolejne wychowanki Kórnickiego
Limaro, bo talentów i klimatu na sukcesy
międzynarodowe w Kórniku nie brakuje.
Paweł Marciniak

Wyniki olimpijskiego wyścigu kobiet
ze startu wspólnego (140 km)
1. Marianne Vos (Holandia) - 3:35.29
2. Elizabeth Armitstead (Wielka Brytania)
ten sam czas
3. Olga Zabielińska (Rosja) strata 2 s
4. Ina-Yoko Teutenberg (Niemcy)
strata 21 s
5.Giorgia Bronzini (Włochy)
6.Emma Johansson (Szwecja)
7.Shelley Olds (USA)
8. Pauline Ferrand-Prevot (Francja)
9. Liesbet De Vocht (Belgia)
10. Aude Biannic (Francja)
11. Katarzyna Pawłowska (Polska)
ten sam czas

Oferuję świeże wiejskie jajka z własnego gospodarstwa. Tel. 61 813 8158
Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490 723 Cena do negocjacji .
Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm. .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczka, nowe ciuszki, kurtki buty, sweterki itp. dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723
Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie. Tel. 506 490 723
Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam telefon komórkowy NOKIA 6020, NOKIA 2330 , oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel: 506
Elektryka z doświadczeniem i SEP gr. 1E do 15 kV zatrudni Sodexo w Gądkach. Stabilnie, umowa o pracę. CV na adres: marcin.brynczka@sodexo.com
Sprzedam działkę w Szczodrzykowie 2800m² pod budowę i działalność cena 145tys. Tel. 668842711
Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
Bruk dębowy. Doskonale nadaje się na tarasy, altanki, ścieżki w ogrodzie. Tel.692-241-023
Kupię grunt rolny w Gminie Kórnik lub okolicy. Tel. 788 045 298
Kupię grunty rolne. Tel.602-283-154
Do wynajęcia lokal 20m² w Kórniku, ul. Wojska Polskiego 17 na działalność gospodarczą. Tel. 692695002
Dwupoziomowe mieszkania z ogrodami w cenie 225 tys. na Osiedlu Bnińskim. Rata kredytu na poziomie 1450 zł. Tel. 530-290-290
Sprzedam rośliny na żywopłoty; tuje, bukszpany, berberysy, jaśminy, ligustry-kopane z gruntu. Tel.697-161-171
Zatrudnimy Pracownika Obsługi Klienta (kasjer/sprzedawca) na stację paliw Shell w Jaryszkach. Aplikacje prosimy wysyłać na adres: 4014@shellpl.pl
Korepetycje język polski, język angielski - przygotowanie do egzaminów, codzienna nauka; Kórnik. Tel.: 784 703 269
Sprzedam szczenięta rasy owczarek australijski z rodowodem tel:508584645 www.zulajo.pl
Firma ogólno-budowlana przyjmie do pracy przy układaniu pozbruku, granitu oraz murowania z klinkieru. tel. 601 405 059
APT Biznes PartnerR Nr.rej.491 zatrudni do pakowania odzieży. Umowa o pracę tymczasową, 3 zmiany- zapewniamy transport z Kórnika i okolic. Tel.506086933
Sprzedam 1ha roli w Kórniku. Tel. 789-229-353
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje po remoncie w Kórniku. Tel. 789-229-353
Zatrudnię na stanowisku ekspedientki w sklepie spożywczym. Tel. 692-716-116
Do wynajęcia-bardzo ładne mieszkanie na poddaszu(100m2) z dużym balkonem w Gądkach, 10 minut od Poznania. Tel.782119440, ellen@onet.pl
Do wynajęcia lokal na gabinety lub biura w nowym budynku przy głównej ulicy przy parku Kórnickim. Tel.kom.691 59 47 47, ellen@onet.pl
Pielęgnacja cery: oczyszczanie, nawilżanie, rewitalizacja z lekcją urody. Promocyjna cena 30 zł. Tel. 793 695 625
Angielski - długoletnie doświadczenie i dyscyplina. Wieczerska 609 520 503
Agencja ochrony zatrudni osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź rentą inwalidzką do pilnowania obiektu w Mosinie. Tel. 531-533-200
Młoda i doświadczona dziewczyna zaopiekuje się dzieckiem u siebie w mieszkaniu. Kórnik 782135220
TV Sony Bravia 32 LCD rok 2010, cena 1250PLN. Tel. 508209509
Betoniarka 150l,380V, cena 900PLN. tel. 508209509
Absolwentka germanistyki z wieloletnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Tel. 606992189
Sprzedam działkę budowlaną. Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
Oddam w dobre ręce psa wyżła wajmarskiego 6.letniego. Tel. 698 505 464
Ogrody, sadzawki, akwaria, zakładanie i pielęgnacja. Tel. 884 799 357
Do wynajęcia pokój w Kórniku, od 1 września - 600 zł. Tel. 697 645 107
Rencista podejmie stałą pracę(portier, ochrona, struż). Tel. 724 537 410
Miły, sympatyczny, bez nałogów rencista podejmie nieskomplikowane prace. Tel. 607 341 475
Posiadam samochód mercedes sprinter 411 CDiK, ładowność 8 europalet + klapa hydrauliczna. Oczekuje propozycji. Cena do uzgodnienia. Tel. 604 861 518
Przyjmę ucznia w zawodzie auto-elektro-mechanik. Tel. 603 802 553
Sprzedam dom w Biernatkach, 100 m². Tel. 698 806 869
Oddam w wynajem mieszkanie 2 pokojowe, 55m²w Kórniku. Tel. 501 939 645
Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Wiek nieistotny. Posiadam referencje. Tel. 519 553 039
Oddam w wynajem dom wolnostojący. Kórnik -Bnin. Tel. 692 551 592
Zatrudnię panią z doświadczeniem do pracy w sklepie spożywczym. Tel. 604 126 690
Sprzedam mieszkanie w Śremie, 45,5 m² - 3 pokoje. Tel. 88056364
Drzewo opałowe, kominkowe do 50 km dowóz gratis. Tel. 789 374 192
Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
Sprzedam garaż murowany z kanałem w Kórniku przy ul. Stodolnej/Staszica. Tel. 607 406 107
Fotografia ślubna, okolicznościowa. Tel. 602 74 56 31
Montaż dekoderów tv cyfrowej. Pomoc przy nauce obsługi. Tel. 602 745 631
Rower składak- nowy-duże koła. tel. 666 015 511
Skuter Piagio X9-2004, poj0,125, moc 18 KM, stan bdb. 3500- możliwe raty. Tel. 602 214 931

