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Wielkie Święto Kolarstwa
i turystyki rowerowej

W tym numerze:

Foto: ŁG

- Wizualizacja przebudowy kórnickiego rynku
- „Stawka większa niż 8 miliardów”
- Nowy sezon w KOK-u
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w partnerskiej gminie Königstein

W dniach od 23 do 27 sierpnia br. delegacja z gminy Kórnika przebywała w niemieckiej
gminie Königstein na zaproszenie stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” i burmistrza
Königstein Leonharda Helma. Celem wizyty
był udział w uroczystościach związanych
ze świętem miasta Königstein. Była to już
ósma wizyta naszej delegacji od momentu
podpisania umowy partnerskiej. Dla naszych
partnerów z Niemiec tegoroczny „Burgfest”
miał szczególne znaczenie, gdyż połączony
był z obchodami 40-lecia podpisania umowy
partnerskiej między gminą Königstein, a gminą Le Cannes-Rochville we Francji. Naszą
gminę na tegorocznym święcie w Königstein
reprezentowali: Magdalena Matelska-Bogajczyk i Agnieszka Kałka z Wydziału Promocji
Gminy, Joanna Żyto, tegoroczna Biała Dama
i dziewczęta z chóru Tutii Santi z dyrygentką
Jadwigą Chałupką i prezesem chóru Katarzyną Zimniak.
Tradycyjnie uczestniczyliśmy w otwarciu
„Burgfestu”, podczas którego pożegnaliśmy
kończącą swoje roczne rządy w Königstein
księżniczkę Franziskę I, którą gościliśmy na
„Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą” w
Kórniku. Franziska z wielkim wzruszeniem i
łzami w oczach podziękowała nam za możliwość udziału w naszym święcie i za trzy dni
spędzone w Kórniku, których, jak powiedziała
nigdy nie zapomni. Nową księżniczką wybrana
została Lisa I, której życzyliśmy sukcesów w
rządzeniu i oczywiście zaprosiliśmy w imieniu
burmistrza Lechnerowskiego na nasze święto
do Kórnika.
W sobotę nasza delegacja uczestniczyła
w uroczystości przekazania przez burmistrza
Königstein klucza do bram miasta nowej
księżniczce Lizie I, gdzie na zakończenie
zaprezentowały się nasze dziewczęta z
chóru Tutti Santi, wzbudzając zachwyt licznie zgromadzonych gości i mieszkańców
Königstein . W tym samym dniu przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kórniku i „Biała
Dama” na zaproszenie burmistrza Helma,
przedstawicieli stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” i przedstawicieli gminy francuskiej,
wzięli udział w jubileuszu 40-lecia podpisania
umowy partnerskiej między Königstein a Le
Cannes-Rochville we Francji.
Z pewnością najważniejszym i najpiękniejszym dniem pobytu delegacji z naszej gminy
była niedziela i udział w uroczystym pochodzie
ulicami miasta, w którym co roku biorą udział
przebrani w stroje historyczne przedstawiciele
licznych organizacji i stowarzyszeń. Naszą
gminę reprezentowała w pochodzie „Biała
Dama” ze swoją świtą oraz dziewczęta z chóru
„Tutti Santi”, które śpiewały i tańczyły pomimo
chłodu i padającego deszczu.
Podczas krótkiego, bo zaledwie trzydniowego pobytu w gminie Königstein, oprócz
udziału w święcie miasta, nasza delegacja
uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszenia koordynującego
współpracę gminy Königstein z gminą Kórnik, na których omówiono program dalszej
współpracy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
Zdjęcie Irena Żyto

PROSTO Z RATUSZA
Dyskusje w Koninku
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył
22 lipca w spotkaniu wiejskim w Koninku,
podczas którego omawiano możliwość wymiany gruntów gminnych z prywatnym właścicielem. W perspektywie na uzyskanym
gruncie mogłoby powstać boisko i plac zabaw. Wszyscy zgromadzeni poparli pomysł,
mimo wcześniej wystosowanego na piśmie
protestu właściciela sąsiedniej posesji.
Wiceburmistrz przeprowadził rozmowę z
sołtysem, a sprawa jest nadal analizowana.

Projekt rynku już niemal gotowy

Tak wyglądać będzie kórnicki rynek
(pl. Niepodległosci) po przebudowie.
Prezentujemy grafiki otrzymane od architekta Macieja Soczyńskiego, głównego
projektanta nowego rynku w Kórniku.
Więcej na ten temat w jednym z następnych numerów Kórniczanina.
ŁG

Całkowity koszt zadania wyniesie 2 558 866
zł, z czego 1 622 661 zł otrzymamy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rozbudowa trwa. Termin ukończenia prac
jest wyznaczony na koniec października br.

Otwarcie nowego skrzydła
Szkoły w Kórniku

30 lat ROD w Koninku
Na zaproszenie prezesa Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Koninku Ryszarda
Kasiorkiewicza burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący RM Maciej
Marciniak uczestniczyli 1 września w jubileuszu 30-lecia ROD Koninko. Uroczystości
połączono z festynem i konkursem plonów.

Z RATUSZA

Delegacja z Kórnika na „Burgfeście”

Spotkanie z
Konserwatorem Zabytków
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z
kierownikiem Wydziału Inwestycji UM w
Kórniku Bronisławem Dominiakiem spotkali
się 24 sierpnia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim.
Głównym tematem rozmów było omówienie
projektu modernizacji kórnickiego rynku oraz
przewidzianych do wykorzystania przy jego
realizacji materiałów.
Projekt został (z drobnymi uwagami)
wstępnie zaakceptowany. Obecnie trwa
opracowywanie kosztorysów. Projekt wraz
z kosztorysami ma być gotowy do końca
września.
Dyskutowano także nad problemem
dotyczącym prywatnego budynku przy ul.
Poprzecznej 1. Konserwator Zabytków nie
wyraża zgody na rozbiórkę, natomiast Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
nakazał właścicielom budynku wyłączenie
go z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny.
Wielkie święto kolarskie
Dzień później burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz
przewodniczący RM w Kórniku Maciej
Marciniak i jego zastępca, radny Tomasz
Grześkowiak brali udział w XXXIX Wielkim
Festynie Rowerowym, XV Ogólnopolskim
Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza
Kórnika, VII Memoriale im. Franciszka Przecinkowskiego oraz inauguracji Kórnickiego
Pierścienia Rowerowego.
Dofinansowanie
na szkołę w bninie
Umowę z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania
rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Bninie podpisano w dniu 28
sierpnia br. Ze strony kórnickiego samorządu dokument podpisali burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz pani skarbnik Katarzyna
Szamałek.
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Tuż przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego oficjalnie otwarto nowe skrzydło
Szkoły Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Przecięcia wstęgi dokonali: pani dyrektor Eliza Wasylkowska - Ziółkowska oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Obiekt poświęcił ks. proboszcz Eugeniusz
Leosz. W uroczystości uczestniczyli także
przedstawiciele Rady Miejskiej w Kórniku,
dyrektorzy innych kórnickich placówek
oświatowych oraz spółek, wykonawcy,
projektanci i inspektorzy nadzoru.
Powierzchnia zabudowy nowego
obiektu to 243,83 m², powierzchnia użytkowa: 532,75 m² , antomiast kubatura
2622,0 m³.
W nowym skrzydle znalazły się dwa
piętra oraz poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia.
Rozbudowa pozwoliła na zwiększenie
liczby sal lekcyjnych oraz dostosowanie
sal do nowych wymogów programowych
nauczania. Zaprojektowano dodatkowo 9
sal dla uczniów szkoły podstawowej. Sale
lekcyjne duże przeznaczone są dla klas do
28-30 uczniów. Sale mniejsze mieścić będą
grupy maksymalnie 15 uczniów.
Koszt inwestycji to 2 098 764,47 zł
Dzień Solidarności
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął
udział w uroczystościach Dnia Solidarności,
które zorganizowano 30 sierpnia w Poznaniu. W imieniu Samorządu Gminy Kórnik
złożył wiązankę kwiatów pod Poznańskimi
Krzyżami.

Przedstawiciele naszego samorządu przekazali zarządowi i działkowcom gratulacje
i życzenia.
Spotkanie
Komitetu Organizacyjnego
W poniedziałek 3 września swoje ostatnie spotkanie przed jubileuszem odbył
Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia
OSP Kórnik. W jego skład wchodzą:
- Zenon Małkowski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
- Leszek Orlewicz Komendant Miejsko-Gminny Straży Pożarnych w Kórniku
- Andrzej Szyc Prezes OSP w Kórniku
–Ewa Sieroń Sekretarz OSP w Korniku
– Antoni Kalisz Wiceburmistrz Gminy Kórnik
Podsumowano przygotowania do obchodów oraz wyznaczono ostatnie zadania.
W spotkaniu brał także udział dyrektor
KOK Sławomir Animucki oraz osoby zaangazowane w przygotowanie programu
artystycznego.
Decyzje w sprawie
podatku „śmieciowego”
Wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział
w obradach przedstawicieli Porozumienia
Jarocińskiego, które zwołano na 5 września.
Na podstawie opinii prawnych zadecydowano, że każda gmina osobno zajmie
się ewidencją i rozliczaniem mieszkańców
w związku z wchodzącymi w życie nowymi
przepisami dotyczącymi opłat za odbiór
odpadów.
Opr. ŁG
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Wprowadzona przed dwiema dekadami
reforma samorządowa przyniosła nam
zmiany. W wielu aspektach życia społecznego przyniosła dobre efekty. Dzięki niej
wzrosła aktywność i świadomość mieszkańców. Sami gospodarujemy się lepiej - bo
przecież decyzje podejmowane lokalnie
najlepiej służą zwykłym ludziom.
Niestety coraz częściej jest tak, że

władze centralne dodają zadań lokalnym
samorządom. Nie byłoby w tym nic złego,
gdyby w ślad za obowiązkami szły fundusze
niezbędne na ich realizację. W rzeczywistości środków nie przybywa, a gminy
wykonywać muszą coraz więcej zadań.
Członków ogólnopolskich stowarzyszeń
gmin i powiatów pod hasłem „Stawka większa niż 8 miliardów” występują z inicjatywą

SamorząSamorządy biją na alarm,
ponieważ decyzje władz centralnych zaburzyły równowagę finansową gmin, powiatów i województw – tym samym państwa.
Co najmniej 8 mld złotych! rocznie tracą
polskie gminy w skutek nieprzemyślanych
zmian ustawowych. Kwota ta dotyczy
jedynie tych zmian, których konsekwencje finansowe zostały oszacowane przez
instytucje rządowe. W rzeczywistości są
one jeszcze większe.
W latach 2005 – 2011 władze centralne
wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które
spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas
realizowanych zadań bez odpowiedniego
zabezpieczenia ich finansowania. Spowodowało to zachwianie równowagi finansowej samorządów. I ten proces się pogłębia,
a jego skutki rząd pozostawił samorządom
i społecznościom lokalnym w całej Polsce.
PAPIEROWE DECYZJE CENTRALNE,
REALNE SKUTKI LOKALNE
Najpoważniejsze negatywne skutki
finansowe dla samorządów, wynoszące
6,8 miliarda złotych, spowodowały zmiany
w systemie podatku dochodowego od osób
fizycznych (nowa, dwustopniowa skala
podatkowa; ulgi „prorodzinne”), uchwalone
w latach 2006 i 2007. Do trudnej sytuacji
w jakiej władze centralne postawiły samorządy przyczynił się jeszcze fakt, że w
ustawie z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
usunięto obowiązującą wcześniej zasadę
rekompensowania ubytków, jakie w ich
dochodach własnych powodują zmiany
prawne uchwalane przez sejm.

ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co ma pozwolić na przywrócenie
równowagi w systemie finansów lokalnych
Poniżej cytujemy kilka informacji zaczerpniętych ze strony: http://stawka8mld.pl/. Tam
też mogą się Państwo dowiedzieć w jaki
sposób można poprzeć tę inicjatywę.
ŁG

pierwszych przypadkach stanowią nowy koszt
dla samorządów.

RZĄD MOŻE SOBIE ZREKOMPENSOWAĆ SWOJE POLITYCZNE DECYZJE –
SAMORZĄDY NIE!
Nie tylko samorządy straciły w skutek
zmian legislacyjnych. Rząd także odczuł efekty
zmian w podatku PIT, z tą jednak różnicą,
że zrekompensował sobie ubytki w budżecie państwa, podnosząc przedsiębiorcom
i obywatelom stawki VAT, akcyzę do paliw,
składkę rentową oraz wprowadził podatek od
kopalń. Niestety w podobny sposób nie mogły
postąpić samorządy. Co więcej, podwyżki
wprowadzone przez władzę centralną w trzech

STAWKA JEST WIĘKSZA NIŻ 8 MLD!
Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej
rozwoju i możliwość wykorzystania kolejnych
funduszy europejskich. Ciągłe zmiany legislacyjne są jak zaciągnięty hamulec ręczny dla
samorządów. Najpoważniejszym skutkiem
nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych będzie zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych
i regionalnych, a więc zahamowanie rozwoju
Polski. Zbliża się nowa perspektywa unijna, a
za nią kolejne środki, które Polska będzie miała
szansę wykorzystać na inwestycje, ale wymagają one współfinansowania. Z wieloletnich
prognoz finansowych samorządów wynika, że
przy obecnej sytuacji finansowej samorządy
będą w stanie utrzymać poziom inwestycji na
poziomie zaledwie 19 mld złotych rocznie w
porównaniu do wcześniejszych 42-44 MLD zł.
To oznacza mniej dróg, mniej inwestycji lokalnych, mniej miejsc pracy. To oznacza także, że
w skali roku wpływy do budżetu państwa tylko
z podatku VAT od inwestycji samorządowych
zmniejszą się o około 6 MLD zł, a przecież
inwestycje prorozwojowe generują także wzrost
podatków dochodowych, które w przeważającej
części zasilają budżet państwa.
Jednak zagrożone są nie tylko inwestycje.
Oprócz spadku inwestycji zagrożona jest bieżąca realizacja zdań własnych gmin, powiatów
i województw, czyli obsługa mieszkańców.
Dodatkowo, kolejne decyzje władz centralnych
powodują nie tylko straty finansowe dla samorządów, ale też powrót do Polski resortowej,
przesadnie scentralizowanej, ponieważ decyzje
o rozwoju znów będą podejmować urzędnicy w
resortach, a nie społeczności lokalne.
Za http://stawka8mld.pl/

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
/jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z póżn. zm./
zawiadamia się, że:

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kórnik – aktualizacja 2012”
będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 7 września 2012 roku do 27 września 2012 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na Placu Niepodległości 1, w pokoju nr 4 na parterze,
w godz. 9.00 – 14.00.

Zgodnie z art. 19 ust.7 ustawy – Prawo Energetyczne,
osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy
mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

BEZPŁATNE DORADZTWO
INDYWIDUALNE
DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU POZNAŃSKIEGO
- Chcesz podnieść swoją wartość w oczach
potencjalnego, bądź obecnego pracodawcy?
- Chcesz zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje,
ale nie wiesz gdzie i jak możesz to zrobić?
- Chcesz wiedzieć w jakich zawodach warto
się kształcić oraz czy masz odpowiednie
predyspozycje do ich wykonywania?
- Chcesz wiedzieć na czym polega kształcenie ustawiczne i jakie są jakiego zalety?
- Jesteś osobą w wieku 25 - 64 lata i mieszkasz w powiecie poznańskim?
Weź udział w projekcie pt. „Kształcenie
ustawiczne w powiecie poznańskim – szansa
dla każdego”, który realizujemy w okresie od
02.01.2012 r. do 30.11.2013 r. przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach projektu prowadzimy BEZPŁATNE spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz BEZPŁATNE doradztwo indywidualne dla osób zainteresowanych
podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zdobyciem nowych umiejętności bądź
przekwalifikowaniem zawodowym.
Podczas spotkań informacyjnych oraz
doradztwa indywidualnego otrzymasz
wyczerpujący zestaw materiałów informacyjnych na temat możliwości kształcenia
formalnego oraz aktualną bazę placówek
realizujących takie kształcenie w województwie wielkopolskim.
Projekt skierowany jest do osób w wieku
od 25-64 lat, które są zainteresowane kształceniem formalnym w formach szkolnych i
zamieszkują w powiecie poznańskim w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich i miastach
do 25 tys. mieszkańców. W projekcie mogą
wziąć udział osoby bezrobotne, nieaktywne
zawodowo jak również zatrudnione w mikro,
małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Informacje dotyczące projektu wraz z
filmem promocyjnym znajdują się na stronie
internetowej www.poznanskiekwalifikacje.pl
Chcesz wiedzieć więcej i poznać terminy
najbliższych spotkań informacyjnych? Skontaktuj się z nami.
KONTAKT: Biuro Projektu
EUGENIUS
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
tel./fax +48 61 847 80 25,
kom. 693 787 070
e-mail:
rekrutacja@poznanskiekwalifikacje.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie
oraz do współpracy w organizacji spotkań
informacyjnych!
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Spotkajmy się na rynku w Kórniku
30 września 2012 roku

Możliwość zaprezentowania swojej
działalności na festynie: „Gmina Kórnik –
Wylęgarnią Pomysłów”, targach organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych,
to świetny pomysł.
Uważam ,że w naszej gminie jest wiele
organizacji i stowarzyszeń, które robią
wspaniałe rzeczy, ale mieszkańcy mało o
nich wiedzą. Dlatego też pomysł pokazania
ich w jednym miejscu i czasie, to rzeczywiście
wielka sprawa. Czas aby „wyszły z cienia” i
przedstawiły to, co mają najcenniejszego do
zaoferowania.
Targi, to też okazja dla nas –organizacji
i stowarzyszeń, będziemy mogli przyjrzeć
się sobie z bliska i zastanowić się, co można
zrobić razem.
Będziemy mieć okazję, aby podziękować
naszym darczyńcom, bez ich pomocy działalność organizacji byłaby niemożliwa, bo
w życiu niestety jest tak ,że same chęci nie
wystarczą . Aby pomagać trzeba pozyskiwać
środki finansowe.

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MILIARDÓW

Mam nadzieję, że na festynie spotkają się
wszyscy: zarówno Ci, którzy mogą wesprzeć
innych materialnie, jak i Ci, którzy ofiarowują
im swój wolny czas, umiejętności, serce.
Jest wielu ludzi potrzebujących pomocy,
a wszyscy potrzebujemy życzliwości innych i
okazywanego nam serca.
W imieniu Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej zapraszam do udziału
mieszkańców, którym los drugiego człowieka:
sąsiada, kolegi, członka rodziny, czy ... „znajomego z widzenia ” nie jest obojętny.
Krystyna Janicka
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.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń, zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie do Burmistrza Gminy Kórnik
w terminie od 07.09.2012 r. do 27.09.2012 r.
Burmistrz Gminy Kórnik
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Termin składania wniosków: od 20
sierpnia do 30 września 2012 , miejsce:
PCPR Poznań
Program obejmuje obszary wsparcia:
A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i oprogramowania,
C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
D - pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B,
F - pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dofinansowanie
opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Program skierowany jest do osób
posiadających:
-znaczny stopień niepełnosprawności w
obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F
-umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F
-orzeczenie o niepełnosprawności (do
16 r. ż.) w obszarach: A, B1- B4, C, D.
Program skierowany jest do osób
będących:
- w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F
- dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia
w obszarach: A, B1- B4, C, D
- osobami, które przekroczyły wiek
aktywności zawodowej w obszarze C –
jeśli są zatrudnione oraz w obszarze D
Ze względu na rodzaj dysfunkcji
adresaci to:
-osoby z dysfunkcją narządu ruchu w
obszarze: A, B1, B4, C, D, E,
-osoby z dysfunkcją narządu wzroku w
obszarze B1- B4,
-osoby z każdym rodzajem dysfunkcji
w obszarze F,
-C – o ile osoba nie może poruszać się
samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
-D – o ile osoba jest użytkownikiem
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wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Dodatkowe wymagania:
W obszarze B1 w zakresie osób z
dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby
z dysfunkcją obu kończyn górnych
W obszarze B4 - tylko Beneficjenci
pomocy w ramach obszarów: B1, B2
lub B3
W obszarze C - tylko osoby, które
nie mogą poruszać się samodzielnie
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
W obszarze D - tylko osoby użytkujące wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym
W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami
W obszarze F - tylko osoby aktywne
zawodowo, mające pod swoją opieką
dziecko
W ramach obszarów: A-D osoby
niepełnosprawne mogą ubiegać się o
dofinansowanie stosownie do potrzeb
wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności
Wykluczenia z uczestnictwa w Programie:
-A-F - Posiadanie wymagalnych
zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
-C - Uzyskanie dofinansowania na
cele przewidziane w obszarze D (2 lata)
A-E - Uzyskanie dofinansowania na
analogiczne cele (3 lata)
-D - Trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie
osoby niepełnosprawnej, której dotyczy
wniosek, musi być potwierdzony:
-w orzeczeniu o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności tej
osoby albo
-w orzeczeniu równoważnym oraz
gdy PFRON określa dodatkowe wymagania
-w zakresie rodzaju niepełnosprawności:
w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o
specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
Przyznanie dofinansowania
Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby
niepełnosprawnej lub jej opiekuna, zawierający uzasadnienie wskazujące na
związek udzielenia dofinansowania z
możliwością realizacji celów programu.
Wniosek będzie można złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu.

