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O konsultacjach
9 lipca br. w Kostrzynie Wlkp. Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Gmina
Kostrzyn Wlkp. zorganizowały konferencję
pt. „Od konsultacji do współdecydowania – włączenie społeczności lokalnych
w podejmowanie decyzji publicznych”.
Zaproszeni na konferencję burmistrzowie
i starosta gostyński przedstawili procesy
konsultacji, które odbyły się w ich gminach.
Z gminy Kórnik
w konferencji udział wzięli: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kórniku: Iwona Pawłowicz
- Napieralska, Robert Jankowski i Łukasz
Grzegorowski, a także panie: Emilia
Weinert- sołtys wsi Mościenica i Beata
Bruczyńska- sołtys wsi Skrzynki oraz pani
Krystyna Janicka, prezes KTPS-u.
Na konferencję w roli referentów zaproszeni zostali również państwo Głuchowie
z „Grupy rowerowej Szczytniki – Koninko”,
zwycięzcy ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego w gminie Kórnik.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i
organizacji społecznych z Kostrzyna Wlkp.
odwiedzili 8 sierpnia Kórnik by zaczerpnąć
informacji na temat naszych doświadczeń
dotyczących konsultacji społecznych - budżetu obywatelskiego. W Kostrzynie trwają
bowiem prace przygotowawcze do realizacji
podobnych konsultacji.

Przygotowania do otwarcia
Punktu Zbiórki
W dniu 16 lipca br. w siedzibie spółki
Zakładów Gospodarki Odpadami w Jarocinie
odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu
spraw formalnych dot. możliwości uruchomienia wybudowanego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
Czołowie. Należy dodać, że punkt ten został
wybudowany przy udziale środków zewnętrznych przez ZGO Jarocin. Planowane otwarcie
przewidywane jest na początek września br. W
spotkaniu uczestniczyli: wiceburmistrz Antoni
Kalisz, prezes WKiUK Włodzimierz Matuszak,
prezes ZGO Jarocin oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Kórniku, zajmujący się problematyką odpadów na terenie gminy Kórnik.
W Metropolii
o łączniku drogowym
Dnia 18 lipca br. odbyło się w Urzędzie
Miejskim w Poznaniu kolejne posiedzenie
Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”,

na którym ostatecznie zatwierdzono zadania
zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Gmina Kórnik wraz z gminą Kleszczewo
od wielu lat zabiega o połączenie węzła Kleszczewo (na A2) z węzłem Kórnik (na S11), które
byłoby naturalnym przedłużeniem drogi S5
do drogi wojewódzkiej 434 w kierunku Śremu
i Rawicza. Zarząd uzgodnił, że to zadanie
będzie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego jako zadanie komplementarne. W
posiedzeniu Zarządu brał udział burmistrz
Jerzy Lechnerowski.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Zatwierdzono dyrektorów
W tym samym dniu burmistrz Jerzy
Lechnerowski zatwierdził zaproponowane
przez Komisję Konkursową kandydatury na
dyrektorów szkół: panią Małgorzatę Siekierską
na dyrektora SP w Szczodrzykowie i panią
Marzenę Dominiak na dyrektora Gimnazjum
w Kórniku. Powierzenie stanowisk dyrektora
w obu przypadkach będzie obejmowało okres
5-letni, od 1.09.2014 r. do 31.08.2019 r.
(cd na str. 4)

Relikwie świętego Papieża
13 lipca br. burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w uroczystości wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do kościoła
pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie.
Uroczystej mszy św. i procesji przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, a
uczestniczyli w niej licznie parafianie oraz
delegacje stowarzyszeń i instytucji.

Wysoko w rankingu 10-lecia
W dniu 14 lipca br. w Warszawie miało
miejsce podsumowanie 10-lecia Rankingów
Samorządów „Rzeczpospolitej”. Gmina Kórnik zajęła w łącznej klasyfikacji w kategorii
gmin miejsko-wiejskich 2 miejsce, ex aequo
z Kołobrzegiem, tuż za Dzierżoniowem. W
kategorii miast na prawach powiatu niekwestionowanym liderem dziesięciolecia został
Poznań, wyprzedzając Sopot i Gdańsk. W
kategorii gmin wiejskich trzy pierwsze miejsca
zajęły gminy: Świdnica, Zabierzów i Zielonki.
Dyplom z rąk prof. Jerzego Buska, przewodniczącego kapituły Rankingu Samorządów,
odebrał w obecności pracowników Wydziału
Promocji Gminy: Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk i Roberta Jankowskiego burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
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Święto Policji
W dniach 18, 22 i 23 lipca br. odbyły
się uroczystości związane z obchodami
Święta Policji zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu oraz
Komisariat Policji w Kórniku. Należy dodać,
że uroczystości miały szczególną oprawę
ze względu na 95-tą rocznicę powstania
Policji Państwowej. W kórnickich obchodach Święta Policji udział wzięli: Maciej
Marciniak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku, Bogdan Kemniz – wójt gminy
Kleszczewo, wiceburmistrz Antoni Kalisz
oraz przedstawiciele instytucji gminnych.
23 lipca odbyła się w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu uroczystość
zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała
Batkowskiego. Uczestniczący w poznańskich obchodach Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Marek Działoszyński wręczył
osobom zasłużonym medale i wyróżnienia.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski został uhonorowany Brązowym Medalem Za Zasługi
dla Policji.
Nowe zadania dla KOMBUSu?
W dniu 23 lipca br. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami spółki POINT PARK
dot. możliwości wydłużenia linii autobusowej obsługiwanej przez naszą spółkę
„KOMBUS” do hal zlokalizowanych w
Robakowie, przy ul. Żernickiej.
Dodać należy, że powstają w tym rejonie kolejne hale magazynowe i zaistnieje
potrzeba dowozu pracowników. Warunkiem
wydłużenia linii autobusowej jest wskazanie i oznakowanie miejsca zatrzymywania
się autobusów oraz przebudowa wiaty
przez spółkę POINT PARK. W spotkaniu
uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz,
Elżbieta Krakowska - kierownik Wydziału
Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej i
Jerzy Dziliński kierownik transportu spółki
„KOMBUS”.

„Kórnicka Rodzina Trzy Plus”
Rusza program skierowany do wielodzietnych rodzin „Kórnicka Rodzina
Trzy Plus”. Osoby objęte programem mogą składać wnioski o wydanie karty.
Wykaz instytucji honorujących Karty Rodziny Trzy Plus ukaże się w dniu
1 września 2014 na stronie kornik.pl.
Poniżej znajdziecie państwo najważniejsze informacje dotyczące lokalnego
programu KR3+ opracowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kórniku.
ŁG
1. Projekt adresowany jest do:
a) rodziny wielodzietnej - należy
przez to rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/ małżonków/opiekunów
prawnych dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum
trojgiem dzieci w wieku do 18 roku
życia lub 24 roku życia w przypadku
kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka
niepełnosprawnego legitymującego
się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono
czas edukacji, niezależnie od sytuacji
materialnej. Do członków rodziny nie
zalicza się dziecka pozostającego w
związku małżeńskim lub samodzielnie
wychowującego własne dziecko/dzieci;
b) rodziny zastępczej - należy przez
to rozumieć prawną formę opieki nad
dzieckiem lub częściowo pozbawionym
opieki rodzicielskiej, o której mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
2. Każdy uprawniony uczestnik projektu otrzyma Kartę Rodziny Trzy Plus
3. Wniosek o wydanie Karty Rodziny
Trzy Plus może złożyć:
a) rodzic dziecka;
b) pełnoletni członek rodziny;
c) opiekun prawny dziecka;
d) rodzina zastępcza wobec swoich
podopiecznych oraz naturalnych dzieci;
4. Uprawnienia do otrzymania Karty
Rodziny Trzy Plus przysługują rodzinie
wielodzietnej, w tym rodzinom zastęp-

czym, jeżeli w dniu złożenia wniosku
spełniają przesłanki wynikające z § 1
regulaminu.
5. Uzyskanie Karty Rodziny Trzy
Plus odbywa się na wniosek złożony
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego w Kórniku lub przesłany
drogą elektroniczną na adres oswiata@
kornik.pl. Wniosek przesłany drogą
elektroniczną wymaga uzupełnienia o
wymagane podpisy, które powinny być
złożone w Wydziale Oświaty i Polityki
Społecznej w terminie odbioru Karty
Rodziny Trzy Plus .W przypadku nieuzupełnienia braków Karta Rodziny
Trzy Plus nie zostanie wydana.
6. Uzyskanie Karty Rodziny Trzy
Plus dla nowego członka rodziny odbywa się na podstawie wniosku złożonego
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego w Kórniku lub przesłanego
drogą elektroniczną na adres oswiata@
kornik.pl. Wniosek wymaga jedynie
uzupełnienia danych nowego członka
rodziny.
7. Wniosek o przedłużenie Karty
Rodziny Trzy Plus składa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu ważności karty.

OPIS INWESTYCJI
Gminnych
(stan na 18.08.2014)

1. Budowa chodnika we wsi Czmoń
wzdłuż drogi wojewódzkiej (na odcinku
od przystanku autobusowego do ul.
Jesionowej) – w drodze rozpoznania
cenowego wyłoniony został wykonawca
zadania. Termin zakończenia planowany
jest na koniec sierpnia br.
2. Trwają prace związane z budową
drogi ulicy Głównej w Borówcu w tym
kanalizacji deszczowej. Firma drogowa
przejęła kolejny odcinek do wykonywania
nawierzchni jezdni i chodników. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi: w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej około 90%,
natomiast w zakresie drogowym około 60%.

na budowę. Przygotowywane są materiały
przetargowe.
6. Budowa ul. Mostowej w Szczytnikach – został ogłoszony przetarg. W dniu
12 sierpnia br. otwarto oferty obecnie trwa
ich sprawdzanie. Podpisanie umowy wyznaczono na 25 sierpnia. Planowany termin zakończenia zadania to 31 października 2014r..
7. Modernizacja ul. Poprzecznej, w tym
kanalizacja deszczowa – opracowany został
projekt budowy drogi. Uzyskano pozwolenie
Konserwatora Zabytków na prowadzenie
robót. W Starostwie powiatowym złożono
zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.
Przygotowywane są materiały przetargowe.

11. Budowa parkingu przy Gimnazjum w Kórniku – zlecono opracowanie
projektu budowlanego. Termin zakończenia
zadania planowany jest na 20 grudnia br.
12. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w
Robakowie (dokończenie) - podpisano umowę na budowę oświetlenia. Termin zakończenia budowy planowany jest na 15 września br.
13. Budowa oświetlenia od skrzyżowania ul. Radiowej i Telewizyjnej w Koninku
do gospodarstwa rolnego - podpisano
umowę na budowę oświetlenia. Termin
zakończenia budowy planowany jest na 15
października br.

Początek rozbudowy

4. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu przy Drodze Kalejskiej w
Kórniku – Bninie II etap – w wyniku pierwszego przetargu wyłoniono wykonawcę, który
odstąpił od podpisania umowy. Został ogłoszony drugi przetarg. 20 sierpnia br. następiło
otwarcie ofert (złożone zostały 3 oferty).
W konsekwencji planowany termin zakończenia zadania został przesunięty o miesiąc
tj. do końca listopada br.
5. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową na os. St. Bialoboka w Kórniku – została opracowana dokumentacja
projektowa, którą złożono w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o wydanie pozwolenia

Opr. MMB i ŁG
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10. Budowa kompleksu edukacyjnego
w północnej części gminy - budowa szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola
– etap I obejmujący budynek szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu
– planowany termin zakończenia zadania
przewidziany jest na dzień 31 maja 2015r.
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz
przyłącze wody do budynku. Kontynuowane
są prace w zakresie instalacji elektrycznych,
rozpoczęto prace w zakresie wykonania
pokrycia dachu, montażu stolarki okiennej
i tynkowania ścian wewnętrznych.