OGOSENIA

tania) i Olgi Zabielińskiej (Rosja). W takiej
też kolejności medalistki minęły linie mety z
przewagą 21 sekund nad grupa pościgową,
w której była Polka. Kolejna dość pechowa
sytuacja wydarzyła się już na samym finiszu, gdzie Kasia jadąc na czwartej pozycji
w grupie, jakieś 150m przed metą, podczas
ostrego finiszu, przy prędkości ok. 60 km/h.
Wtedy, gdy wydawało się że może jeszcze
minąć jedną, dwie rywalki, nagle aktualna mistrzyni Świata na szosie, Włoszka
Georgia Bronzini jadąca z lewej strony tuż
przed naszą zawodniczką, nieznacznie
zmieniła kierunek jazdy, co spowodowało
Iż Polka przytarła jej tylne koło wytracając
trochę prędkość, do której już ciężko było
wrócić. Efektem tego było nie 2-3 miejsce z

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT
24

KOLARSTWO

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. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
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)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
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tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
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
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Szczytniki ul. Jeziorna 9 telefon 609 663 300
aptekaszczytniki@gmail.com
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76

W związku z organizowanym
w Kórniku
XXXIX Wielkim Festynem Rowerowym
w dniu zawodów
(niedziela 26 sierpnia br.)
od godziny 13:00 do 18.00
zamknięte dla ruchu będą ulice:
- jednokierunkowa część
Placu Niepodległości,
- ul. Średzka do ul. Parkowej
- ul. 20 Października
od Średzkiej do ul. Wróblewskiego
- ul Wojska Polskiego
od Średzkiej do ul. Szkolnej
- ul. ks. T. Jabłońskiego
- ul. Pocztowa
- ul. Kuśnierska
- ul. Kolegiacka
Zwracamy się z prośbą,
aby tego dnia nie parkować na ulicach,
którymi biegnie trasa wyścigu.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
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
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
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
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
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Materiały
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Szanowni Klienci!
5 września (środa) o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć

BALET I LATINO
w nowym semestrze (wrzesień 2012 -- styczeń 2013).
Informujemy rodziców zapisujących dzieci na zajęcia Baletu i Latino, że przy wykupieniu obu zajęć
dla jednego dziecka przy drugichotrzymujecie zniżkę w wysokości 50%!
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Uwaga! utrudnienia w ruchu drogowym - patrz str 26