INFORMACJE

OGŁOSZENIA

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Aktywny Samorząd - informujemy,
że Zarząd Powiatu Poznańskiego
przystąpił do realizacji pilotażowego
programu, którego celem głównym
jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
Realizatorem programu będzie tutejsze PCPR.

Wybrane wyjaśnienia pojęć z kierunków działań i warunków brzegowych
Programu:
oprzyrządowanie samochodu – dostosowane do rodzaju niepełnosprawności urządzenia (montowane fabrycznie
lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia
użytkowanie samochodu przez osobę
niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu
lub przewożenie samochodem osoby
niepełnosprawnej oraz niezbędnego
sprzętu rehabilitacyjnego.
specjalistyczny sprzęt komputerowy
- sprzęt dostosowany do rodzaju i zakresu niepełnosprawności danej osoby
np.: klawiatura brajlowska, klawiatura z
większymi klawiszami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową lub za
pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej
24”, lupa elektroniczna, powiększalnik
komputerowy, udźwiękowiony dyktafon,
notatnik cyfrowy),
specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe - oprogramowanie, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją
narządu wzroku albo ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych,
urządzenie brajlowskie – elektroniczne urządzenie umożliwiające
przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na
pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych
rysunków, np. linijka brajlowska, notatnik brajlowski, drukarka brajlowska lub
termograficzna.
urządzenie lektorskie – samodzielnie
funkcjonujące, elektroniczne urządzenia posiadające szczególne znamiona
przystosowania dla osób z dysfunkcją
wzroku, umożliwiające rejestrowanie
i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu
na mowę syntetyczną i/lub na dane
cyfrowe.
NABÓR WNIOSKÓW rozpocznie się
od 20 sierpnia 2012r. , dokumenty do
pobrania są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu, ul. Słowackiego 8.
Formularze wniosków - w formacie
word i w formacie PDF można pobrać
ze strony internetowej: http://www.
pcprpoznan.bip.net.pl/?c=303 lub w
biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
Więcej informacji o programie można
uzyskać w biurze Gminnego Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych – tel. 515 229
671 lub w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu – tel. 61 8 410 710
Informację przygotowała
Anita Wachowiak
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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

POMAGAJMY
SOBIE !

Zespół Caritas uprzejmie prosi Państwa
o wrażliwym sercu, o nieodpłatne przekazanie matkom samotnie wychowującym
dzieci oraz rodzinom wielodzietnym będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
następujących przedmiotów:
- łóżko piętrowe
- używane, sprawne komputery
- wózek dziecięcy- spacerowy
- zabawki
- tapczany
- biurka szkolne
- telewizory
- szafki kuchenne
- kuchenka gazowa, czteropalnikowa;
- kołdry, poduszki, koce
- pościel
- ręczniki

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
Jednocześnie przypominamy, że w każdy poniedziałek, w Domu parafialnym, pełnimy dyżury w godzinach od 17.00 – 18.00.
Zainteresowanych przekazywaniem
darów oraz ich odbieraniem, w ramach akcji
„Pomagajmy sobie”, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: tel. kom. 530087956
/wtorki, czwartki od 15.00-1700/.
Podziękowanie

- pieluchy jednorazowe
Ze względu na zbliżającą się zimę
prosimy też o darowanie kurtek, spodni,
swetrów, bluz, dresów dla młodzieży i
dorosłych- / duże rozmiary/. Dla usprawnienia dystrybucji prosimy pakować odzież
do worków z oznaczeniem rozmiarów. Z
całego serca dziękujemy dotychczasowym
darczyńcom. Gorąco prosimy i zachęcamy
Państwa do niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Parafialny Zespół Caritas serdecznie
dziękuje PANIOM za szlachetny odruch
serca i wysiłek włożony w przygotowanie
pięknych, kolorowych bukietów z wonnych
ziół i kwiatów na święto Matki Bożej Zielnej.
Dzięki zebranym datkom mogliśmy zakupić materiały szkolne i przygotować 60
paczek z przyborami szkolnym dla dzieci
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki.”

Caritas

Józef Tischner

Wspomnienie
HENRYK CHYLARECKI (1919 – 2012).
DOC. DR HAB. LEŚNICTWA
(DENDROLOG),
ARTYSTA MALARZ
Drzewa były jego pasją życiową chociaż
najskrytszym jego marzeniem było malarstwo. Jego pismo, niezmienne do końca
życia było odbiciem jego talentu graficznego
ukształtowanego przez nauczyciela prof.
Mariana Faczyńskiego ze szkoły
Teodora Axentowicza. Był człowiekiem wrażliwym na piękno natury i
żył w tym świecie. Zapamiętaliśmy
go jak do ostatniej chwili życia z
nieodłącznym rowerem przemierzał
okolicę i kontemplował uroki drzew,
krajobrazu, natury którym poświęcił swoje życie. Był człowiekiem
dobrym, szlachetnym, niezwykle
uprzejmym, zawsze chętnym do
rozmowy i cieszył się powszechnym
poważaniem i podziwem dzięki
swojej skromności i klasie.
Urodził się 21 grudnia 1919 r.
w Bydgoszczy w rodzinie rzemieślniczej. W Gimnazjum Klasycznym
im. J. Piłsudskiego w Bydgoszczy
stawiał pierwsze kroki w klubie artystycznym „Ultramaryna”. W 1937 r. brał udział w
ogólnopolskim konkursie graficznym „Polska
Krajem Pokoju” i uzyskał pierwsze miejsce
a w nagrodę otrzymał książkę autorstwa
Stanisława Witkiewicza o Janie Matejce z
dedykacją Edwarda Rydza-Śmigłego. W
1938 r. zdał maturę, następnie egzamin na
Wydział Architektury ASP w Warszawie. W
1939 r. brał udział w wystawie klubu „Ultramaryna” w budynku który podczas nalotów
został całkowicie zburzony razem z dorobkiem malarskim z jego okresu młodości.
Wojna przekreśliła jego plany artystyczne.
Po zakończeniu wojny podjął studia na
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i pod kierunkiem prof. Konstantego
Steckiego wyspecjalizował się w dendrologii.
W 1948 r. w trakcie inwentaryzacji drzew
Parku w Przelewicach narodziła się jego
największa przygoda życia. Kolekcja drzew
Arboretum Przelewickiego zauroczyła go
bogactwem gatunków, odmian i osobliwości wśród drzew obcego pochodzenia (np.
Sekwoja wieczniezielona) oraz pięknem ich
kompozycji. W 1949 uzyskał absolutorium

Pani Lidii Walkowiak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Pani Irenie Przybył, wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Teścia

Matki

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

składają :
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego w Kórniku
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na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. W
1951 r. z wynikiem bardzo dobrym uzyskał
dyplomy inżyniera leśnictwa oraz magistra
nauk agrotechnicznych. Pracę zawodową
podjął na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Gorzowie w urządzaniu
lasu, wreszcie w stacji Bioekologicznej IBL
w Ludwikowie. Z nakazu pracy przez kilka
lat (1951-1954) pracował w nadleśnictwie
Przyborów (Rejon LP w Kożuchowie), następnie w nadleśnictwach Wierzchlas i Ruda
(Bydgoski Okręg LP w Toruniu). Na zlecenie
Okręgowego Zarządu PGR w Szczecinie

obcych gatunków drzew w Polsce pod
względem mrozoodporności, warunków
siedliskowych a także zanieczyszczeń
przemysłowych w środowiskach naturalnych
i zurbanizowanych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach naukowych. Wykonał
wiele ekspertyz i projektów rewaloryzacji
różnych parków w Polsce.
Ponad 30 lat poświęcił organizacji Muzeum Dendrologicznego Instytutu Dendrologii PAN w pawilonie parkowym, gromadząc
unikalne kolekcje próbek drewna, nasion
i owoców drzew i krzewów z całego
świata.
Z dniem 30 listopada 1987 r. przeszedł na emeryturę ale kontynuował
pracę do 1990 r. publikując w tym czasie
cztery książki rozszerzając swoją sferę
artystyczną. W Muzeum Dendrologicznym Instytutu Dendrologii PAN w okresie
17.V – 30 VI 2011 r. wystawił swoje prace malarskie. Przesłaniem tej wystawy
były jego słowa; „Marzą mi się „miasta-ogrody” w miejsce kamiennych pustyń,
w których znacznie większe dobory
drzew i krzewów ozdobnych stworzą
warunki dla zdrowego wychowania młodych generacji”. Wernisaż jego wystawy
Foto. prof. P.M. Pukacki „Dendrologia w malarstwie pastelowym”
dnia 17 maja 2011 r. przygotowano z
zarządzał Arboretum w Przelewicach. Do okazji XVII 17th Cold Hardiness Seminar in
końca życia był z nim związany i jest autorem Poland. Wystawie towarzyszył folder opraczterech książek i opracowań monograficz- cowany graficznie przez Wiktorię Pukacką z
nych dendrologii tego niezwykle cennego fotografiami P.M. Pukackiego, organizatora
obiektu. Przez kilkadziesiąt lat pełnił nauko- seminarium.
wą opiekę nad Arboretum w Przelewicach
Dumą Henryka Chylareckiego była jego
co zdecydowało o przywróceniu mu pełnej wspaniała rodzina. Z żoną Wandą z Ptasiświetności.
ków rodem z Mosiny, również pracownikiem
W 1954 r. rozpoczął pracę w Kórniku, Instytutu Dendrologii PAN wychowali trzech
w Zakładzie Dendrologii i Pomologii PAN. synów. Wszyscy są absolwentami kórnickieDoktorat nauk przyrodniczych uzyskał w go Liceum Ogólnokształcącego. Ryszard
1962 r. w Wyższej Szkole Rolniczej w Szcze- (ur. 1952) ukończył Wydział Geologii AGH
cinie na podstawie rozprawy pt. „Studia nad w Krakowie i obecnie kieruje Konsorcjum
rozwojem niektórych gatunków przeorzecha Naftowym Polska. Krzysztof (ur. 1956) ab(Carya Nutt.) uprawianych w Polsce” (pro- solwent Akademii Medycznej w Poznaniu
motor prof. Stefan Kownas). Stopień nauko- jest dr nauk medycznych i kieruje Kliniką
wy doktora habilitowanego nauk leśnych Ortopedyczną w Dusseldorf, Niemcy. Przeuzyskał w 1981 r. w Akademii Rolniczej w mysław (ur. 1961) ukończył Wydział Biologii
Poznaniu na podstawie rozprawy „Badania UAM, jest doktorem. nauk zoologicznych i
nad rytmiką wzrostu i rozmnażania daglezji jest wybitnym ornitologiem.
zielonej (Pseudotsuga taxifolia Britt.) w różZmarł dnia 15 sierpnia 2012 w Kórniku
nych warunkach siedliskowych w Polsce”.
i spoczywa na cmentarzu parafialnym w
W pracy naukowej zajmował się głównie Kórniku.
przydatnością gospodarczą różnych gaCześć jego pamięci.
tunków drzew introdukowanych w Polsce.
					