3. Budowa ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową
(projekt) - opracowano dokumentację
projektową drogi (do skrzyżowania z ul.
Mieczewską i Mostową). Uzyskano decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Prowadzone są uzgodnienia z dysponentami sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia
na budowę kanalizacji deszczowej. Przygotowuje się projekt drogowy do zgłoszenia
zamiaru wykonania robót oraz na przebudowę skrzyżowania ulic Poznańska – Mieczewska – Mostowa do złożenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę.

Przypomnijmy, że działa już także
rządowy program Karta Dużej Rodziny. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny
złożyć można w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Miejskiego w
Kórniku (ratusz w Kórniku).

1 sierpnia oficjalnie rozpoczęto rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Witaszyczkach pod Jarocinem. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz
spółki ZGO Jarocin z prezesem Marianem
Zadrożnym, władze gminy Jarocin oraz
przedstawiciele gmin wchodzących w skład
Porozumienia Jarocińskiego. Gminę Kórnik
reprezentował wiceburnistrz Antoni Kalisz.
Koszt rozbudowy szacowany jest na
152 322 083 PLN, ale kwota 85 349 187
PLN pochodzić będzie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i
Środowisko.

9. Budowa oświetlenia na ulicy Wiejskiej w Robakowie - wsi – podpisano umowę
na budowę oświetlenia. Termin zakończenia
budowy planowany jest na 15 września br.

Z RATUSZA

Z RATUSZA

(cd ze str. 3)
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8. Budowa promenady spacerowej
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – w
dniu 18 sierpnia została podpisana umowa na budowę Promenady z wykonawcą
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, którym została Spółka Akcyjna
NAVIMOR-INVEST z siedzibą w Gdańsku
na kwotę 4.296.000,00 zł brutto. Zadanie
dwuletnie – termin zakończenia zadania
planowany jest na 25 marca 2015r. Zadanie współfinansowane z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Dotacja będzie wynosić
około 65%.

14. Oświetlenie os. Kwiatowego w
Robakowie – zadanie w trakcie realizacji.
Termin zakończenia budowy planowany jest
do 1 września br.
15. Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku
– trwa modernizacja placu. Wykonuje się ostatni etap w zakresie sieci wodociągowej z przebudową przyłączy oraz kanalizacji deszczowej
z wylotem w ulicy Średzkiej. Na obszarze placu
z przebudowaną infrastrukturą uzupełniana
jest podbudowa betonowa. Rozpoczęto prace
nawierzchniowe. Wykonano ostatnią warstwę
nawierzchni asfaltowej na jezdni łączącej
ul. Zamkową z ulicą Poznańską.
Opr. Wydział Inwestycji
UM w Kórniku
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Trwa wielka inwestycja kanalizacyjna
w Borówcu i Kamionkach. Powstaje kolektor ściekowy w drodze powiatowej (ul.
Poznańska i ul. Główna) oraz sieci osiedlowe. Właściciele posesji, przy których
wybudowano kolektory kanalizacyjne są
zobligowani do wybudowania przyłącza.
Wiąże się to z jednorazowym, sporym
wydatkiem, który dla niektórych może być
problemem.
Aquanet SA podpisał umowę z Bankiem
Ochrony Środowiska (BOŚ) w zakresie udzielania przez bank kredytów na realizację przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (nie tylko z
terenów Kamionek i Borówca).
Kwota kredyty nie może być wyższa niż
25 tys. zł dla osób fizycznych i 100 tys. dla
pozostałych kredytobiorców. Nie może także
przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji. Oprocentowanie liczone jest jako 0,70
stopy redyskonta weksli NBP, tj. na dzień 27
lutego 2009r. 2,975%. Koszt prowizji przygotowawczej to 2% przyznanego kredytu, ale
nie mniej niż 200 zł. Okres kredytowania: do 5
lat, w tym dopuszczalna karencja w spłacie rat
kapitałowych do 12 miesięcy od dnia zawarcia

umowy kredytowej.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują na stronie http://www.aquanet.pl/
wspolpraca-z-bos-kredyt-na-przylacze,244.
Osoby zainteresowane zaprezentowaną
ofertą, bądź chcące otrzymać bardziej

szczegółowe informacje, zapraszamy do
kontaktu z najbliższą placówką Banku
Ochrony Środowiska.
Adresy i telefony znajdują się na stronie:
www.bosbank.pl.\
Opr. ŁG

Lipcowa sesja rady miejskiej

LI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbyła się 30 lipca 2014r. Pierwszą część
obrad zajęły tradycyjnie sprawozdania,
które przedstawili: przewodniczący rady,
burmistrz i przewodniczący poszczególnych komisji. Przedstawiono także
sprawozdania z wykonania przetargów,
pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz - tu nowość- z działalności
Straży Miejskiej.
Przyjęte na lipcowej sesji zmiany
uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014
rok przewidują między innymi zwiększenie
wydatków w kwocie 650 tys. zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, w tym
na utwardzenie ulic w rejonie ul. Pod Borem, Pod Lasem i w części ul. Spółdzielczej
w Borówcu.
Jednocześnie zmniejszono wydatki w
łącznej kwocie 1.093.300 zł dotyczącezadań inwestycyjnych: budowa drogi w
Czmońcu (-953.300 zł), modernizacja ul.
Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach wraz z kanalizacją sanitarną (-600
tys. zł), dodając środki na zadania: budowa
dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej
na os. przy Drodze Kalejskiej (+400 tys. zł),
budowa ul. Tęczowej w Robakowie, w tym
kanalizacji deszczowej (+60 tys. zł).
Zwiększono wydatki w kwocie 100 tys.
zł z przeznaczeniem na remont i awarie
kanalizacji deszczowej oraz podobną kwotę
dodano na cele utrzymanie zieleni.
Radni podjęli dwie uchwały dotyczące
pomocy finansowej w związku z uciążliwością prac remontowych na kórnickim
rynku. Pierwsza dotyczy zwolnienia od
podatku od nieruchomości, nieruchomości
w obszarze objętym rewitalizacją rynku w
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Kórniku, natomiast druga jednorazowego
odszkodowania za straty spowodowane
rewitalizacją rynku.
Obecnie trwa oczekiwanie na publikację
tychże uchwał przez Urząd Wojewódzki,
by stały się one obowiązującymi aktami
prawa miejscowego. Analizą ich zapisów
zająć może się także Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Jeśli te analizy będą pomyślne, o szczegółach i formach składania wniosków napiszemy w kolejnym numerze Kórniczanina.
Pozwolono na sprzedaż w drodze
przetargu ograniczonego nieruchomości
niezabudowanej położonej w Robakowie.

Zadecydowano o dokonaniu zmiany
uchwały nr XLV/510/2014 Rady Miejskiej
w Kórniku o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych na terenie gminy Kórnik w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kórnik na rok 2015. Zmiana ta wynikała z
braku precyzyjnych zapisów dotyczących
przypadku, gdy zgłoszonych zadań jest
mniej niż 30.
Radni potwierdzili, że głosowanie w
konsultacjach BOGK 2015 potrwają do 30
września br.
Przypomnijmy, że głosować można
przez Internet na stronie www.kornik.pl/
bogk oraz na dostępnych w ratuszach
kartach do głosowania.
Kolejne konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Borówiec odbędą
się razem z listopadowymi wyborami samorządowymi. Postawione mieszkańcom
pytanie brzmieć będzie: „Czy jest Pani / Pan
za podziałem obecnego sołectwa Borówiec
na dwa odrębne sołectwa, które swoim

obszarem odpowiadać będą granicom okręgów wyborczych dla Borówca ustalonych
uchwałą nr XXVI/285/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 26.09.2012r. ?”
Radni dokonali zmiany Statutu Gminy
Kórnik. Poprzednia uchwała w tej sprawie
przyjmowana była przed 4 laty. Powołana
w celu merytorycznego przeglądu zapisów
statutu Komisja Statutowa zaproponowała
zmiany dostosowujące te zapisy do obecnego stanu prawnego i realiów przyszłej
kadencji, w której rada powiększy sie do
21 radnych.
Zatwierdzono zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko rejon ul. Lipowej i Śremskiej – etap I oraz
przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59,
120/60 i cz. dz. 120/41.
Szczegóły sesji znajdziecie Państwo
na stronie http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1628
Kolejna sesja dopiero we wrześniu.
Opr. ŁG
Sprostowanie

W poprzednim numerze w informacjach „Prosto z Ratusza” błędnie
podaliśmy personalia osoby kierującej
Stacją Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach. Instytucją tą
kieruje Pan Rafał Zwierzyński.
Za błąd przepraszamy
Redakcja
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ZDANIEM
RADNEGO
Pierwsza po jubileuszowej „pięćdziesiątce” sesja Rady Miejskiej w Korniku zaowocowała dwoma jakże istotnymi dla Borówca uchwałami. W uchwale o zmianach
w budżecie radni przeznaczyli kwotę 600
tys. złotych na pokrycie asfaltem pylącej
nawierzchni ulic osiedla w obrębie ulic: Pod
Lasem, Pod Borem, Głównej, Spółdzielczej.
Głosowanie radnych było jednogłośne.
Sytuacja mieszkańców tego osiedla omówiona z ich udziałem na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej. Ich determinacja,
a może i obecność w liczbie 20-tu na sesji
spowodowała, że radni nie mieli wątpliwości
co do konieczności podjęcia takiej decyzji.
Pieniędzy nie wyczarowano z budżetu, a
jedynie odstąpiono od modernizacji w tym
roku ulicy Szkolnej z uwagi na konieczność
przełożenia w pas drogi tzw. rurociągu
tłocznego, którym przesyłane są ścieki z
Kórnika do oczyszczalni w Borówcu. Inwestycja zostanie wykonana przez Aqanet
czerpiący korzyści z opłat za ścieki i remont
nawierzchni sfinansuje ta firma. Tak więc
600 tysięcy pozostało w Borowcu!
Druga ważna dla społeczności Borówca
uchwała, dotyczyła konsultacji społecznych
związanych z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Borówcu, którą mieszkańcy zwrócili
się do Rady Miejskiej o podział wsi na
dwa sołectwa. Radni przy dwóch głosach
wstrzymujących postanowili, że w dniu
wyborów samorządowych, które odbędą
się w listopadzie br. glosujący mieszkańcy
Borówca będą mogli wypowiedzieć się co
do podziału wsi na dwa sołectwa. I-sze
obejmujące ul. Poznańską i Szkolną z
przyległościami oraz II-gie obejmujące ul.
Główną z przyległymi ulicami.
Ten podział znajduje uzasadnienie,
gdyż taki przyjęto podział wsi na okręgi
wyborcze. Liczebność okręgów jest zbliżona - około 1200 mieszkańców. Przyszłe sołectwa pod względem liczby mieszkańców,
odpowiadałyby ludnościowo istniejącym w
gminie sołectwom.
Dziś Borówiec jest i obszarowo, i ludnościowo trudnym tworem organizacyjnym do
zarządzania przez sołtysa. Każde z sołectw
zyska na odrębnym funduszu sołeckim
co dla wsi przysporzy wymiernych kwot z
przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców
w zakresie np. infrastruktury. Mieszkańcy uzyskają możliwość wyboru swoich
przedstawicieli do rad sołeckich, a sołtysi
operatywność w realizowaniu ich postulatów. Optuję za takim rozwiązaniem bo jako
promotor społeczeństwa obywatelskiego
jestem przekonany do jego wpływu na to
co nas wspólnie dotyczy.
Relację przytoczył
Tomasz Grześkowiak
radny Rady Miejskiej Kórnika

22 sierpnia 2014 r.