Opracował rejonizację klimatyczną uprawy
Kazimierz Krawiarz

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Jacka Antkowiaka
Rodzinie, Przyjaciołom, księdzu Markowi Niemirowi,
księdzu Zbyszkowi Dobroniowi, Znajomym, Sąsiadom, za ofiarowane intencje mszalne, komunie św. i złożone kwiaty oraz okazane wyrazy współczucia
serdeczne podziękowania składa
Córka z rodziną
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WSPOMNIENIE

AKTUALNOŚCI

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

„Wesołe lato, wesoły czas…” śpiewają
chórzyści Tutti Santi w jednej z piosenek
Jerzego Wasowskiego… A pomimo okresu
odpoczynku od codziennych obowiązków- także chóralnych, postanowiliśmy
wspólnie rozpocząć upragnione wakacje.
W niedzielę, 1 lipca wyprawiliśmy się do
Szwajcarii Żerkowskiej- uroczego zakątka
Wielkopolski, pełnego ciekawych miejsc.
Tym samym po trzech latach kolonii w Białym Dunajcu, wróciliśmy do starej tradycji
kilkudniowych wycieczek na koniec roku, jako
nagrody dla dzieci za całoroczną wspaniałą
pracę. Dzięki życzliwym osobom, które pomogły nam podczas akcji Palemka dla każdego
oraz wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
na wycieczkę pojechało aż 30 chórzystów.
Zaprosiliśmy jak zwykle ministrantów i gości.
Wyjazd, choć niedługi- czterodniowy, obfitował w atrakcje. Było wszystko czego można
pragnąć podczas wakacji. Trochę aktywności,
trochę leniuchowania. Towarzyszyła nam muzyka i sport. Było nieco kultury i historii, i wiele
chwil na łonie pięknej natury. Nie zabrakło
też oczywiście modlitwy. Uczestniczyliśmy i
śpiewaliśmy podczas dwóch Mszy świętych:
w Wilkowyji, gdzie gospodarzem jest były
kórnicki wikariusz ks. Tadeusz Malchrowicz
oraz w pięknej, starej świątyni w Kretkowie.
Tam na dobre pożegnaliśmy się z księdzem
Zbyszkiem Dobroniem, który odprawił Eucharystię w intencji chórzystów. Zwiedziliśmy
Żerków, Jarocin ( m.in. muzeum, pałac, park
i kościół św. Marcina) oraz perełkę tej okolicy- pałac w Śmiełowie. Spotkał nas nawet
zaszczyt miniwystępu w sali koncertowej- tej
samej, gdzie relaksował się przy muzyce sam
Adam Mickiewicz. Szwajcaria Żerkowska to
nie tylko kraina ciekawych zabytków, ale też
wspaniałych krajobrazów. Wśród tamtejszych
lasów, nieopodal Nowego Miasta nad Wartą,
schowany jest folwark konny Hermanów. O
atrakcjach tego miejsca można długo opowiadać. Zobaczyliśmy mini-zoo, bawiliśmy się

W ostatnią sobotę sierpnia rolnicy z Prusinowa obchodzili swoje wieńcowiny – dożynki.
Dzień rozpoczął się starannymi przygotowaniami, potem wierni spotkali się w kościele w
Bninie, gdzie modlili się nie tylko o pomyślność
mieszkańców, ale i pogodę na wieczór (zostali
wysłuchani!)
Festyn dożynkowy rozpoczęto przełamaniem chleba z gospodarzami, mieszkańcami
i zaproszonymi gośćmi. Honory gospodarza
pełnił sołtys wsi Tadeusz Kuźma, a pomogli
mu gospodarz naszej gminy – Burmistrz Jerzy
Lechnerowski i gospodarz naszej parafii, ks.
Proboszcz Franciszek Sikora. Goszczono
również sekretarza gminy Leszka Książka
oraz panie radne – Irenę Kaczmarek i Julię
Bartkowiak . Tegorocznym dożynkom towarzyszyła Wystawa Maszyn i Urządzeń (nie tylko)
Rolniczych pod patronatem Rady Sołeckiej
Prusinowa.
Po części oficjalnej gości czekały same
przyjemności i atrakcje. Najmłodsi bawili się
na dmuchanym zamku i karuzeli, starsi raczyli
się zimnym piwkiem „U Żaczka” i oddawali
sąsiedzkim rozmowom. Podniebienia uraczone
zostały wypiekami prusinowskich gospodyń,
pyszną grochówką z wkładką oraz kiełbaskami
z ogniska. Wszyscy mogli podziwiać panoramę
Prusinowa z punktu widokowego, jak co roku
przejechać się po okolicy bryczką. Spragnieni
wrażeń mogli wsiąść na motocykl i odbyć krótką
przejażdżkę, na szczęście tylko po boisku.
Prowadzący przygotowali różnego rodzaju
konkursy i zabawy, m.in.: rzut piłką lekarską,
bieg przez snopki, szalony bieg do celu, podnoszenie ciężarów… Wieczór umilał muzyką i
dowcipem Zespół SLOGAN. Największą atrakcją festynu okazała się jednak loteria- każdy
los wygrywał!- do której nagrody ufundowali
mieszkańcy Prusinowa. Nie były to zwykłe
nagrody- znalazły się wśród nich żywe króliki,
kaczka, prosię, worek pyrek, cebula, kapusta,
dynie, talon do kosmetyczki i wiele innych.
Dożynki 2012 w Prusinowie udały się znakomicie, a organizatorzy już zapraszają na te
w przyszłym roku!
AI

W kórnickim
PKPS

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku – Bogdan Wesołek zwierza się, że coraz
trudniej pozyskuje się środki na wspieranie
osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
niepełnosprawnych.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS
dostarcza ZM-G przekazane przez holenderską fundację sprzęt rehabilitacyjny kule, łóżka
(używane – w dobrym stanie. Na przykład w
lipcu zostały podarowane cztery pary kul. Jeden
podopieczny otrzymał łóżko szpitalne.
Dla członków Koła Emerytów i Rencistów
działajcego przy ZM-G PKPS w Korniku Przy
Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego Ko-
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Śpiewające wakacje Tutti Santi

mitetu Pomocy Społecznej, skupiającego ok.
100 osób, w ciągu roku są organizowane dwa
wyjazdy rehabiltacyjno-rekreacyjne – jeden nad
morze, drugi w góry.
Od 17 do 27 czerwca ok. 60 seniorów
uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Rewalu – nad morzem. Udali
się wtedy na wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie
zwidzili miejsce zaślubin Polski z morzem w
1945 roku, przebywali też w Międzyzdrojach.
24 czerwca przygotowali konkurs wianków,
które wraz z lampionami spuszczali na wodę.
Natomiast od 3 września będą mieć sześciodniowe zajęcia rehabilitacyjne w Białym
Dunajcu. Wezmą udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych w basenie na termach w Szaflarach.
Ich gospodarzami podczas pobytu w Białym
Dunajcu będą państwo Zagatowie.
Seniorzy udadzą się również do Zakopanego, gdzie złożą wiązankę kwiatów przed pomni-

na wielkim placu zabaw, zwiedzaliśmy stajnie,
przejechaliśmy się bryczką, rozegraliśmy mecze: piłkarski i siatkarski, zajadaliśmy kiełbasę
przy ognisku, a… spędziliśmy w Hermanowie
zaledwie jedno popołudnie! Jednak najwięcej
czasu spędzaliśmy aktywnie na sportowych
obiektach Mickiewiczowskiego Centrum
Turystycznego. Były codzienne kąpiele w
odkrytych basenach, wieczorne rozgrywki
badmintona, kręgle i kontynuacja Euro 2012
na żerkowskim boisku. Emocje tych meczów
równe były tym, które towarzyszyły kibicom
podczas polsko-ukraińskich mistrzostw. Ale
czy mogło być inaczej skoro i w naszym,
wakacyjnym składzie grał najprawdziwszy
Lewandowski? Nikogo chyba nie zdziwi,
że nasi mali poszukiwacze przygód-nawet
najmłodsi i debiutanci- chcieli jeszcze dłużej
odpoczywać w takiej fajnej atmosferze. Ale w
Kórniku czekali już stęsknieni rodzice i był to
dopiero początek dłuuugich wakacji.
Uczestnicy wycieczki jak zawsze byli zdyscyplinowani, grzeczni i radośni, za co bardzo
im dziękujemy. Pragniemy też podziękować
kierownikowi- pani Jolancie Ratajczak, oraz
opiekunom- pani Iwonie Cyrze, pani Marzenie
Dominiak, pani Zuzannie Litewce, pani Jadwidze Chałupce oraz panu Karolowi Niemierowi.
Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy podśpiewując
dalsze słowa piosenki Wasowskiego: „Wesołą
nutę jak łowca chwyć, z tą nutą w lato idź…”
Nutę podchwyciły jak zwykle chętne
do śpiewania dziewczęta z Zespołu Tutti
Santi! Podobnie jak w 2010 roku zostałyśmy
zaproszone do reprezentowania Kórnika
podczas obchodów Burgfest w partnerskim
Konigstein im Taunus. Odwiedziłyśmy Niemcy w dniach 23- 27 sierpnia. Mimo, że trwały
wakacje, spotkałyśmy się na próbach przed
wyjazdem, by doszlifować repertuar. I jak się
okazało było warto. W piątek zaprezentowałyśmy się na ekumenicznym nabożeństwie
rozpoczynającym święto miasta. Następnie,
podczas koronacji Księżniczki Lisy I, wspólnie

z tegoroczną Białą Damą- Asią Żyto, zaśpiewałyśmy dobrze znany utwór Siyahamba. W
sobotę księżniczka Lisa zawładnęła kluczami
do miasta. Uczciłyśmy ten fakt premierowym
wykonaniem madrygału Thomasa Morleya
„Now is the month of maying”. Swoją interpretacją poruszyłyśmy nawet najprawdziwszego
księcia mieszkającego w Konigstein! W niedzielę zaś uczestniczyłyśmy we Mszy św. Co
prawda zaśpiewałyśmy tylko jeden utwór, ale
sprawdziła się za to stara zasada: „nie ilość,
a jakość”. Choć na tradycyjnej paradzie było
raczej odwrotnie - nasz śpiew nie miał może
wielkich walorów artystycznych, ale za to
wolumen i choreografia urzekły widzów jak zawsze! Po południu na zamkowej scenie wraz
z francuskim zespołem zanuciłyśmy Frere
Jacques, czyli Panie Janie w spontanicznym
kanonie. Choć nasze występy nie imponowały
długością, pozostawiły bardzo dobre wrażenie
w uszach słuchaczy. Świadczyły o tym liczne
słowa uznania i serdeczne pochwały. Oczywiście oprócz śpiewania miałyśmy zapewnione
inne atrakcje. Relaksowałyśmy się na basenie
i wróciłyśmy do czasów dzieciństwa podczas
wizyty w zoo. Z pewnością najciekawsze było
zwiedzanie ogromnego lotniska we Frankfurcie. Specjalny autobus woził nas po samej
płycie lotniska. Z bliska mogłyśmy podziwiać
samoloty z najdalszych zakątków światastojące, lądujące i startujące. Były maszyny
z Chin, Australii, Singapuru… Na szczęście
żadna chórzystka nie wyprawiła się airbusem
w siną dal! Wróciłyśmy bezpiecznie do domów.
I znów jak zawsze należą się podziękowania:
władzom Kórnika i pani Magdalenie Matelskiej
- Bogajczyk za zaufanie i powierzenie zaszczytu reprezentowania gminy, naszym przyjaciołom z Koenigstein za organizację pobytu,
opiekunom i przede wszystkim chórzystkom
za zaangażowanie, dyscyplinę i pasję z jaką
podchodzicie do tworzenia zespołu.
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DOŻYNKI W PRUSINOWIE

JMA

kiem Władysława hr. Zamoyskiego. Zwiedzą
zabytkowy cmentarz. Dotrą na Krzeptówkach
do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
ZM-G PKPS w Kórniku tradycjnie zajmuje
się dystrybucją żywności, której zakup finansuje
Unia Europejska.
Po letniej przerwie, od września będzie
pobierana żywność z Banku Żywnościowego,
która jest przekazywana Ośrodka Pomocy
Społecznejw Kórniku do dystrybucji dla jego
podopiecznych. Osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej otrzymują dżemy, słoiki z
klopsikami, cukier.
Podczas jesieni członkowie Koła Emerytów
i Rencistów będą mieć wspólne sptkania. Do
tej pory panie z tego koła odbyły już szereg
spotkań integracyjnych przeprowadzonych w
domach, w których uczestniczyło po 10-15 osób
Robert Wrzesiński
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ŚWIĘTO KOL ARSTWA i TURYSTYKI ROWEROWEJ - Kórnik 26.08.2012r.

Fot. Jędrzej Cholewczyński
Fot. Jędrzej Cholewczyński
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„Ojciec twój wydumał ‘Pana Tadeusza’
na wsi, w Poznańskiem…”

Sierpień po raz kolejny upłynął
członkom Stowarzyszenia Teatralnego
Legion pod znakiem polsko- niemieckich
warsztatów artystycznych, które odbyły
się w dniach 17- 25.08.2012.
Owocem tegorocznych warsztatów był
spektakl pt. „Mickiewicz w Wielkopolsce”historyczne wydarzenia opisujące pobyt Adama Mickiewicza na wielkopolskich dworach.
Ta, kolejna już w repertuarze Legionu scena
faktu, została przygotowana na 180. rocznicę
wyjazdu Adama Mickiewicza z Wielkopolski
(marzec 1832). Scenariusz, autorstwa Anny
Łazuki- Witek, oparty został na dokumentach
z epoki. Ramą Sztuki są czasy współczesne,
a sama sztuka pomyślana jest jako „teatr w
teatrze”. Rozgrywa się w dwóch planachuczniowie z nauczycielką jako widzowiewspółczesny komentarz do historycznych
wydarzeń oraz grupa młodzieży odtwarzająca
pobyt wieszcza w Wielkopolsce sprzed 180
lat; akcja rozgrywa się w XIX- wiecznym
saloniku.
Uczestnicy warsztatów spędzili tydzień
w Szkole Podstawowej w Bninie. Zgodnie
z planem dnia był czas zarówno na pracę,
jak i na zabawę. Pracom nad scenariuszem
towarzyszyły zabawy integracyjne, zajęcia
ruchowe, artystyczne, indywidualna praca
z tekstem pod okiem profesjonalistów oraz
przyjazna, rodzinna atmosfera. Mimo presji
czasu wszyscy świetnie się bawili, zawiązały
się nowe przyjaźnie, a dzięki współpracy i

Minęło już prawie pół roku od mojej kilkumiesięcznej podróży po Boliwi, a moja wyobraźnia wciąż drży jak struna poruszona obrazami,
które tam zobaczyłem. Trudno Boliwie nazwać
krajem, jest raczej krajobrazem, mozaiką kilkudziesięciu plemion, języków. Kalejdoskopem
krajobrazów nieskażonych jeszcze masową
turystyką i cepeliadą.
Wyobraźnia jest niezbędna, aby uwierzyć w
to co widzi się płynąc stateczkiem po Rio Beni,
jednym z dopływów Amazonki. 5-6 metrowe
kajmany, leniwie płynące w kakaowej wodzie.
Mnogość przedziwnych ryb, z piraniami na
czele, które są wśród mieszkańców wiosek
daniem tak codziennym jak filet z kurczaka dla
nas. Kakao rosnące w dżungli, przerabiane na
energetyczne sztaby przez tubylców.
W kalejdoskopie pojawiają się mieszkańcy
miasteczka w wysokich Andach, dla których
biały przybysz jest nie lada atrakcją, nie mniejszą niż dla nas górnicy z kopalni złota, czy
siedmiodniowe uroczystości pogrzebowe w
trakcie których żuje się liście koki.
Suszone płody lam można kupic na targu
czarownic, natomiast hostie wykrada się z
kościoła i odsprzedaje czarownikom do magicznych rytuałów. Boliwia jest bowiem krajem
katolickim, co w niczym nie przeszkadza, aby w
trakcie modlitwy imię Jezusa pojawiło się obok
Pachamamy-Inkaskiej bogini ziemi. Inkaskie
groby, stojące od setek lat są dla mieszkańców
And czymś naturalnym jak rozrzedzone tam
powietrze i nic nie stoi na przeszkodzie aby w
razie potrzeby stawały się schronieniem przed
deszczem czy zimnem.
Do kalejdoskopu dorzuciłbym jeszcze pełne
walizki dolarów wymieniane wprost na ulicy
na lokalną walute, pieczone świnki morskie i
ofiary z ludzi, które wcale nie są zamierzchłą
przeszłoscia, ale współczesną praktyką.
Ale żeby w to uwierzyć potrzebna jest
naprawdę wielka wyobraźnia. Wyobraźnia
otwierająca oczy na obrazy ciekawsze niż
senne marzenia.

Zjazd Bractw
Kurnowych
XVII ZJAZD EUROPEJSKICH
HISTORYCZYCH BRACTW
KURKOWYCH (EGS)
W TUCHOLI - 24-26 SIERPNIA
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe jako
pierwsze w Polsce uczestniczyło w VIII Europejskim Spotkaniu Historycznych Bractw Kurkowych (EGS) w 1989 r. w Valkenburg
aan de Geul w Holandii. Tam też
prezydium EGS zaproponowało
przyjęcie Kórnickiego Bractwa Kurkowego na pełnoprawnego członka
EGS. Stało się to formalnie 4 marca
1990 r. Zostaliśmy tam zaproszeni
przez Bractwo Kurkowe z Helden-Paningen. Spotkanie w Tucholi
było więc naszym dziewiątym spotkaniem EGS.
W dniach 24-26 sierpnia w Tucholi na XVII Europejskie Spotkanie
Bractw Kurkowych przybyło około 6
tysięcy członków bractw z Austrii,
Belgii, Chorwacji, Czech, Francji,
Holandii, Niemiec, Szwecji, Ukrainy.
Polaków było około 2 tysięcy. Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe reprezentowało 24 braci z
królem kurkowym Markiem Baranowskim na
czele.

Tomasz Siuda
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pomysłowości młodych aktorów spektakl
bardzo zadowoli ł wiernych widzów.
W sobotę, 25.08. o godz. 18 w kórnickim
Zamku Legion zaprezentował efekty tygodniowej pracy. Na scenę, która tego dnia
stała się dziewiętnastowiecznym salonikiem,
pełnym rozmów, plotek i wesołego życia
towarzyskiego, wkroczyliśmy polonezem.
Tematem zażyłych rozmów i gorących dyskusji był oczywiście Adam Mickiewicz (którego
również nie zabrakło na scenie), wraz ze
swoimi perypetiami, podróżami i romansami.
Rekwizyty i stroje z epoki znakomicie
oddały klimat omawianych czasów.
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?PUEDES IMAGINARSE?

?Puedes imaginarse?-Czy możesz
sobie wyobrazic? -tym pytaniem, a raczej
wezwaniem do uruchomienia wyobrazni,
zaczął opowieść o swoim kraju kapitan
naszego stateczku, jednooki indianin z
plemienia Tacana o iminieniu Jesus.

Po przedstawieniu uczestnicy warsztatów,
ich najbliżsi oraz chętni goście spędzili wieczór pożegnalny przy muzyce i poczęstunku
w szkole w Bninie.
W niedzielę, 26.08, gdy przyszło nam
opuścić szkołę, pożegnaniom nie było końca.
Satysfakcja i duma z przebiegu warsztatów,
radość ze spędzonego razem czasu mieszały
się ze łzami, że to już niestety koniec.
Po raz kolejny udowodniliśmy sobie i
innym, że potrafimy stworzyć razem coś pięknego, oryginalnego i niezapomnianego oraz
że gwarancją takiego sukcesu jest integracja,
współpraca i radość wspólnego tworzenia.
AI

W Tucholi w pierwszym dniu odbyły się
obrady prezydium EGS którym przewodniczył
Książę Charles Louis de Merode, prezydent
EGS i arcyksiążę Karol Habsburg, Wielki Mistrz
Zakonu Św. Sebastiana. Uroczystość otwarcia
17. Europejskich Spotkań Historycznych Bractw
Kurkowych odbyła się podczas Mszy Św. w
kościele Bożego Ciała w Tucholi odprawionej
przez biskupa diecezji Hertogenbosch ks. dr.
Antoniusa Lambertha Marię Hurkmansa. Wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie Golec
uOrkiestra.

Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
2012/2013. Najlepszymi strzelcami europejskimi okazali się Holendrzy: Antoon Weytmans z
Udenhout/Tilberg, Europejski Król Kurkowy.
Jego Młodzieżowym Księciem został Bram van
Bergen z Oss. Intronizacja królewska odbyła
się w kościele pw. Św. Bartłomieja w Tucholi
tuż przy miasteczku zjazdowym.
W niedzielę odbyła się wielka czterogodzinna parada bractw kurkowych przed trybuną
honorową z przedstawicielami władz EGS,
wojska, lokalnych władz samorządowych oraz
zwycięzców europejskiego turnieju
strzeleckiego.
Następne XVIII Europejskie
Spotkanie Historycznych Bractw
Kurkowych odbędzie się w Peine
(Niemcy). Jest tam niemieckie bractwo kurkowe z którym nawiązaliśmy
współpracę w pamiętnym 1989 r. W
Peine w 1990 r. braliśmy udział w
Europejskim Balu Królewskim i w
tym samym roku gościliśmy w Kórniku delegację Bractwa Kurkowego
z Peine z Hubertem Pflaumem,
europejskim królem kurkowym, Gebhardem Golą, prezesem Bractwa
Foto RMC Kurkowego w Peine oraz Peterem
Kuhlsem jego zastępcą. Uczestnictwo w XVIII zjeździe EGS będzie
W sobotę na strzelnicy w „Małpim Gaju” więc dziesiątym zjazdem z udziałem Kórniczan.
odbyły się strzelania królewskie w którym Zjazdy EGS odbywają się co trzy lata.
uczestniczył Marek Baranowski król kurkowy
		
Kazimierz Krawiarz
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XV OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ULICZNE
O PUCHAR BURMISTRZA KÓRNIKA
VII MEMORIAŁ FRANCISZKA PRZECINKOWSKIEGO
KÓRNIK 26.08.2012 r.

KATEGORIA ŻAK (11-12 lat)
1. KASPRZAK MIŁOSZ
MLUKS VICTORIA JAROCIN
2. ŚMIESZEK JAKUB
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
3. FRĄCKOWIAK JAKUB KKS GOSTYŃ
4. KUDERCZAK DAWID
UKS TRÓJKA JAROCIN
5. KAMIŃSKI JAKUB TTC TUREK
6. PRZYBYLAK PATRYK
KS STOMIL POZNAŃ
KATEGORIA ŻAK DZIĘWCZĄT
1. KULICKA WIKTORIA
UKS MOTO JELCZ LASKOWICE
2. BIELAWSKA KATARZYNA
UKS KOŹMINIAKNA KOŹMINEK
3. POWĄZKA ANITA
UKS KOŹMINIAKNA KOŹMINEK
4. PRZEKWAS IWONA MLUKS BIADKI
5. MATELA PATRYCJA
SZCZODRZYKOWO
6. RADZICKA GRACJANA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
KATEGORIA MŁODZICZKA (13-14 lat)
1. PRZYBYLAK KAROLINA KKS GOSTYŃ
2. BIELAWSKA KLAUDIA
UKS KOŹMINIAKNA KOŹMINEK
3. SEREMAK CLAUDIA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
4. ADAMIAK DARIA
MLUKS VICTORIA JAROCIN
5. GOLEC JOANNA
UKS TRÓJKA JAROCIN
6. STANKIEWICZ NIKOLA
PIAST SZCZECIN
KATEGORIA MŁODZIK
1. ŁĄCZKIEWICZ DAWID
UKS KOŹMINIAKNA KOŹMINEK
2. KUŚWIK PRZEMYSŁAW
MLUKS VICTORIA JAROCIN
3. KRAWCZYK SZYMON
UKS TRÓJKA JAROCIN
4. ZDUN KAROL KKS GOSTYŃ
5. MISIELAK MARCEL
UKS TRÓJKA JAROCIN
6 ZAMOLSKI BARTOSZ
MOTO JELCZ LASKOWICE
KATEGORIA JUNIORKA MŁ. (15-16 lat)
1. PŁOSAJ NIKOL
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
2. RADZICKA NATALIA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
3. PIKULIK DARIA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
4. HUMELT WERONIKA
KOŹMINIANKA KOŻMINEK
5. JASIŃSKA PATRYCJA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
6. TOMCZYŃSKA ANNA
UKS KOŹMINIANKA KOŻMINEK
KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY
1. RAJKOWSKI PATRYK
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
2.WOLNY KAROL
KKS GOSTYŃ
3. PRZYBYLAK KAMIL KKS GOSTYŃ
4. MATUSZAK PATRYK
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
5. KORCZ SZYMON
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
6. CZYSZCZEWSKI MARCIN KLTC KONIN

KATEGORIA JUNIOR (17-18 lat)
1. KORCZYŃSKI BORYS ALKS STAL GRUDZIĄDZ
2. MARCINKOWSKI ŁUKASZ
KKS GOSTYŃ
3. RADZICKI ADAM
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
4. OWCZAREK MARCIN KTK KALISZ
5. SOBOLEWSKI MICHAŁ
KS STOMIL POZNAŃ
6 FABISIAK DOMINIK
UKS TRÓJKA JAROCIN
KATEGORIA JUNIORKA
1. RATAJCZAK ALICJA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
2. KIRSCHENSTEIN KATARZYNA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
3. JACYSZYN PATRYCJA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
4. ŻEGLEŃ VIKTORIA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
5. FRĄSZCZAK BARBARA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
6. JURCZAK KAROLINA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
KATEGORIA KOBIETY OPEN
1. PAWŁOWSKA KATARZYNA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
2. FABISZAK DARIA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
3. RATAJCZAK ALICJA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
4. KIRCHENSTEIN
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
5. JACYSZYN PATRYCJA
BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA
6. FRONCZAK PAULA
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
KATEGORIA DZIECI DO LAT 4
1. MYDLARZ LILIANA KÓRNIK
2. KAŹMIERCZAK JAN SKRZYNKI
3. RATAJCZAK OSKAR DZIEĆMIEROWO
4. RICHTER ERYK KOŹMINEK
5. KURCZEWSKA KLAUDIA KÓRNIK
6. JEWSTRAT SZYMON BORÓWIEC
KATEGORIA DZIECI DO LAT 6
1. MICHALAK MARTA BORÓWIEC
2 PŁOSAJ WIKTORIA KÓRNIK
3 DĄBROWSKI JAKUB SKWIERZYNA
4. ZIMNY STZNISŁAW KÓRNIK
5. BOJARSKA JULIA BORÓWIEC
6. BIADAŁA KRZYSZTOF KÓRNIK
KATEGORIA DZIECI DO LAT 8
1. KRAWCZYK KRZYSZTOF JAROCIN
2. GOLEC BARTOSZ JAROCIN
3. KASPRZAK SŁAWOMIR JAROCIN
4. KROTKIWSKI BARTŁOMIEJ LUBOŃ
5. GORZELANNY MATEUSZ
SZCZODRZYKOWO
6. TOMCZAK WOJCIECH KÓRNIK
NAJLEPSZA DZIEWCZYNKA
JANKOWIAK ALEKSANDRA KÓRNIK
KATEGORIA DZIECI DO LAT 10
1. MAJEWSKI KACPER GOSTYŃ
2. MAZUREK JAKUB CZAPURY
3. MATUSZAK PIOTR ŚREM
4. POCZTA JAKUB BIADKI
5. FRAŃSKI ADAM LUBOŃ
6. WARTECKA ZOFIA KÓRNIK

Kolejna kolarska impreza w Kórniku
znów zaskoczyła rozmachem i poziomem.
Każdego roku rośnie zarówno skala zawodów jak i zainteresowanie publiczności.
Zmagania najmłodszych niezmiennie
wywołują oklaski i uśmiechy sympatii kibiców, ale także olbrzymie emocje wśród
rodziców małych sportowców. Duża ilość
chętnych do startu zmusza organizatorów
do sporego wysiłku. Z tych też powodów w
tym roku zawody najmłodszych nieco wymknęły się spod kontroli. Niektóre wyścigi
trzeba było powtarzać.
Okrasą zmagań starszych zawodników był udział naszej mistrzyni świata i
olimpijki Katarzyny Pawłowskiej, która
oczywiście zwyciężyła w swojej kategorii,
ale także rozdawała autografy i wręczyła
pamiątkowe koszulki burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu i kierownikowi KCRiS
Oaza Wojciechowi Kiełbasiewiczowi. Odcisnęła też swoją dłoń w specjalnej masie
gipsowej, dzięki czemu odcisk jej prawicy
zawiśnie obok odcisków innych olimpijczyków w holu Oazy.
Gratulacje dla organizatorów. Kórnicka
impreza jest coraz lepsza. Oby jeszcze
lepiej było też za rok.
ŁG
W XXXIX Wielkim Festynie Rowerowym wystartowało 161 dzieci. Najmłodszy uczestnik Jacek Schmidt (syn Mistrza
Europy na torze z 2005 roku Tomasza)
który w listopadzie br skończypierwszy
rok życia.
W XV Kryterium Ulicznym o Puchar
Burmistrza Kórnika wystartowało 101
zawodników.
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Limaro Kórnik
Firma „ LIMARO” Mosina
OSiR w KÓRNIKU
Kórnickie Centrum Sportu i Rekreacji
OAZA
SPONSORZY
Gmina Kórnik oraz Wydział Promocji
Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE
B.C.M. ,,Nowatex - Puszczykowo”
GOGOL – MTB - Wojtek Gogolewski
Firma SHIMANO – POLSKA
Firma EURO BIKE – Piotr Pawlak
Firma DerForm
- p. Deręgowskich z Poznania
Motel – Restauracja „NESTOR”
Firma ,,Rowery Antkowiak”
HOTEL – RODAN
Firma -OtoMoto.pl
Firma ,,RABEN”
Firma ,,TFP”
Podziękowania dla:
Straży Miejskiej
Policji
Harcerzy z Kórnika
Rodziców i Działaczy
UKS Jedynka Kórnik
oraz byłych zawodników
UKS Jedynka Limaro Kórnik
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Kórnicki Pierścień Rowerowy zainaugurowano

Podczas kórnickiego kolarskiego święta,
w dniu 26 sierpnia 2012 roku odbyła się
inauguracyjny rajd Kórnickim Pierścieniem
Rowerowym. Na starcie stanęło kilkudziesięciu rowerzystów. Wśród nich znaleźli się
lokalni oficjele (między innymi burmistrz, przewodniczący rady wraz z małżonką, kierownik
Oazy), mistrzyni świata i olimpijka Katarzyna
Pawłowska, potomkowie Franciszka Przecinkowskiego, którego żona dała też sygnał do
startu imprezy.
ŁG: Jak zaczęła się Pana przygoda z
turystyką rowerową?
JCH: Zaczęło się ładnych parę lat temu.
Z kolegą z podstawówki, Norbertem i moim
bratem Markiem najpierw jedną niedzielę
spędziliśmy na rowerach, potem drugi wyjazd
i wciągnęło nas.
Od tego czasu przejechaliśmy już tysiące
kilometrów, tu w naszej gminie, w Puszczy
Zielonce, WPN-ie, różnych regionach Wielkopolski, a z bratem Markiem pojeździliśmy też
po okolicach Karpacza. Jeździliśmy zarówno
oznaczonymi szlakami, z mapą w ręku lub na
żywioł, gdzie koła poniosą.
Zaczynałem na zwykłym „góralu” z ramą
stalową. Teraz jeżdżę lżejszym rowerem
marki Merida.