RADA MIEJSKA
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Preferencyjny kredyt na przyłącze

W dniu 28 lipca w Borówcu przy ul.
Szkolnej odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Komisji Planowania Przestrzennego Rady
Miejskiej Kórnika. Przedmiotem była sprawa budowy zbiornika retencyjnego przez
właściciela gruntów położonych po lewej
stronie ulicy w kierunku Skrzynek, przed
przepustem wodnym rzeczki Głuszynka.
Radni oraz mieszkańcy przybyli na spotkanie z inwestorem, zostali zapoznani z
zakresem prac i mieli okazję wglądu w to
co zostało obramowane wałem ziemnym
wzdłuż ul. Szkolnej. Odpowiadając na pytania o cel tej inwestycji właściciel terenu p.
Jerzy Dawidowski, poinformował że będzie
tam teren wybiegowy dla hodowli danieli.
Na poczynioną uwagę, że usypując wał
ziemny zawłaszczył piękny

widok, stwierdził, że ma do tego prawo
bo to jest jego własność.
W gminie nie uchwalono żadnych przepisów miejscowych o ochronie krajobrazu
i tym samym brak jest możliwości skutecznego interweniowania w poczynania z
jakimi mamy do czynienia w wyżej opisanej
sytuacji.
Cóż przyjdzie nam pożegnać się z widokiem czapli i bocianów (a takze żurawi
przyp. ŁG), których oglądem będzie się
cieszył ze swego tarasu właściciel terenu.
Wszelkich pozwoleń na te inwestycje
udzieliło Starostwo Powiatowe władne w
tego typu sprawach.
O czym ze smutkiem informuje
Tomasz Grześkowiak -radny

1 września 2014 roku, o godzinie 12:00

w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej
na kórnickim cmentarzu parafialnym, przy mogile rozstrzelanych
odbędzie się uroczystość patriotyczna.
Zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich
mieszkańców gminy Kórnik, poczty sztandarowe oraz delegacje
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszego Ukochanego Męża, Taty, Dziadka i Teścia

śp. Henryka Grzelaka

Księżom: Grzegorzowi Zbączyniak, Stanisławowi Borowiak
i Markowi Ratajczak, przedstawicielom Urzędu Miasta i Rady
Miejskiej z Panem Burmistrzem Jerzym Lechnerowskim,
pracownikom i podopiecznym
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku,
oraz Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym i Przyjaciołom
składamy serdeczne „Bóg zapłać”
Pogrążona w żałobie rodzina
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„Wyprawka
szkolna 2014”
W związku z przygotowanym do realizacji
Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014” Burmistrz Gminy Kórnik
informuje o możliwości skorzystania z pomocy
na zakup podręczników szkolnych przez:
1) uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej;
2) uczniów klas II-III i VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia;
3) uczniów klas III szkoły ponadgimnazjalnej:
• zasadniczej szkoły zawodowej,
• liceum ogólnokształcącego i technikum,
4) uczniów klas VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia,
5) uczniów klas VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego
6) uczniów klas III i IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej,
7) uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją z autyzmem w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona powyżej,

Kórniccy
Licealiści
Powyżej średniej
Tegoroczni maturzyści w Kórnickim
Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym
w skład Zespołu Szkół w Kórniku spisali się
podczas egzaminu dojrzałości bardzo dobrze, biorąc pod uwagę średnią ich wyników
w porównaniu do średnich w powiecie, województwie, okręgu, czy też w całym kraju.
Analizując wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym
można wskazać, że kórniccy licealiści
osiągnęli następujące wyniki:
- j. polski 59% (przy średniej 47,78% w
powiecie, 50,33% w województwie, 50,32%
w okręgu i 51% w skali kraju)
- j. angielski 86% (67,16% w powiecie,
68,66% w województwie, 69,5% w okręgu,
69% w skali kraju)
- j. niemiecki 81% (72,46% w powiecie,
66,99% w województwie, 67,32% w okręgu,
68% w skali kraju)
- matematyka 62% (40,82% w powiecie,
45,74% w województwie, 45,33% w okręgu,
48% w skali kraju)
Gratulujemy zarówno absolwentom,
jak i ich nauczycielom.
ŁG
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- posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w
art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.), uczęszczających w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i
młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem
klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, techników, techników
uzupełniających lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących
szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych
lub ogólnokształcących szkół baletowych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły do
której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015. Termin składania wniosków
do dnia 12 września 2014 r.
Wniosek składa rodzic ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), może go także
złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna
osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub rodziców zastępczych.

nych (liceum ogólnokształcącego i technikum)
- dofinansowanie obejmie dzieci pochodzące z rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.), tj. 539
zł netto na osobę w rodzinie.
- dofinansowanie obejmuje uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku określonym
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
ze zm.) np. bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń;
• W przypadku uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
- niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Kryterium przyznawania pomocy:
• W przypadku uczniów szkoły podstawowej klasy II-III i VI oraz szkół ponadgimnazjal-

Szczegółowe informacje dotyczące w/w
pomocy oraz wnioski, dostępne są na stronie
internetowej www.kornik.pl /strefa nauki/ aktualności strefy nauki/ lub bezpośrednio w szkole
do której uczęszcza dziecko.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Dachowa
w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik- etap II (rejon ul. Tęczowej i Poznańskiej).
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i 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 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXIV/276/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r. zmienionej
uchwałą nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 21 czerwca 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gmina Kórnik – etap II (rejon ul. Tęczowej i
Poznańskiej), wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 1 września 2014
r. do 22 września 2014 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, pokój 211, oraz na stronie
internetowej kornik.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 10:00

(salka urzędu stanu cywilnego, wejście od
strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 7 października 2014 r. na
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej. 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 niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze 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 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr LI/561/2014 z dnia 30
lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Mościenica w zakresie
działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz.
120/41, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest przeznaczenie działki 120/56 pod teren drogi. Powyższa uchwała wywołana została w celu
zmiany planu zatwierdzonego uchwałą nr
LIII/530/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
28 kwietnia 2010 r.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
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.

Burmistrz Gminy Kórnikogłasza
konkurs na stanowisko specjalisty do
spraw naliczania i rozliczania dotacji
dla szkół i przedszkoli publicznych i
niepublicznych w Wydziale Oświaty i
Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim
w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione
umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,
7) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowości budżetowej w oświacie.
8) posiada znajomość zagadnień w zakresie
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach
publicznych, przepisów podatkowych,
9) znajomość obsługi komputera w zakresie
Microsoft Office.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) Komunikatywność
2) Odpowiedzialność,
3) Sumienność,
4) Umiejętności analityczne
5) Umiejętność pracy w zespole.
III. Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku
- planowanie i rozliczanie budżetu oświatowego w zakresie objętym nadzorem Wydziału,
- kontrola i weryfikacja wydatków wynikających z planów finansowych poszczególnych
placówek oświatowych,
- sprawdzanie przygotowanego planu finansowego wynikającego z projektów arkuszy
organizacyjnych
- naliczanie i rozliczanie otrzymanych dotacji
dla szkół i przedszkoli
- przekazywanie dotacji innym j.s.t. wykonującym zadania ustawowe gminy Kórnik,
- sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji

Komunikat
Do dnia 15 września 2014 r. i 15 października 2014 r. (w
przypadku słuchaczy kolegiów) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na
rok szkolny 2014/2015.
Prawo do stypendium przysługuje uczniowi znajdującemu
się w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł. netto, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (j.t. Dz. U. 2013, poz. 182, ze zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące w/w pomocy oraz wniosek
dostępne są na stronie internetowej www.kornik.pl /strefa nauki/
aktualności strefy nauki/ lub bezpośrednio w Wydziale Oświaty
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1
(pokój nr 3, tel. 618 301 014) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Kórniku, Plac Niepodległości 1.
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w zakresie prowadzonych przez siebie spraw
- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji
w przedszkolach i żłobkach niepublicznych
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie
zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133,
poz. 883, ze zm.)”

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 3 września
2014 r, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie
należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko
specjalisty ds. naliczania i rozliczania dotacji
dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych w Urzędzie Miejskim w Kórniku.”
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę
wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami . O terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną
poinformowani indywidualnie. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które
wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur
nastąpi w dniu 8 września 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz
tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w
Kórniku.
Burmistrz Kórnika
Jerzy Lechnerowski

30 sierpnia o godz. 16:00 przy świetlicy
odbędzie się

Festyn Rodzinny
Pożegnanie Lata w Konarskim.
Zapraszamy!
30 sierpnia br.
Sołtys wsi Skrzynki oraz Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki”
zapraszają na

Święto Plonów

Od 16:00 do 18:00 impreza dla dzieci (plac zabaw).
Od 18:00 zabawa dla wszystkich.
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„48. Sabałowych
Bajaniach”
w partnerskiej gminie
w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniach od 13 do 17 sierpnia br. w
Bukowinie Tatrzańskiej odbywały się „Sabałowe Bajania”, czyli „48. Ogólnopolski
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych”, jedna z najstarszych i największych
imprez folklorystycznych w Polsce.
Pierwsze „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej zostały zorganizowane w
1967 roku i miały być imprezą lokalną, zasięgiem obejmującą były powiat nowotarski.
W miarę upływu lat impreza rozrosła
się - zasięgiem i programowo. Obecnie
„Sabałowe Bajania” cieszą się ogromnym
zainteresowaniem i mają swoich stałych
uczestników i przyjaciół. Wśród zaproszonych gości na tegorocznych „Sabałowych
Bajaniach” byli również przedstawiciele

gminy Kórnik: burmistrz Jerzy Lechnerowski, skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna
Szamałek, pracownicy Wydziału Promocji
Gminy: Magdalena Matelska-Bogajczyk i
Robert Jankowski oraz tegoroczna „Biała
Dama” Olga Paprocka.
Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” rozpoczęły się w środę, uroczystym przejazdem
kapel, zespołów regionalnych i zaproszonych gości bryczkami przez Bukowinę
Tatrzańską do Domu Ludowego, w którym
odbyła się uroczystość otwarcia tegorocznego festiwalu. Oficjalnego otwarcia
dokonał dyrektor Bukowiańskiego Domu
Kultury Bartłomiej Koszarek wraz z prezesem Zarządu Głównego Związku Podhalan
Andrzejem Skupinem oraz Andrzejem Czernikiem, sołtysem Bukowiny Tatrzańskiej.
W ciągu kolejnych dni na scenie w
Domu Ludowym odbywały się przesłuchania konkursowe, w których prezentowali się
najlepsi ludowi wykonawcy z całej Polski.
Przesłuchania konkursowe były otwarte dla
publiczności, która codziennie bardzo licznie gromadziła się w bukowiańskim Domu
Ludowym, by oklaskiwać występujących
artystów.

Jak co roku „Sabałowym Bajaniom”
towarzyszył szereg dodatkowych imprez,
m.in. przedstawienia teatralne, degustacja
potraw regionalnych, ogólnopolska wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki
ludowej, zawody strzeleckie i oczywiście
pełna niespodzianek i tajemniczości „Sabałowa Noc”. Jest to impreza plenerowa,
podczas której odbywa się pasowanie
na „Zbójnika” oraz nadanie tytułu „Wierchowych Orlic”. Tytuły te przyznawane są
osobom, które w sposób szczególny dbają
o zachowanie tradycji i aktywnie działają na
rzecz rozwoju kultury ludowej.
Obrzęd pasowania zakończyło wspólne
rozpalenie watry – symbolu zespolenia,
przyjaźni i wolności, wokół której górale z
zapalonymi pochodniami zatańczyli taniec
zbójnicki. Następnie odbył się przepiękny
pokaz sztucznych ogni, po którym muzyka
góralska rozbrzmiewała do późnych godzin nocnych. Przez cztery dni Bukowina
Tatrzańska tętniła folklorem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Intronizacja Króla Kurkowego Zielonoświątkowego 2014
Zgodnie z tradycją Bractw Kurkowych, po
strzelaniu Zielonoświątkowym, organizowana
jest introniazcja nowo wykreowanego Króla.
W tym roku uroczystość odbyła się przy pięknej
słonecznej pogodzie w sobotę dnia 12 lipca o
godzinie 14:00, przy schodach Zamku Kórnickiego, z udziałem pocztu sztandarowego:
Komendant Wojciech Antczak, chorąży Roman
Fludra, asystenci Robert Siejak i Zbigniew
Tomaszewski, przy obecności licznych turystów zwiedzających Zamek i Arboretum. Na
uroczystość przybyli liczni członkowie rodzin
Braci Kurkowych z dziećmi i wnukami oraz
Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zebranych
powitał Prezes Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, Marek Baranowski, który podziękował ustępującemu Królowi 2013, pogratulował
nowemu Królowi sprawnego oka i dłoni, a
Burmistrz dokonał uroczystego przekazania
insygni królewskich nowemu Królowi, Bratu
Zdzisławowi Jakubowskiemu. Ceremoniał
został przypieczętowany wspólnym zdjęciem
oraz wystrzałem z wiwatówki obsługiwanej
przez Brata Floriana Chmielnika, co wzbudziło
sensację wśród licznych turystów. Następnie
bracia udali się liczna grupą na Prowent, na
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degustację wielu gatunków piwa z browarów
rzemieślniczych, organizowaną przez Kórnicki
Ośrodek Kultury.
Kolejny etap intronizacji odbywał się już na
terenie Strzelnicy w Skrzynkach. Na uroczystej uczcie wyprawionej przez nowego Króla
Kurkowego, zebrali się Bracia z rodzinami.
Stoły mieniły się wieloma potrawami i napitkami,

wznoszono liczne toasty i przemowy. Uroczystość zaszczycili także Ks. Kanonik Piotr PiecProboszcz na Robakowie oraz Burmistrz Gminy
Kórnik- Jerzy Lechnerowski. Król zebrał liczne
gratulacje i upominki. Uroczystość trwała tylko
do zmierzchu ze względu na emocje piłkarskie
Mundial 2014.
Roch Tarczewski
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Kórniczanie
w Königstein

KULTURA

KULTURA

Delegacji z gminy Kórnik na

64. OBCHODY ŚWIĘTA MIASTA
(BURGFEST)
Z UDZIAŁEM KÓRNICZAN.
10. LECIE WPÓŁPRACY KÓRNIKA
Z KÖNIGSTEIN.
Dnia 17 lipca 2014 r. po raz dziesiąty,
do Königstein wyruszyła oficjalna delegacja
z Kórnika. Współpracą od początku kieruje
Magdalena Matelska-Bogajczyk kierownik
Wydziału Promocji Gminy. Radę Miejską
reprezentowali: radni Julia Bartkowiak oraz
Andrzej Surdyk. W skład delegacji wchodzili: członkowie stowarzyszenia „Ogończyk”,
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
na czele z królem 2014/2015 Zdzisławem
Jakubowskim oraz Olga Paprocka Biała
Dama 2014/1015. Celem wizyty był udział
w obchodach 64. święta miasta (Burgfest).
Königstein im Taunus to miasto leżące w
Hesji - ok. 25 km od Frankfurtu nad Menem.
Składa się z trzech dzielnic Falkenstein,
Mammolshain i Schneidhain, które kiedyś
stanowiły odrębne miejscowości. Główną
atrakcją turystyczną miasta są ruiny zamku. Co roku odbywają się tu uroczystości
związane z wyborem księżniczki, która reprezentuje miasto, biorąc udział w najważniejszych wydarzeniach z życia Königstein.
Idea współpracy między gminami Königstein, a Kórnikiem zrodziła się w 2004 roku,
kiedy to grupa mieszkańców Königstein
postanowiła nawiązać partnerskie kontakty
z jedną z polskich gmin w Wielkopolsce. W
nawiązaniu kontaktów między gminami pomogła Konsul Generalna RP w Niemczech
Elżbieta Sobótka. To właśnie Ona zwróciła
uwagę zainteresowanych mieszkańców
Königstein na Kórnik, a później zadeklarowała swoją opiekę nad partnerstwem
naszych miast.
Z inicjatywy dziewięciu mieszkańców
Königstein w sierpniu 2004 roku powstało
stowarzyszenie liczące dzisiaj kilkadziesiąt
osób. Stowarzyszenie to za główny cel
postawiło sobie dobrą i przyjacielską współpracę z naszą gminą. W dniach 22 - 25
września 2004 roku do Kórnika przyjechał
zarząd stowarzyszenia w składzie: Klaus
Schwope, Philipp Wiesehöfer, Rüdiger
Meicherczyk i Wolf Dietloff von Bernuth.
W dniach 3 - 6 listopada 2004 roku doszło
do rewizyty. Nasza delegacja została tam
ciepło przyjęta. Odbyły się liczne spotkania:
z burmistrzem Koenigstein Siegfriedem
Fricke, przewodniczącym Rady Miejskiej
Aleksandrem Freiherrem von Bethmannem
i przedstawicielami różnych stowarzyszeń.
Oficjalne spotkania połączono z wizytami w
szkołach oraz zwiedzaniem okolicy.
W dniu 6 października 2005 roku, po
ponad rocznej pracy i staraniach obu stron,
w scenerii wnętrz Kórnickiego Zamku doszło do podpisania umowy o partnerstwie
pomiędzy gminami Königstein i Kórnikiem.
Pobyt kórnickiej delegacji w dniach od
17 do 21 lipca 2014 r. w Königstein i udział w
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Święcie Miasta zwanym Burgfestem rozpoczęto od zwiedzania słynnego kurortu Wisbaden. W Wisbaden, nieomal 150 lat temu
leczyli się Działyńscy i Zamoyscy. Kontakty
Kórniczan z regionem Königstein mają
więc długą historię. Następnie zwiedziliśmy Centrum Zarządzania P/Pożarowego
z Muzeum Pożarnictwa. Obiad zjedliśmy
nad brzegiem Renu. Wzdłuż głównej rzeki
Niemiec biegnie promenada (ponad 1500
km), natomiast rzeką co 10 minut płyną
barki z ładunkami do 2000 ton. Uroczystości
Burgfestu rozpoczęto ekumeniczną uroczystością w Kościele Katolickim pw. N.M Panny. Następnie uczestnicy przemaszerowali
do Parku Zdrojowego przed Villa Borgnis,
gdzie odbyło się przekazanie korony przez
księżniczkę Carolin I nowo wybranej księżniczce Norze I (Nora Geist). Gratulacje
nowej księżniczce przekazała Biała Dama
z Kórnika. Widowiskowo wyreżyserowaną
uroczystością kierowała Birgit Becker, Prezes Stowarzyszenia Zamkowego w Königstein (Burgverein Königstein e.V.). Wśród
aktorów widowiska występował burmistrz
miasta Leonhard Helm oraz liczna grupa
dworzan w historycznych renesansowych
strojach. W eleganckim garniturze występował główny sponsor Burgfestu Aleksander
książę Stolberg-Rossla, potomek właścicieli
Königstein od 500 lat. Koncerty i zabawy
trwały niemal do rana. O 22.30 nad ruinami
Zamczyska przez 30 minut można było
podziwiać fajerwerki.
W sobotę przy 35 st. C odbyło się
spotkanie z Burmistrzem, zakończone
przemarszem grup historycznych przed
Stary Ratusz, gdzie odbyło się uroczyste
przekazanie nowo wybranej księżniczce
symbolicznego klucza do bram miasta.
Wieczorem odbyło się spotkanie u Hansa-Jörgena Metza, króla strzeleckiego w
turnieju w Kórniku. Odbyło się uroczyste
przekazanie tarczy z widokiem Zamku
w Kórniku malowanego przez Ryszarda
Kurnatowskiego. Ponad 5000 uczestników
Burgfestu wieczór spędziło na zabawie w
ruinach Zamczyska.
W niedzielę po Mszy św. odbył się tradycyjny przemarsz 40. grup historycznych.
Polską delegację reprezentowały trzy grupy
piesze: radnych, pracowników Urzędu i
Kombusu, Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego im. ks. Sz. Janasika, członków
Stowarzyszenia „Ogończyk” oraz Biała
Dama z osobami towarzyszącymi na konnym powozie. Grupa kórnicka wzbudzała

duże zainteresowanie mieszkańców i władz
Königstein. W ruinach Zamku odbyła się
wspólna zabawa. Warunkiem uczestnictwa
był bilet wstępu w cenie 10 Euro i wiek
16 lat, ściśle kontrolowane przez Służby
Porządkowe.
Oficjalne spotkanie pożegnalne kórnickiej delegacji odbyło się w Centrum Katolickim, a przygotowane było przez członków
Stowarzyszenia Partnerskiej Współpracy
Königstein-Kórnik.
Jedynym utrudnieniem dla nas była
długa droga, około 824 km, ale dzięki wytrawnym kierowcom KOMBUSU: Kazimierzowi Kmieciowi i Michałowi Gadomskiemu,
podróż odbyła się bezpiecznie i wygodnie.
Pobyt i udział delegacji kórnickiej w
Königstein uświadomił nam jakim ogromnym dorobkiem intelektualnym, kulturalnym
i społecznym może się to miasto poszczycić. Spotkanie z członkami stowarzyszenia
uświadomiło nam, że władze miasta wspierają jego działania. Ośrodek dysponuje
własną siedzibą. Najcenniejszą wartością
Königstein są jego mieszkańcy z którymi
rozmawialiśmy. Poznaliśmy ich historię,
muzeum, dorobek kulturalny prezentowany
podczas przemarszu pochodu, który był
okazją pokazania dorobku około czterdziestu organizacji społecznych, prywatnych
firm, szkół.
Opisowi wrażeń można by poświęcić
znacznie więcej miejsca. Podróże kształcą
i refleksja nasuwa się sama. Współczesne
reguły współistnienia między narodami
opierają się na tolerancji religijnej, na poszanowaniu i wszechstronnej współpracy,
na otwartości.
Przypomnijmy, że po 1981 r. Kórnik nawiązał współpracę z miasteczkiem Veenendal w Holandii z inicjatywy kórniczanina
Krzysztofa Stachowskiego. Zawdzięczano
jej liczne kontakty osobiste oraz słynną linię
autobusową komunikacji miejskiej NB (Nord
Braband). Potem, w 1991 r. przyszła kolej
na holenderskie Wymbritseradiel. Od 2005
r. Kórnik i Königstein im Taunus pozostają w
układzie partnerskim. Były jeszcze kontakty
z Włochami, Austrią oraz Humaniem na
Ukrainie. Modelową współpracę od 1989
r. prowadzi Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe z holenderskim bractwem kurkowym w Helden-Paningen, niemieckimi
bractwami w Peine i Hannower (Centrum)
oraz belgijskim Meyerode.
Kazimierz Krawiarz
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– nowa premiera Legionu