Jak narodził się pomysł Kórnickiego
Pierścienia Rowerowego?
JCH: Inspiracją do działania był dla mnie
Pierścień Poznański. W zeszłym roku ja z
grupką znajomych (mój brat Marek, Norbert
i Maciej) przejechaliśmy w ciągu dwóch dni,
z noclegiem w Kiekrzu, tą 176 kilometrową
trasę. Poznańska trasa przebiega przez Kórnik, więc tu wystartowaliśmy i tu znajdowała
się meta naszej wyprawy. Dość długo jeżdżę
po okolicach naszej gminy - i wyznaczenie
takiej trasy było dla mnie marzeniem. Jej
zarys miałem już w głowie, a po tej około
poznańskiej wyprawie zacząłem poważnie
przygotowywać Pierścień Kórnicki.
Pewną inspiracją były też imprezy odbywające się w Borówcu. Pan radny Tomasz
Grześkowiak organizuje rokrocznie rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego na
BRR czyli Borówieckim Ringu Rowerowym.
Tam też spotkaliśmy się z panem Tomaszem
i przedstawiłem mu swój pomysł.
Początkowo kórnicki pierścień miał
wyglądać nieco inaczej. Przejechaliśmy go
wspólnie i zmodyfikowaliśmy.
Jak wyznacza i modyfikuje się taką
trasę? Na co zwracaliście uwagę?
JCH: Ważne jest by trasa była ciekawa,
w miarę bezpieczna, by przebiegała przez
punkty, gdzie można odpocząć, coś zjeść.
Wskazane jest, by na trasie znajdowały się
ciekawe obiekty jak np. dwór w Koszutach,
który sam odkryłem wyznaczając trasę pierścienia. Wcześniej przejeżdżałem obok, ale
nie miałem pojęcia o istnieniu tak ciekawego
miejsca.
Jeśli ktoś lubi przyrodę może na trasie
znaleźć także ciekawe miejsca, fajne plenery
do fotografowania.

7 września 2012 r.

Szczegóły dotyczące trasy Pierścienia i
rajdu przedstawił zaangażowany w organizację trasy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Grześkowiak.
Każdy z uczestników dopasował do
swojej formy i możliwości długość przebytej
trasy. Ci, którzy przejechali ring w całości
mogli liczyć na specjalny bonus w postaci
darmowego wstępu na basen kórnickiej Oazy.
Zachęcamy - dopóki pogoda sprzyja - do
czynnego wypoczynku na trasie Kórnickiego

Jędrzej Cholewczyński
na trasie KPR
Fot. Maciej Dudziak

A technicznie jak wygląda wyznaczanie
takiego szlaku?
JCH: Gdy ma się już trasę, trzeba objechać ją i oznaczyć. Urząd Miejski zaprojektował znak pierścienia i zafundował farby,
a ja z bratem zajęliśmy się umieszczaniem
znaków informacyjnych. Już teraz dotarły do
mnie uwagi, rady na temat oznakowania, więc
gdzieniegdzie zmodyfikujemy oznaczenia.
Zgodnie z sugestiami tych, którzy szlak już
przebyli, spróbujemy Pierścień oznaczyć także
w kierunku przeciwnym niż nominalna trasa.
Mogę też zdradzić, że trasę można także
nieco zmodyfikować. Dla przykładu tylko nieco odbijając z trasy Kórnickiego Pierścienia
możemy trafić do pięknego, drewnianego
kościółka w Śnieciskach - polecam miłośnikom
fotografii. Może więc przy kolejnym wydaniu
mapki dodamy ten i może inne ciekawe
elementy.
Czy nasza okolica jest ciekawa dla rowerzystów i czy jest potrzeba wyznaczania
kolejnych tras rowerowych?
JCH: Kórnik ma wiele atrakcyjnych terenów dla turystyki rowerowej, a moim zdaniem
wyznaczanie, oznaczanie, promocja tras rowerowych sprzyja przyciąganiu turystów do nas.
Wiele już lat objeżdżam naszą okolicę
rowerem i znam bardzo dużo malowniczych
dróg, duktów leśnych, które nie są oficjalnymi
trasami, ale które doskonale nadają się do
turystyki rowerowej.
Czyli następny krok to kolejne szlaki?
JCH: Jeśli będą środki - a na takie potrzebne minimum to naprawdę nieduże pieniądze
- to sam deklaruję działania, ale też mam
nadzieję, ze inni aktywni rowerzyści włączą
się w dzieło oznaczania nowych tras.

Pierścienia Rowerowego. Trasę i mapkę
można znaleźć w Internecie pod adresem
http://kornik.pl/pl/Kornicki_Piersciem_Rowerowy.html lub przyjść do Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego (plac Niepodległości 41)
po ulotkę z opisem KPR.
Poniżej wywiad z Jędrzejem Cholewczyńskim - inicjatorem utworzenia Kórnickiego
Pierścienia Rowerowego.
ŁG
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Jak udała się inauguracja Kórnickiego Pierścienia?
JCH: Na starcie stanęło kilkadziesiąt, na
pewno ponad siedemdziesiąt osób. Peleton
szybko się rozciągnął, niektórzy wyrwali do
przodu, inni podeszli do sprawy bardziej
turystycznie. W zależności od chęci, część
jechała mniejszymi kręgami szlakami łącznikowymi, inni pojechali całą trasą. Podczas
inauguracji poznałem przemiłych ludzi z
Akademickiego Klubu Turystyki Rowerowej
„Cyklista” z Poznania, byli również rowerzyści z Poznania, Mosiny, Śremu, Borówca i
Kórnika oczywiście. Była to grupka około 20
osób i z nimi przejechaliśmy całą trasę liczącą około 60 km. Później dowiedziałem się
od mieszkanki Kórnika, że na inauguracji
pierścienia Kórnickiego był nawet rowerzysta z Leszna ! Szkoda że nie miałem okazji
go poznać. Nie można nie wspomnieć o
tym, że KCRiS Oaza dla uczestników rajdu
inaugurującego Pierścień, którzy przejechali całą trasę zafundowała darmową kąpiel
na basenie.
Z tego co wiem, turyści odwiedzali
nasz Pierścień już wcześniej. Pan Kurek
z „Wielkopolskiego Rowerowania” tydzień
wcześniej pisał o Pierścieniu. Duża grupa
już rano wystartowała na trasę, by potem
po południu kibicować kolarzom na ulicach
Kórnika. Chciałbym też dodać, że profesjonalni kolarze związani z „Jedynką” Limaro,
czyli przede wszystkim pan Robert Taciak,
również wsparli nas przy organizacji Pierścienia i jego inauguracji.
Razem z panem radnym Grześkowiakiem już myślimy o zorganizowaniu w przyszłym roku imprezy promującej turystykę
rowerową na Kórnickim Pierścieniu. Jak
pokazała jego inauguracja- zainteresowanie jest wielkie.
Przy tej okazji zapraszam wszystkich
zainteresowanych turystyką rowerową do
kontaktu.
Może narodzi się jakieś stowarzyszenie,
może sekcja turystyki w „Jedynce” Limaro,
może razem wytyczymy kolejne trasy i
pojeździmy pod szyldem Gminy Kórnik po
ciekawych trasach.
Kontaktować się ze mną można pod
adresem e-mail: endriu_kor@go2.pl lub
w sklepie Panda, w którym na co dzień
pracuję, na kórnickim rynku.
Rozmawiał ŁG
Więcej zdjeć z otwarcia na str. 12 i 13
oraz na
www.facebook.com/Korniczanin
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Jak co roku, Biblioteka Publiczna
w Kórniku zorganizowała zajęcia dla
dzieci. Odbywały się one w każdy wtorek
i czwartek od godziny 11:00 do 12:30.
Poszczególne dni zajęć dostarczały
dzieciom wiele radości, rozwijały ich wiedzę,
zdolności manualne i wyobraźnię. Powstało wiele ciekawych
prac takich jak: wrona –laurka
oraz plakat, owady z folii, gazetowe kury i plakaty kurze,
dzieci poznały gry i zabawy z
czasów PRL oraz wykonały
zwoją szachownicę, wykonały
„guzikowe kwiaty” i wielkie łąki
z guzików, same skręcały sznureczki na bransoletki i nauczyły
się wykonywać koralikowego
krokodyla oraz żółwia. Na
ostatnich naszych zajęciach
dzieci przygotowały własny
serwetnik oraz nauczyły się
składać fantazyjne serwetki,

KOLEJNE TYTUŁY
NATALII RADZICKIEJ
I ALICJI RATAJCZAK
Nie zwalniają tempa młode zawodniczki
Kórnickiego Limaro. W rozegranych w Podgórzynie Górskich Szosowych Mistrzostwach
Polski’ Natalia Radzicka w pięknym stylu
zdobyła tytuł mistrzowski w kategorii juniorek
młodszych. Ani przez chwilę zwycięstwo Natalii
nie było zagrożone, gdyż od samego początku
kontrolowała wraz z koleżanką, Nikol Płosaj
przebieg wydarzeń. Już na pierwszym podjeździe uformowała się pięcioosobowa czołówka,
wśród której wiadomo było że rozstrzygną
się medale. Ostatecznie młoda Kórniczanka
powtórzyła ubiegłoroczny sukces starszej o
rok koleżanki Alicji Ratajczak, przyjeżdżając
samotnie na metę z flagą Kórnika w ręce. Drugie miejsce zajęła Karolina Wolska z Górnika
Wałbrzych, a trzecie Natalia Nowotarska z
Cartusii Kartuzy. Nikol Płosaj zajęła ostatecznie
piąte miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowała
się ubiegłoroczna Mistrzyni juniorek młodszych
Alicja Ratajczak, która w tym sezonie startuje
już w kategorii juniorka. Alicja zdobyła tym
razem srebrny medal, ulegając jedynie będącej ostatnio w doskonałej formie Katarzynie
Niewiadomej WLKS Krakus Kraków. Trzecie
miejsce zajęła i Katarzyna Kirschenstein Z BCM
Nowatex Ziemia Darłowska. Alicji należą się
podwójne słowa uznania, gdyż trasę 70 km po
górach, gdzie trzeba było aż pięć razy pokonać
podjazd pod Sosnówkę, pokonała z dużym
bólem pleców i chwilami ze łzami w oczach. Na
szczęście dzięki uprzejmości KCSiR „OAZA”