Telewizja dyktuje trendy: „Co jeść, jak się
ubrać, gdzie chodzić i jak żyć/żeby wciąż na
topie być”. To punkt wyjścia dla naszych bohaterów, którzy chcą innej telewizji, takiej na
opak, na negacji; którzy w reklamach widzą
lobbing i komercję; w których głowach „miesza
się od chaosu, w którym serialu kto narobił
bigosu”. Nie chcą być „szklanymi” chłopakami
i „szklanymi” dziewczynami.
Czy ich diagnoza jest trafna? „Niemyślenie
w TV w cenie/w cenie jest niemyślenie/Życie
w parze z pilotem/tylko co będzie potem”.
Młodzi bohaterzy biorą się za własną telewizję,
lokalną, „Kórnikpleks”. Ich pracę: reportaże,
promocję Kórnika, reklamy „prawdziwe”, seriale oceniają widzowie. I ci z naszego spektaklu,
i Państwo na widowni. Mieszają się rzeczywistości, bohaterowie z okienka z bohaterami w
życiu. Kto naśladuje kogo?
Oczywiście jest telewizyjny romans: Naczelny i Wielbiąca Sekretarka. Jest lokalny
„Mam talent” – piosenka, muzyka, taniec. Jest
finał w stylu amerykańskiego show. Negacja
czy fascynacja? Czy trochę tego, trochę tego
– Państwo ocenicie.
Jak też lokalne tematy, bo „Kórnikpleks” to
telewizja lokalna, więc nie zabraknie kórnickich
klimatów. A wszystko z młodzieńczą werwą,

pasją, ze świeżymi pomysłami, w dobrym
tempie. Dzięki gościnności dyrektora OAZY,
pana Wojciecha Kiełbasiewicza, możemy nie
tylko skorzystać z sali na próby i wystawienie
spektaklu, ale również wspomóc się Oazowym
potencjałem, by wyczarować telewizyjne studio. Dziękujemy serdecznie za te możliwości
Gospodarzowi Oazy.
Dziękujemy również naszym sponsorom:
Gminie Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnickie,
TFP Sp. z o.o., restauracji Ventus, bez ich
pomocy nasze przedsięwzięcie nie mogłoby
dojść do skutku. Mamy nadzieję, że będą się
Państwo razem z nami dobrze bawić, a i refleksji nad naszą telewizją nie powinno zabraknąć.
Spektakl powstaje w oparciu o lokalne siły:
scenariusz mego autorstwa, reżyseria kórniczanka, studentka teatrologii, doświadczona w
Legionie i „namaszczona” jeszcze przez reżysera Wojciecha Kopcińskiego na swoją asystentkę, z samodzielną reżyserią „Klaudyna”
– Katarzyna Nowaczyk oraz Mikołaj Basiński,
pierwszy aktor Legionu, z pamiętnymi rolami:
wariat w szpitalu dla psychicznie chorych wg
Włodzimierza Wysockiego, dziennikarz w
„Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”, emigrant w „Labiryncie”. Muzyka Maciej Nowak,
prwadzący w Kórniku studio Biały Fortepian,
dobrze znany młodym muzycznym talentom
z Kórnika, współpracuje z Legionem od sceny
faktu „Mickiewicz w Wielkopolsce” , twórca muzyki i aranżacji do musicalu „Zakórnikowani”.

Choreografia Beata Pelc, prowadząca rytmikę
w studio Biały Fortepian, pełna pasji i pomysłów choreograficznych. Wokal Legionistka
Anna Kilarska z mężem Tomaszem Kilarskim,
wierna i niezawodna nasza Legionowa para,
pamiętna z wielu naszych koncertów „Klimaty
I” i „Klimaty II”, „W naszej bajce” i spektakli:
„Zaczekaj”, „Labirynt”. Nasi organizatorzy i
dokumentaliści (kamera, zdjęcia), bez inwencji
których w docieraniu do sponsorów, koordynacji projektu, nie moglibyśmy skutecznie
działać – Halina Buda i Robert Buda. Legion
dziękuje wszystkim za wolontariacką pracę,
zaangażowanie, zapał, talenty, które wnoszą
do naszych inscenizacji oraz umiejętność pracy z naszą legionową młodzieżą, którą potrafią
prowadzić, motywować i rozwijać artystycznie.
Nasza kórnicka młodzież i młodzi ludzie:
Mikołaj Basiński, Marcin Borysiewicz, Joanna
Brylewska, Artur Buda, Anna Jarmuszkiewicz,
Wiktoria Kanciak, Anna i Tomasz Kilarscy,
Maria i Urszula Michalak, Anna Woźnicka i
Magdalena Zimniak – przekażą Państwu
w nowej premierze Legionu „Kórnikpleks”
swoją energię, młodzieńczy zapał i świeżość, pokażą swoje talenty aktorskie,
wokalne i taneczne, a także może wzbudzą
refleksję nad telewizją. Zapraszamy do
kórnickiej OAZY na ”Kórnikpleks”, na 30
sierpnia, sobota, na godz. 19.00, wstęp
wolny.
Anna Łazuka-Witek

SP 2 na obozie
językowym
EuroWeek
W dniach 10 - 14 lipca 2014 r. 9 - osobowa
grupa uczniów z klas 4 - 6 wraz z opiekunami:
Jolantą Ratajczak i Danutą Turajską doskonaliła umiejętności językowe w Długopolu Zdrój.
Już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku uczestniczyli w obozie
językowym EuroWeek organizowanym przez
Europejskie Forum Młodzieży, na którym spotkało się 60 dzieci z 4 szkół i 15 wolontariuszy
z różnych krajów.
Ideą obozu szkoleniowego jest poznanie
kultury innych krajów oraz rozwijanie umiejętności językowych i społecznych. Zajęcia
były prowadzone przez wolontariuszy z Kenii,
Azerbejdżanu, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Łotwy,
Indonezji, Indii, Kolumbii, Austrii, Meksyku,
Włoch, Wietnamu w formie inspirujących prezentacji multimedialnych i warsztatów w języku
angielskim. Dzieci miały okazję kształcić swoje
umiejętności językowe podczas licznych gier
i zabaw integracyjnych. Nawiązały nowe
przyjaźnie z uczniami ze szkół z Miasteczka
Krajeńskiego, Łopuszna i Nasielska. Każdy
dzień, bogaty w nowe doświadczenia, kończył
się spotkaniem przy świecach. Podczas pobytu
uczestnicy poznali również atrakcje turystyczne
regionu. Zwiedzili m.in. Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Polanicę Zdrój.
Uczniowie pełni wrażeń i motywacji do nauki
języka angielskiego odliczają już dni do kolejnej
edycji EuroWeek.

Półkolonijny czas
„Klaudynki”
Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy
Kórnik, Powiatu Poznańskiego oraz wsparciu
firmy TFP Kórnik 16 podopiecznych Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” uczestniczyło w dwutygodniowych
„Półkolonijnych warsztatach artystycznych
Klaudynki”. Odbywały się one w siedzibie
stowarzyszenia w Kórniku. Prowadziły je panie
pedagog - Klaudia Kościelniak oraz Katarzyna
Skłucka, obie od lat związane z działaniami
organizacji.
Niepełnosprawnym pomagało ośmioro
wolontariuszy - uczniów Gimnazjum w Kórniku,
członków Centrum Wolontariatu.
O ich pracy Klaudia Kościelniak powiedziała:
- Z roku na rok jest coraz więcej wolontariuszy i tej bezinteresownej pracy, która od
nich wypływa. W tym roku udzielili nam dużo
pomocy. Świetnie się sprawowali w roli wolontariuszy. Chętnie pomagali uczestnikom zarówno
w nawiązywaniu kontaktów jak i w pracach
plastycznych, konkursach i zabawach. Jest to
dla młodych ludzi prawdziwa praktyka życiowa i
być może w przyszłości droga zawodowa związana z podejmowaniem działań pomocowych
na rzecz drugich..
Wiktoria z klasy III a jest wolontariuszką od
dwóch lat. Stwierdziła o swoich podopiecznych:
- Podoba mi się to, że widzę ich uśmiech na
twarzy, że w sumie mogę im pomagać, mogę
się z nimi bawić, daje mi to dużą satysfakcję.
Krzysiek z klasy III, wolontariusz od 3
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„KÓRNIKPLEKS”

miesięcy zaznaczył, iż dzięki działalności w
wolontariacie można komuś pomóc i być z tego
dumnym. Poznaje się nowe twarze, nawiązuje
przyjaźnie. Można się też przy tym również
dobrze bawić.
Półkolonie trwały od 28 lipca do 8 sierpnia w
godzinach 9-13. Uczestnikom zapewniono darmowy transport. O bezpieczeństwo na drodze
i punktualność półkolonijnego autokaru zadbał
kierowca pan Szczepan Antkowiak.
W programie półkolonii znalazły się zajęcia
plastyczne, muzyczne i ruchowe, a także kulinarne. Nie zabrakło też wycieczek na basen
do Oazy, Arboretum i klubu jeździeckiego do
Mieczewa. Dzięki uprzejmości państwa Walczak uczestnicy półkolonii odbyli też wycieczkę
statkiem „Anna Maria” po jeziorze.
13-letnia Oliwka do „Klaudynki” należy od
niedawna, dlatego na półkoloniach organizowanych przez to stowarzyszenie była po raz
pierwszy. Najbardziej podobały się jej zajęcia

plastyczne. Na półkoloniach poznała wiele
osób.
Mateusz ma 21 lat, mieszka w Czmoniu i
też od niedawna jest podopiecznym „Klaudynki” (na co dzień pracuje w stolarni). Na takich
półkoloniach był pierwszy raz. Zwierzył się, iż
podobało mu się na nich wszystko, a najbardziej
konie w Mieczewie. Ponadto sam pomagając
kolegom i koleżankom na zajęciach wdrażał się
w rolę wolontariusza.
Niewątpliwie te „Półkolonijne warsztaty
artystyczne Klaudynki” były ważnym wydarzeniem w życiu uczestników, sprawiły, że ich czas
wakacyjny wypełniony był przygodą i radością.
Organizacja wakacyjnego wypoczynku osób
niepełnosprawnych jest też formą pomocową
skierowaną do rodziców, odciążając ich choć
trochę w codziennych obowiązkach opiekuńczych.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Rodzinny Festyn
w Kamionkach

W imieniu mieszkańców Kamionek chciałam
podziękować organizatorom i sponsorom za Festyn
Rodzinny 2014 w Kamionkach. Co roku Pani Sołtys
– Małgorzata Walkowiak, OSP Kamionki i wielu ludzi
dobrej woli poświęca swój czas i wkłada dużo pracy
w to, by festyn mógł się odbyć.
W tym roku pogoda również się spisała i rodziny
tłumnie przybyły na miejsce. Festyn odbywał się pod
hasłem „Piraci z Karaibów”. Przewidziano mnóstwo
konkursów i atrakcji dla dzieci. Odbył się m.in. występ
taneczny młodzieży z grupy „Cool Dance Kamionki”,
przedstawienie teatralne dla dzieci z udziałem rodziców, pokazy strażackie, żywiołowa Zumba, gitarowy
koncert szant i wieczorny pokaz laserów. W tzw. międzyczasie uczestnicy festynu mieli okazję integrować
się z sąsiadami zajadając przepyszną grochówkę i
inne smakołyki przygotowane przez mieszkańców
Kamionek. Nie obyło się też bez tańców na trawie.
Sporo emocji dostarczyła coroczna loteria fantowa, w której każdy los wygrywał! W finale losowane
były bardzo atrakcyjne nagrody, których sponsorami
były lokalne firmy i osoby prywatne.
Bardzo dobrze się razem bawiliśmy 28 czerwca,
dziękujemy organizatorom iprosimy o jeszcze!
Mieszkanka Kamionek

D. Turajska, J. Ratajczak
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
po raz kolejny zorganizowało pełen atrakcji
wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Tym razem
naszym celem były Tatry. Pod opieką kadry w
składzie: Ewelina Cholewa, Piotr Jankowski,
Katarzyna Zięta, Joanna Żyto i Irena Żyto oraz
pod czujnym okiem Krystyny Janickiej – Przewodniczącej Zarządu KTPS koloniści poznawali
naszą piękną Ojczyznę.
W dniach od 1 do 14 sierpnia b.r. przebywaliśmy w Białym Dunajcu, w Domu Wypoczynkowym „Dunajec”, u Państwa Barbary i
Kazimierza Cudzichów.
Biały Dunajec, to miejscowość leżąca na
Pogórzu Spisko – Gubałowskim stanowiącym
pas wzniesień pomiędzy obniżeniem Podtatrzańskim, a Kotliną Orawsko – Nowotarską.
Wieś rozlokowana jest na wysokości od 660 do
720 m n.p.m., nad potokiem o tej samej nazwie,
a także w sąsiedztwie lasów. Jest to miejscowość o ogromnych walorach turystyczno –
wypoczynkowych. Idealnie czyste powietrze,
cisza i przepiękna panorama Tatr gwarantują
wspaniały relaks i wypoczynek przez cały rok.
Pogoda w tym roku nie zawsze sprzyjała
realizacji zaplanowanego programu krajoznawczo – turystycznego. Mimo to, dzieciaki nie
nudziły się. Górskie wędrówki rozpoczęliśmy
od wyprawy na Gęsią Szyję 1489 m n.p.m.. W
kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej
Tatr na Wiktorówkach wzięliśmy udział we Mszy
Św., po niej pokrzepieni herbatą ruszyliśmy w
kierunku Rusinowej Polany. Tam przewodnik
tatrzański p. Marek Marzec opowiadał nam o
kulturowym wypasie owiec. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy, by po stromym podejściu
zdobyć szczyt.
Kolejnym celem wycieczki górskiej była
Dolina Kościeliska. O jej urokach, walorach
przyrodniczych oraz ludziach z nią związanych
opowiadał nam bardzo ciekawie przewodnik.
Wszystkich, mimo chłodu, zachwyciła Jaskinia Mroźna. Po niej zasłużony odpoczynek w
Schronisku na Hali Ornak, jednak niezbyt długi,
gdyż na niebie kłębiły się ciemne chmury.
Niestety, po raz kolejny, nie mieliśmy możliwości „wyruszyć w góry” ze względu na obficie
padający deszcz. Spotkanie z przewodnikiem
zamieniło się w wycieczkę autokarową, która,
mimo aury, była bardzo interesująca. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum
Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie
zapoznaliśmy się z historią TPN, obejrzeliśmy
wystawę oraz film, a na zakończenie uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych. Podziwialiśmy Skocznię Wielka Krokiew im. Stanisława
Marusarza z okien autokaru. Wysłuchaliśmy
nie tylko sportowych informacji związanych
ze skocznią, ale poznaliśmy także historię
dotyczącą wizyty Papieża Jana Pawła II w tym
miejscu. W strugach deszczu pojechaliśmy do
Chochołowa, by zobaczyć drewniane góralskie
chaty zbudowane bez użycia gwoździ. Przejeżdżaliśmy też przez Ząb, najwyżej położoną
miejscowość w Polsce, rodzinną wioskę Kamila
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Stocha. Gdy deszcz nieco ustał udaliśmy się do
Zespołu Dworsko – Parkowego w Kuźnicach,
by tam usłyszeć kolejne informacje na temat
Władysława hr. Zamoyskiego i zwiedzić Muzeum „Szkołę Domowej Pracy Kobiet Jadwigi
Zamoyskiej”. W Kuźnicach obejrzeliśmy także
wystawę w Muzeum Przyrodniczym.
Odwiedziny w Zakopanem rozpoczęliśmy
od spaceru po Krupówkach w poszukiwaniu
miejsc związanych z Władysławem hr. Zamoyskim. A były to: Galeria Sztuki, pomnik i Kościół
św. Rodziny. Byliśmy także w Kościółku Matki
Boskiej Częstochowskiej i św. Klemensa przy
ul. Kościeliskiej, zobaczyliśmy Kapliczkę św.
Andrzeja i św. Benedykta oraz jedną z najpiękniejszych nekropolii w Polsce - Cmentarz na
Pęksowym Brzyzku.
Przepiękną panoramę Tatr podziwialiśmy
z Gubałówki 1120 m n.p.m., na którą wjechaliśmy kolejką linową oraz zjeżdżając wyciągiem
krzesełkowym z Butorowego Wierchu 1160
m n.p.m.
Udaliśmy się też do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, by zobaczyć
papieski ołtarz, ten sam, przy którym Mszę
Św. odprawiał Papież Jan Paweł II na Wielkiej
Krokwi. Warto wspomnieć, że Sanktuarium to,
wybudowali górale w podzięce Matce Bożej
Fatimskiej za ocalenie życia Janowi Pawłowi II.
Pojechaliśmy też do Sanktuarium Matki
Bożej Gaździny Podhala w Ludźmierzu, a
także na Bachledówkę, gdzie króluje Matka
Boska Częstochowska. Poznaliśmy historię
tych miejsc, ściśle związaną z losami naszej
Ojczyzny, z Karolem Wojtyłą, ukazującą nam
bezgraniczną ufność górali Matce Bożej.
Udaliśmy się także w kierunku Czorsztyna
i Niedzicy. Tam w pięknym słońcu słuchając
interesujących informacji o regionie, pływaliśmy
statkiem „Harnaś” po Jeziorze Czorsztyńskim.
Zwiedziliśmy zamek i wozownię w Niedzicy.
Poznaliśmy ciekawe legendy związane z tym
miejscem. Dowiedzieliśmy się także jakie jest
znaczenie Zapory w Czorsztynie.
W czasie kolonii byliśmy dwukrotnie z wizytą, w zaprzyjaźnionej z gminą Kórnik, Bukowinie
Tatrzańskiej. Słuchaliśmy tam gwary góralskiej,
widzieliśmy stroje regionalne i występy zespołów góralskich. W Domu Ludowym obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Tato, tato sprawa
się rypła…” oraz uczestniczyliśmy w otwarciu
tegorocznych „Sabałowych Bajań”. Spotkaliśmy
delegację z Kórnika z panem Burmistrzem Je-

rzym Lechnerowskim i tegoroczną Białą Damą.
Jednak najwięcej emocji przysporzyło nam
kibicowanie wszystkim Polakom, a szczególnie
Mateuszowi Taciakowi, pochodzącemu z Kórnika, na trasie VI etapu Wyścigu Tour de Pologne,
(byliśmy w relacji telewizyjnej).
Czas na koloni szybko płynął, bo oprócz
wycieczek na terenie ośrodka cały czas coś się
działo. Odbywały się liczne konkursy, rozgrywki
sportowe, dyskoteki, które w związku z nawiązanymi przyjaźniami z uczestnikami kolonii z
Koszalina powodowały, u licznych kolonistów,
zawrót głowy. Jednak wszystko co piękne szybko mija i nadszedł czas, aby pakować walizki
i wracać do stęsknionych rodziców. I tak jak
pozostało wspomnienie smaku „najlepszych
lodów na świecie”, zjedzonych w Nowym Targu, tak też mamy nadzieję, że wspomnienie
wielu przygód i przeżyć pozostanie na długo w
pamięci naszych kolonistów.
Akcja Lato 2014 Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej została przygotowana
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i
instytucji. Serdeczne podziękowania kierujemy
do darczyńców, którzy pomogli finansowo w
realizacji tego zadania. Są to: Urząd Miasta i
Gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie,
TFP Dziećmierowo oraz podatnicy, którzy swój
1% przekazali na rzecz KTPS.
Dziękujemy także rodzicom naszych
kolonistów za zaufanie, jakim nas obdarzyli,
powierzając swoje pociechy pod naszą opiekę.
Kolonistom jesteśmy wdzięczni za grzeczność,
życzliwość, uprzejmość, za to, że w wielu
miejscach usłyszeliśmy wyrazy uznania, za to,
że byliście tak wspaniałą wizytówką naszego
miasta.
Podziękowanie kierujemy do p. Mariana
Rozmiarka kierowcy KPA KOMBUS, za bezpieczną i spokojną jazdę oraz za życzliwość,
którą obdarzał wszystkich każdego dnia.
Choć rok szkolny rozpoczyna się już za
kilka dni i trwa 10 miesięcy, to znów za rok będą
wakacje… Naszym kolonistom i pozostałym
uczniom życzymy sukcesów w nauce na miarę
możliwości. Do zobaczenia za rok w czasie
wakacyjnych wędrówek.
Irena Żyto
kierownik kolonii
Krystyna Janicka
organizator
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Od 9 do 16 lipca my, łucznicy z Radzewa
wyjechaliśmy na obóz do Biskupina. Przygotowywaliśmy się tam do drugiej części sezonu
2014.
DZIEŃ 1, środa 09.07.
Nasz trener był bezlitosny. Ledwo zdążyliśmy dojechać do Biskupina i jeszcze nie
wszystko wypakowaliśmy z walizek, a już
trzeba było iść na pierwszy trening. Strzelanie
rozpoczęliśmy pod pięknym, błękitnym niebem.
Nagle jednak lunął na nas deszcz. Dzięki temu
mogliśmy w swoich szeregach wybierać „Miss i
Mistera Mokrego Podkoszulka”. Na szczęście
po kolacji pogoda znów się zlitowała. Wieczorem przygotowywaliśmy skecze i świetnie się
przy tym bawiliśmy. I tak upłynął dzień pierwszy,
a nasz trener widział, że wszystko co wydarzyło
się tego dnia było bardzo dobre.
DZIEŃ 2, czwartek 10.07.
Początek dnia był dla wielu
z nas prawdziwym koszmarem.
Dopiero co zaczęły się wakacje,
a my o 7.30 musieliśmy być już
gotowi do porannego rozruchu.
Najgorsze było to, że podobnie
miał się zaczynać każdy kolejny dzień. Po śniadaniu trening
numer jeden. W czasie gdy
jedna grupa starała się trafić
w określony punkt na macie,
druga gimnastykowała swój
mózg różnymi grami umysłowymi, a także korzystała do woli
z bogatego w atrakcje placu
zabaw. Po obiedzie był czas na
regenerację organizmu. W tym
celu pojechaliśmy nad Jezioro
Chomiąskie. Niektórzy próbowali
nawet swoich sił w łowieniu ryb,
ale tym razem bez pomocy łuku.
Po powrocie - trening numer dwa, a później
podchody – pierwsze starcie. Chłopcy wytyczali
trasę i przygotowywali nam zadania. Musiałyśmy między innymi zrobić łuk z materiałów dostępnych w lesie. Chcąc wygrać, wykonałyśmy
wszystkie zadania z uśmiechem na twarzy. I
tak upłynął dzień drugi, a trener widział, że
wszystko co robiła jego grupa, było robione
bardzo dobrze.
DZIEŃ 3, piątek 11.07.
Dwa treningi to już norma. Jednak nie samym strzelaniem łucznik żyje. Jeszcze przed
obiadem z ust naszego trenera usłyszeliśmy
wiele informacji o naszym klubie i ogólnie o
łucznictwie. Później odbyła się sesja zdjęciowa
i nagrywanie filmików o naszej sekcji. Kto wie,
może za 10 lub 20 lat będzie się je pokazywało
w telewizji w czasie reportaży o Mistrzach
Olimpijskich… Wieczorem ponownie podchody. Tym razem zmiana ról. To my, dziewczęta
wymyślałyśmy zadania. Choć nie były łatwe to
chłopcy nas nie zawiedli i doskonale poradzili
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sobie z naszymi wyzwaniami. Gdy dotarli na
metę rozbawili nas do łez skeczem, piosenką i
innymi pokazami. Do końca życia zapamiętamy
też kukłę, jaką zrobili ze snopka słomy. I tak upłynął dzień trzeci, a trener widział, że wszystkie
podejmowane przez jego zawodników inicjatywy były wykonywane bardzo dobrze.
DZIEŃ 4, sobota 12.07.
Abyśmy zdrowo się odżywiali, pani Marzena podzieliła się z nami swoją wiedzą w
tym temacie i przeprowadziła kilka zabaw
związanych ze zdrowym żywieniem. Później
udaliśmy się do Muzeum Archeologicznego w
Biskupinie. Mogliśmy tam oglądać zmagania
łuczników, biorących udział w VI Biskupińskim
Turnieju Łuczniczym. Spotkaliśmy tam naszego
przyjaciela z poznańskiego klubu ,,KS Leśnik”
– pana Leszka Walkowiaka, który oprowadził
nas po całym grodzie. Dowiedzieliśmy się np.
że łuk może służyć nie tylko do strzelania, ale
i do… wytwarzania dźwięku. Poznaliśmy bowiem łuk muzyczny. Na koniec naszej wizyty
w tej osadzie wzięliśmy udział w zawodach
strzeleckich. Choć prawie wszyscy strzelamy
z łuku sporo czasu to trafianie do celu przy
użyciu zupełnie innego sprzętu, pozbawionego
celownika nie było takie proste. Okazało się
jednak, że potrafimy strzelać z każdego łuku
i w stawce około 20 zawodników wystrzelali-