Natalia Radzicka w pieknym stylu,
z flagą Kórnika zdobywa kolejny tytuł Mistrza Polski

w Kórniku, kolarze Limaro mają możliwość
korzystania z odnowy i rehabilitacji. W „OAZIE”
urzęduje jeden z najlepszych specjalistów od
odnowy w Polsce, pan Robert Karnabol, który
już wielokrotnie wyciągał z opresji bólu pleców
zawodniczki i zawodników z Kórnika. Za trzy
tygodnie Mistrzostwa Świata juniorów w Holenderskim Valkenburgu i mamy nadzieję że

do tego momentu Alicja Ratajczak będzie już
w pełni sił. Bardzo dobrze spisał się również
debiutujący w Mistrzostwach Polski Szymon
Korcz, który w stawce ponad 170 zawodników
zajął bardzo dobre jak na debiutanta 39 punktowane miejsce.
Paweł Maciniak

Trenerzy UKS Oaza Kórnik w „Mam Talent”

Już, rok temu po głowie Artura Kowalskiego
chodził pomysł występu w bijącym rekordy
oglądalności programie telewizji TVN Mam
Talent. W tym roku zebrała się grupa trenerów
i zawodników w składzie: Krzysztof Łabutka,
Jakub Worsztynowicz obaj trenerzy UKS Oaza
Kórnik oraz , Artur Kowalski , Łukasz Szurgot
i Mateusz Grabny, przygotowali występ i zgłosili się na precasting w Poznaniu.
Pokaz taekwondo olimpijskiego w
wykonaniu grupy okazał się bardzo
interesujący. Po kilku dniach otrzymali decyzję kwalifikującą grupę do
programu telewizyjnego. Mieli sześć
tygodni na przygotowanie nowego
pokazu, który miał oczarować bardzo
wymagające juri . W czerwcu swoje
talenty prezentowali we Wrocławiu,
relacja Krzysztofa Łabutki. W dniu 25
czerwca br. odbył się drugi casting do
programu TVN „Mam Talent”. Właściwie w grupie panowała atmosfera
wiary w program przygotowywany
przez ostatnie dwa miesiące. Nikt
nie dopuszczał myśli, że możemy
odpaść. I tak się stało. Dwuminutowy pokaz rozbudził zmęczone juri Mam Talent. Małgorzatę
Foremniak po prostu zamurowało. Agnieszka
Chylińska stwierdziła, że demolka zrobiona
przez ekipę była jak do tej pory, najlepszym
występem podczas V edycji Mam Talent. Mało
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tego Pani Chylińska zawiązała na głowie nasz
szalik klubowy, skandowała, że jest fanką klubu
Rapid. Członkowie juri, również założyli na
szyję szaliki klubowe. Stwierdzenie, że program
czeka na takie talenty mocno podbudowało
drużynę. Na koniec naszego występu Małgosia
Foremniak zaproszona przez Krzysia Łabuńkę
rozbiła ręka deskę z czerwonym znakiem „X”.

Robert Kozyra przyszedł do sali oczekiwań,
by osobiście porozmawiać z naszą drużyną,
co było ogromną nobilitacją, gdyż podobnego
przypadku podczas castingu we Wrocławiu nie
było. Grupa pokazowa taekwondo olimpijskiego
była oczkiem kamer TVN. Byliśmy zawsze

zauważalni, kamera jak się mówi „lubiła nas”.
Większość relacji z castingu odbywała się na
tle naszej ekipy, wszystkie relacje z castingu
były z udziałem naszej drużyny. Generalnie
ten casting został zdominowany przez grupę
taekwondo. Wydaje się, że półfinał mamy w
garści. Jednak ogłoszenie nastąpi w Warszawie. Pierwszy program V edycji z udziałem
kórnickich szkoleniowców mamy już
za sobą. Program można obejrzeć
na oficjalnej stronie TVN Mam Talent
pod linkiem:
http://mamtalent.tvn.pl/wideo/
wszystkie-kategorie,1,1/specjalisci-od-numerkow-jurorki-zachwycone,455060.html
Trzy razy na „Tak” w drugim castingu to ogromny sukces i promocja
taekwondo. Mamy nadzieję, że występ w popularnym programie TVN,
przyniesie coraz większe zainteresowanie treningiem w naszym klubie.
Wszystkich, którzy chcą trenować
z gwiazdami TVN Mam Talent zapraszamy do sali sportów walki w obiekcie KCSiR w Kórniku w każdy wtorek, czwartek
od godziny 17-21.00 oraz sobotę w godzinach
10.00-13.00. Szczegółowe informacje na www.
http://taekwondo-kornik.org/ lub 602185526
UKS OAZA
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aby w drugiej części zajęć udekorować nimi
stół. Dodatkowo każdy przygotował „Wesołe
talerzyki”. Z warzyw i owoców takich jak
ogórek, pietruszka, pomidor, banan, jabłko,
pomarańcza, kiwi, ananas, winogrono udekorowali swój talerz i przystąpili do uroczystej

uczty kończącej te wspaniałe zajęcia. Nie
obyło się oczywiście bez przypomnienia
zasad zachowania przy stole oraz wesołych
rozmów na temat kończących się wakacji i
rozpoczynającego roku szkolnego. Podczas
wakacji odwiedziło nas około dwustu dzieci i
młodzieży, nie licząc tygodniowych warsztatów „Wakacyjny
wehikuł czasu”. Mamy nadzieję, że nasi mali artyści byli
zadowoleni i że zapamiętają te
wakacje na całe życie. Z całego serca chcemy serdecznie
podziękować wszystkim DZIECIOM za to, że były z nami i do
zobaczenia w przyszłym roku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do galerii
biblioteki:
www.bibliotekakornik.pl

Sprzedam domy z drewna całoroczne, z bala, kanadyjskie, altany. Tel. 698806869, 602152790
Sprzedam maszyny stolarskie: frezarkę do drewna, piłę tarczową, szlifierkę ręczną na siłę. Tel: 531 075 436 Potrzebna osoba do pomocy w pracach domowych (sprzątanie, prasowanie itp.), dorywczo, Kórnik, dzwonić do godz. 16.00. Tel.: 784 703 269
Sprzedam ziemniaki prosto z pola. Tel: 781 459 563
Sprzedam instrument dziecięcy keyboard do nauki gry. Cena 300 zł. Tel: 695 220 997
Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, ligustry, jaśminy, kopane z gruntu. Tel. 697 161 171
Poszukuję konwojenta do pracy w transporcie od pon. do pt., nr tel. 519147029
Firma finansowa poszukuje osób na stanowisko „Przedstawiciel”. Wykształcenie min. średnie. CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać: rekrutacja092012@gmail.com
Emeryt podejmie stałą pracę. Tel. 889420469
Do wynajęcia lokal na gabinety lub biura w nowym budynku przy głównej ulicy przy parku Kórnickim. Tel. 691 59 47 47, e-mail: ellen@onet.pl
Do wynajęcia-bardzo ładne mieszkanie na poddaszu(100m2) z dużym balkonem w Gądkach,10 minut od Poznania Tel: 782119440, e-mail: ellen@onet.pl
Dwupoziomowe bezczynszowe mieszkania z ogrodami na Osiedlu Bnińskim. Tel. 530-290-290
Kupię Fiat Ducato model średniak podwyższony blaszak rp . 2006-2009 z małym przebiegiem. Tel: 506 490 723
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: 506 490 723
Usługi kompleksowe: czyszczenie tapicerki samochodowej, dywanów oraz koszenie trawników. Tel: 723-966-052
Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86
Korepetycje j. angielski, j. polski, tel.: 784 703 269
Sprzedam działkę 780m² Kórnik/ Dziećmierowo ul. Katowicka. Tel: 508185667
Sprzedam działkę 876 m² Kórnik/ Dziećmierowo ul. Katowicka. Tel: 508185667
Praca w sklepie spożywczym w Borówcu. Pn-pt, 7:00-15:00. Cały Etat. Tel. 608 033 745
Sprzedam działkę budowlaną, Bnin, ul. Brzozowa. Tel: 666 189 417
Sprzedam garaż murowany z kanałem w Kórniku przy ul. Stodolnej/Staszica. Tel. 607 406 107
Pies na wydanie. Chowany w domu przez starszą Panią, która nie może się nim opiekować. Szczepiona. Tel. 781 083 615
Sprzedam działki budowlane w Radzewie. Tel. 603 534 627
Oddam w wynajem domek jednorodzinny, wolnostojący. Kórnik-Bnin. Tel. 692 551 592
Zamienię mieszkanie komunalne (nowy blok) 48m² na II p. we Wrocławiu na podobne lub mniejsze w Kórniku (lub okolicy). tel. 606 596 140
Poszukuję nauczyciela gry na gitarze dla dziecka. Tel. 605 105 386
Poszukuję nauczyciela gry na pianinie dla dziecka. Tel. 605 105 386
Poszukuję nauczyciela języka angielskiego dla dziecka. Tel. 605 105 386
Komplet wypoczynkowy skórzany (czerwony) jednoroczny, 2000zł. Tel. 666 015 511
Teleobiektyw do Canona, 70-400, 1000 zł. Tel. 602 214 931
Do wynajęcia pokój w Kórniku. Tel. 791 557 968
Sprzedam stojący zegar, sekretarzyk. Tel. 693 217 140
Sprzedam pralkę marki Frania. Cena 80 zł. Tel. 665 498 696
Sprzedam TV marki Deawoo 29’’, 100 Hz, płaski ekran, kolor srebrny, stan bdb. Cena 430 zł. Tel. 665 498 696
Kolekcjoner kupi radia, gramofony, obrazy, zegary, bagnety, szable, militaria, starocie, przyjadę. Tel. 601 308 880
Fotografia ślubna, okolicznościowa. Tel. 602 74 56 31
Montaż dekoderów tv cyfrowej. Pomoc przy nauce obsługi. Tel. 602 745 631

OGOSENIA / KULTURA

Wakacje w bibliotece – podsumowanie zajęć

kak

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT

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

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

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
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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