śmy trzy pierwsze miejsca. Zwyciężył Bartek,
a kolejne miejsca zajęli Wojtek oraz Magda.
Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do ośrodka
na pierwszy w tym dniu trening, na szczęście
już przy użyciu łuków sportowych. Wieczorem
kalambury, przy których nie mało namęczyliśmy
się, żeby pokazać różne zawody czy przysłowia. I tak upłynął dzień czwarty, a nasz trener
widział, że wszystko co tego dnia spotkało jego
zawodników było bardzo dobre. Tylko dlaczego
ten czas tak szybko leciał?...
DZIEŃ 5, niedziela 13.07.
Niby dzień wolny od pracy, ale gdy trener
rzekł „Trening czyni mistrza” był to znak, że
dzień bez treningu może być dniem straconym,
a tego nie chciał nikt z nas. Później odbył się
,,Turniej wiedzy o łucznictwie”. Zmagaliśmy się
w nim z pytaniami związanymi z naszą ukochaną dyscypliną sportu. Musieliśmy zatem wykazać się wiedzą dotyczącą historii naszej sekcji,
przepisów obowiązujących w łucznictwie,
budowy łuku czy też naszych osiągnięć. Przez

rok nasza wiedza uległa znacznej poprawie,
więc rywalizacja była zacięta. Przed kolacją
pojechaliśmy na Mszę Św. do zabytkowego
kościoła p.w. św. Mikołaja w Gąsawie. Wieczór
rozpoczęliśmy od meczu siatkówki i piłki nożnej.
Chętne osoby poszły później na finał piłkarskiego mundialu. I tak upłynął dzień piąty, a nasz
trener widział, że wszystko co miało miejsce
tego dnia było bardzo dobre.
DZIEŃ 6, poniedziałek 14.07.
Tym razem udaliśmy się do Rogowa. Spotkaliśmy tam dinozaury, lecz główną atrakcją
był park linowy, gdzie ćwiczyliśmy zwinność i
koncentrację. Było trochę wysoko, więc krzyku
nie brakowało. Kolejną dawkę wrażeń zaczerpnęliśmy na gokartach. Mieliśmy przednią
zabawę, ścigając się w małych samochodzikach. Wieczorem najpierw śpiewaliśmy przy
dźwiękach płynących z komputera. Później
męska część obozu poszła przygotować ognisko i to dzięki nim mogliśmy znów śpiewać, ale
tym razem przy dźwiękach gitary. Był to więc
wokalny wieczór. I tak upłynął dzień szósty,
a trener widział, że wszystko co uczynili jego
podopieczni było bardzo dobre.
DZIEŃ 7, wtorek 15.07.
Dziś pojechaliśmy nad Jezioro Wolskie.
Tam przez kilka godzin kąpaliśmy się i opalaliśmy. Były też próby surfowania na desce…
do pływania. Po powrocie pan
Karol wcielił się w didżeja i zorganizował dyskotekę. Wcześniej
jednak urządziliśmy pokaz fryzur,
w który wszyscy bardzo się zaangażowali. Potem już mogliśmy
tańczyć i bawić się do upadłego.
I tak upłynął dzień siódmy, a
nasz trener widział, że wszystko
co zrobili jego zawodnicy było
bardzo dobre.

KULTURA / SPORT

KULTURA

Koloniści
KTPS
w TATRACH

DZIEŃ 8, środa 16.07.
Czas płynie nieubłaganie.
Środę rozpoczęliśmy ostatnim
już treningiem. Później nastąpiło
podsumowanie obozu, prezentacja piosenki łuczniczej, pożegnanie z Biskupinem i droga
powrotna. Wszyscy mieli łzy w
oczach, bo nikt nie chciał kończyć
obozu i wracać do domu. Nie spieszyło nam się,
więc postojów po drodze nie brakowało. Ale w
końcu trzeba było tam dojechać. I tak upłynął
dzień ósmy i cały obóz, a trener widział, że
wszystko oprócz tego, że trzeba było wracać
do domu było bardzo dobre.
Był to bardzo udany obóz, który obfitował w
wiele wspaniałych i niezapomnianych przygód.
Bardzo dziękujemy kadrze: opiekuńczej pani
Marzenie oraz kierownikowi i trenerowi, czyli
panu Karolowi, za ogromną cierpliwość, pomysłowość, uśmiech, zrozumienie i dobre serce,
DZIĘKUJEMY!!! A na przyszły rok prosimy o
dłuższy obóz !!!
Monika Stempniak
Obóz odbył się dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za co
bardzo serdecznie w imieniu wszystkich
zadowolonych i uśmiechniętych zawodników i zawodniczek dziękuję!
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W sobotę 9 sierpnia miała miejsce druga
edycja reaktywowanego festiwalu Rok w Rock.
Na kórnickich błoniach zaprezentowały
się zespoły Przed Wschodem Słońca (PWS),
Skrzydlaści, RusT, Cochise oraz Hope.
Podobnie jak w roku ubiegłym scena została usytuowana nad kórnickim jeziorem, co w
połączeniu z upalną letnią pogodą sprawiło, że
festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował
się zespół Przed Wschodem Słońca, grający
bujającą mieszankę rocka, ska i funku. Pomimo
wczesnej pory zespołowi udało się zachęcić do
wspólnej zabawy sporą grupę osób, a dobry
humor nie opuszczał zarówno muzyków jak i
publiczności.
Następnie na scenie zameldowali się
muzycy zespołu Skrzydlaści, dobrze znanego
kórnickiej publiczności z występu podczas poprzedniej edycji festiwalu. Tegoroczny koncert
był podziękowaniem dla zespołu za pomoc w
ubiegłorocznej reaktywacji.
Muzycy zaprezentowali krótki, ale niezwykle energetyczny set zawierający najbardziej
znane utwory z EPki oraz debiutanckiej płyty,
z „Wieprzem” na czele. Publiczność dopisała, a
barierki pod sceną zatrzęsły się po raz pierwszy.
Po krótkiej przerwie scenę we władanie
objęli muzycy zespołu RusT, którzy zaserwowali
kórnickiej publiczności solidną dawkę rocka
w najczystszej postaci spod znaku klasyków
gatunku! Zespół zagrał przede wszystkim swoje

najbardziej znane utwory, z „A thousand sounds” na czele – nie zabrakło również kompozycji nowych, jeszcze nigdzie nie rejestrowanych.
Po występie RusT tłum pod sceną zaczął
gęstnieć, co oznaczało, że za chwilę na scenie
pojawi się gwóźdź programu, czyli Cochise!
Muzycy wyszli na scenę kilka minut po 20:00 i
zostali bardzo entuzjastycznie przywitani przez
widzów festiwalu. Członkowie zespołu pomimo
męczącej podróży z Białegostoku dali z siebie
wszystko – wokalista Paweł Małaszyński tryskał
energią, zachęcając publiczność do wspólnej
zabawy, a instrumentaliści Czarek Mielko,
Radek Jasiński oraz Wojtek Napora zaprezentowali niezwykłe umiejętności, łącznie z solówkami gitarowymi granymi za pomocą zębów.
Podczas blisko półtora godzinnego występu
zespół zaprezentował przekrój utworów ze
wszystkich dotychczas wydanych płyt, łącznie
z najnowszym albumem pt. „118”.
Na zakończenie festiwalu zaprezentował
się poznański zespół Hope, którego występ
należy uznać za najbardziej spektakularny i
najgłośniejszy show w historii Kórnika! Członkowie Hope w sile 7 osób opanowali festiwalową
scenę, a potężna fala dźwięku poniosła się nad
kórnickim błoniami, wyzwalając w publiczności
niezwykłe pokłady energii – dość powiedzieć,
że ochrona miała pełne ręce roboty (dosłownie)
podczas ściągania crowdsurferów lądujących
pod sceną, a barierki potrzebowały wsparcia
ze strony postawnych ochroniarzy.
Zespół zaprezentował swoje najbardziej
znane utwory pochodzące z debiutanckiej
płyty „Join the gang”, w tym również covery
„Eye of the tiger” oraz nagrany niedawno „Ice
ice baby”; nie zabrakło również nowszych kawałków. Mimo iż, Hope zagrali ponad godzinę,

pozostawili wśród publiczności spory niedosyt,
zapowiadając powrót do Kórnika na kolejną
edycję festiwalu! Występ podobał się nie tylko
widzom – sami muzycy również przyznali, ze
był to jeden z ich najlepszych koncertów w
tym roku. Po sobotnim koncercie gang Hope
z pewnością zasiliły szeregi nowych wiernych
fanów, którzy z niecierpliwością czekają na
kolejne okazje do zobaczenia zespołu w akcji!
Tegorocznej edycji festiwalu Rok w Rock
towarzyszyło również spotkanie motocyklowe
klubu Mad Dogs Poland. Według organizatorów
spotkania na terenie OSiRu pojawiło się około
200 maszyn. Rock i motocykle od zawsze szły
w parze, więc zapewne nie była to ostatnia
okazja do wspólnego spotkania w klimacie
Rok w Rock.
Tegoroczną edycję Festiwalu Rok w
Rock należy uznać za spory sukces, o czym
świadczyła wspaniała, pozytywna atmosfera
panująca na backstage’u, zarówno wśród
członków grających zespołów, jak również ekipy
organizatorów.
Najwspanialszym świadectwem są jednak
pozytywne opinie płynące od gości festiwalu,
którym należą się ogromne podziękowania!
Organizatorzy pragną podziękować władzom Gminy Kórnik za finansowe wsparcie organizacji Festiwalu, a także Panu burmistrzowi
za objęcie imprezy swoim mecenatem.
Specjalne podziękowania należą się również sponsorom – Hotelowi Daglezja oraz firmie
AKME Design.
Organizatorzy dziękują również wszystkim
partnerom oraz patronom medialnym.
K.K.

20 lat na sali gimnastycznej Radzewie!

We wrześniu 1993 roku została oddana
do użytku część SP im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie z nowymi klasami i salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym.
Od razu było duże zainteresowanie
wykorzystaniem jej przez grupy sportowców
– amatorów, którzy chcieli rozwijać swoją
sprawność i tężyznę fizyczną, po prostu
ruszać się.
Jedną z takich grup był zespół, który
powstał dzięki inicjatywie M. Serwatkiewicza i M. Małeckiego. Oni to na jednym
ze swoich spotkań wpadli na pomysł, aby
zaprosić swoich znajomych i wspólnie grać
w halową piłkę nożną. Zaczęli w grudniu
1993r. Początkowo spotykali się w czwartki
o godz. 19.00, mecze trwały ok. 90 minut, a
pierwsza połowa do 10 bramek. W meczu
grało 4-5 osób w drużynie. Materace zastępowały bramki, póki zespół nie wykonał
metalowych bramek zabezpieczonych
okładzinami.
Umownie wszystkie osoby, które grały
w zespole można podzielić na dwa składy:
wcześniejszy i późniejszy.
Drużyna w pierwszym składzie pod
egidą „TM. Małeccy” uczestniczyła w turniejach Kwitnącej Magnolii, Białej Damy
organizowanych w Błażejewku, Runowie
oraz na terenie OSiR-u w Kórniku. Zdobyli
puchar, medale i dyplomy. Po zwycięstwach
odbywały się wspólne biesiady. Spotkania
były organizowane z dużym zaangażowaniem osób uczestniczących. Z pierwszego
składu najdłużej grali: Michał Bartel i Leszek
Kiełpińska.

Drużyna nadal istnieje, a to przede wszystkim dzięki Maciejowi Małeckiemu, który od
samego początku czynnie gra i bierze udział w
spotkaniach. Gratuluję konsekwencji i 20-letniego zaangażowania.
Obecnie zespół ma zarząd: prezesa,
wiceprezesa i członka zarządu. Z drugiego
składu najdłużej grają: Robert Walkowiak i Tomasz Steinitz. Gra także wielu zawodników w
średnim wieku. Drużyna spotyka się we wtorki
o godz. 18.00.
Osoby grające spotykają się nie tylko na
Sali w Radzewie, ale także na uroczystościach
imieninowych, urodzinach oraz tradycyjnych
spotkaniach opłatkowych na zakończenie roku.

Wszystkim członkom zespołu gratuluję
wytrwałości, chęci do uprawiania sportu
i 20-letniej tradycji korzystania z Sali w
Radzewie.
Jestem przekonana, że ta aktywność
fizyczna pozwala zachować kondycję,
świeżość i jest przykładem dla innych jak
dbać o swoje zdrowie. Życzę następnych
jubileuszy oraz osiągnięć na niwie amatorskiego sportu.
Krystyna Kiełpińska
SP Radzewo
P.S. Artykuł powstał dzięki pomocy p.
Michała Bartela, i p. Macieja Małeckiego.
Bardzo serdecznie im za to dziękuję.

rozpoczęliśmy starania o zbudowanie boiska
w Kórniku. Jako najlepsze miejsce proponowaliśmy teren ogródków działkowych (teren
obecnego stadionu). Niestety tu spotkaliśmy
się z odmową architekta wojewódzkiego, który
widział lokalizację stadionu w trójkącie Kórnik
–Bnin -Biernatki za tzw. „małpim gajem” (dziś
już las). Teren ten mając wysokiej klasy ziemię
pszenno-buraczaną nie uzyskał aprobaty środowiska rolniczego. Była to dla nas sytuacja
patowa. Kolejne starania i wreszcie udało się
przekonać wojewódzkiego architekta na budowę boiska na ogródkach będących własnością
gminy tzn. w miejscu, gdzie on0 obecnie się
znajduje.
Do naszej dwójki dołączył p. Tadeusz
Świgoń. Opracowany przeze mnie projekt
przerysował p. Wojciech Waszak i po aprobacie

Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w
Poznaniu rozpoczęliśmy budowę. Do pracy
włączyli się w takim zakresie jak to było możliwe uczniowie szkół kórnickich, harcerze, straż
pożarna. Całość wykonywanych prac rejestrował p. Kazimierz Zimniak. Prace melioracyjne,
pomiary terenu, wytyczenie bieżni i skoczni,
wykonanie krawężników bieżni dokonała ekipa
pod kierunkiem p. Dezyderego Adamskiego. Za
środki finansowe urzędu sprowadzono żużel i
glinkę na bieżnię oraz rozbiegi do skoku w dal i
rzutni. Plan zazielenienia obiektu wykonał p. Rufin Twardowski- pracownik Instytutu, również z
Zakładu Dendrologii PAN w Kórniku. Stanowiła
ona trójpoziomową zasłonę od wiatru , głownie
od strony jeziora Skrzyneckiego. Problemem
stało się zasianie trawy.
(dokończenie na str . 22)

HISTORIA

KULTURA

Festiwal
Rok w Rock

Z HISTORII
STADIONU NA
BŁONIACH
Pierwsze wzmianki o boisku na „Błoniach”
spotykamy w latach 20-tych XX wieku, kiedy
zbudowano boisko „Kotwicy”. Pierwszy mecz
piłkarski odbył się w 1929 r. oraz codzienne
odbywały się ćwiczenia gimnastyczne i lekkoatletyczne (patrz K. Krawiarz-Kórniczanin nr 2 z
1989 r.). Kórnicka lekka atletyka w początkach
lat 50-tych XX wieku stała na wysokim poziomie. Gdy przyszedłem do pracy w Liceum w
Kórniku w 1958 roku razem z licealistami pragnęliśmy przygotować „boisko” do uprawiania
królowej sportu. Informacjami o miejscu, w
którym powinno ono powstać służył p. Bogdan
Antkowiak ( jego rekord szkoły w skoku w dal
7,12 jest do dzisiaj nie pobity).Wykopaliśmy
wykop pod piaskownicę do skoku w dal,
wyznaczyliśmy okólną 400 metrową bieżnię
o nawierzchni trawiastej. Niestety ówcześni
radni miejscy teren ten sprzedali na ośrodek
wypoczynkowy zakładowi z Poznania.
Tworzona sekcja LA SKS Orzeł przy Liceum
Ogólnokształcącym, a następnie MKS Kórnik
mogła trenować tylko na „boisku” dziedzińcu
licealnym i terenie przy plaży bnińskiej.
Razem z p. Kazimierzem Zimniakiem
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VI Bieg o Laur Św. Wawrzyńca
– Słupca 2014

W sobotę, 9 sierpnia, dokładnie o 17:15
wystartował 6. Bieg o Laur Św. Wawrzyńca
organizowany corocznie w Słupcy. Na linii startu
biegu głównego (dystans: 10 km) nie mogło
zabraknąć naszego lokalnego Stowarzyszenia
Biegowego BRYLANT-KÓRNIK, który reprezentowali (zdjęcie obok): Broniewski Marek,
Kaczmarek Katarzyna, Klonowski Michał i
Pelczyk Mariusz.
Trasa wytyczona została wokół Jeziora
Słupeckiego z metą na bieżni kompleksu
boisk ORLIK 2012. W większości przebiegała
po drogach szutrowych, a jedynie w 1/3 po
asfalcie. Mimo, że ponad połowa trasy miała
profil względnie płaski, to jednak nie zabrakło
kilku zarówno krótkich i ostrych, jak i dłuższych
ale łagodniejszych podbiegów. Na tych etapach
(dzięki środowym treningom crossowym) nasze
Brylanty mogły wykazać się świetnym przy„Klaudynka”

na igrzyskach
w Swarzędzu
Podopieczni z Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” i ich
opiekunowie również w tym roku udali się do
Swarzędza, by w sobotę 5 lipca na stadionie
Unii Swarzędz - należącym do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, wziąć udział
w XIII Powiatowych Igrzyska Sprawnych
Inaczej, tradycyjnie organizowanych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
(dokończenie ze str. 21)
Żaden z zakładów kórnickich nie podejmował
naszych apeli. W końcu p. Tadeusz Świgoń
wypożyczył konie i siewnik i w trójkę z jednym
uczniem zasialiśmy trawę siewnikiem. Nowy
obiekt posiadał cztero torową bieżnię okólną400 metrową, sześciotorową bieżnię prostą do
biegów 110 m p. płotki, po obu stronach płyty
głównej dwie piaskownice do skoku w dal i trójskoku, na północnym zakolu skocznię do skoku
wzwyż, w dal i do tyczki oraz rozbieg do rzutu
oszczepem, na zakolu południowym rzutnię do
dysku, oszczepu rzutu młotem i pchnięcia kulą.
Fachowo wykonana bieżnia charakteryzowała
się bardzo dobrą nośnością. Całość sportowa
obiektu została oddana do użytku w 1972 roku.
Na stadionie zostały zorganizowane zawody lekkoatletyczne m. in. liga juniorów. Odbył się
tam również konkurs skoku o tyczce i po konkur-
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gotowaniem fizycznym i podczas gdy często
inni uczestnicy zwalniali wręcz do marszu nasi
kórniczanie śmiało wyprzedzali i pieli się wyżej
w klasyfikacji.
Wielkie słowa uznania należą się organizatorom za profesjonalną oprawę ale również
mieszkańcom wsi na trasie, którzy przy 30
stopniowym upale dopingowali biegaczy i często sami organizowali „kurtyny wodne” ratujące
nas przed przegrzaniem.
W klasyfikacji generalnej („open”) z kórnickiej reprezentacji najlepszy wynik osiągnął
Mariusz Pelczyk: 73. miejsce z czasem 46
minut i 58 sekund, a w swojej kategorii wiekowej M40 uplasował się na 40. pozycji. Kolejny
w klasyfikacji open, na 132 miejscu był Michał
Klonowski z czasem 50 min. 8 sek., w kategorii
wiekowej M40 zajmując 34. pozycję. Na duże
słowa uznania zasługuje Marek Broniewski,
dla którego był to debiut zarówno w świecie
profesjonalnych biegów jak i pierwszy start w
naszych klubowych barwach. Z czasem 55
min. 24 sek. uplasował się w „generalce” na
220 miejscu (w połowie klasyfikacji), a w swojej
kategorii wiekowej M30 na 63. miejscu. Świetny
start zaliczyła również Katarzyna Kaczmarek, z
czasem 56 minut 19 sekund w klasyfikacji open
uzyskała 225. wynik, a w swojej kategorii bardzo
wysokie 9(!) miejsce.
Festiwal Biegów Górskich
W dniach 17. – 20.07.2014 r. w Kotlinie
Kłodzkiej miał miejsce Dolnośląski Festiwal
Biegów Górskich. Zorganizowano 6 biegów na

dystansie 10, 21, 43, 110, 130 i 240 km.
W biegu na 110 km, nazwanym K-B-L - od
przebiegu trasy (Kudowa-Zdrój „K” - Góry
Stołowe – Góry Bardzkie „B” - Góry Złote Lądek-Zdrój „L”) udział wziął Maciej Potocki z
Brylanta Kórnik. O godz. 20.00 z Kudowy-Zdrój
wystartowało 121 zawodników. Na metę w
Lądku-Zdrój dobiegło 94 biegaczy. Maciej zajął
40. miejsce z czasem 17h53min. Gratulujemy!

Zapraszamy do biegania
BRYLANT-KÓRNIK zaprasza wszystkich
amatorów aktywnego spędzania wolnego
czasu na wspólne bieganie. Spotykamy się
w każdą niedzielę o godz. 9:00 w holu KCRiS
OAZA. Biegamy trasy o różnych stopniach
zaawansowania a po treningu, dla każdego
uczestnika, wizyta na basenie kosztuje 5 zł.
Treningi crossowe, w każdą środę o 18:30
na Mościenicy – szczegóły na www.facebook.
com/brylantkornik
KaK

Troski im. Leszka Grajka.
Oprócz przedstawicieli Swarzędza i Kórnika na imprezie tej byli także reprezentanci
warsztatów terapii zajęciowej i stowarzyszeń
z siedmiu miejscowości - w sumie ok. 150
osób.
Przybyłych na stadion przywitała Barbara
Kucharska - przewodnicząca SPDST im.
Leszka Grajka w Swarzędzu. Wśród gości
byli: burmistrz Swarzędza - Anna Tomicka,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu - Elżbieta Bijaczewska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Poznańskiego - Marek Lis.
Zgodnie z tradycją został zapalony znicz
olimpijski i złożono przysięgę olimpijską.
Zawodnicy tradycyjnie już mogli rywa-

lizować na strzelnicy przygotowanej przez
Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze Swarzędza.
Pod rozegraniu konkurencji zostały
poszczególnym reprezentacjom wręczone
jednakowe puchary i dyplomy. Dyrektor
PCPR - Elżbieta Bijaczewska dekorowała
przedstawicieli „Klaudynki”.
Rodzeństwo Kasia i Kuba Smolarkiewicz
z „Klaudynki” reprezentowali nie mogącego
być na tych igrzyskach brata Maćka.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy imprezy zrobili potężny krąg i trzymając się za
ręce zaśpiewali na zakończenie pieśń „Jaka
siła jest w splecionych mocno dłoniach”.

sie z centrali otrzymaliśmy tyczki plastikowe tzw.
NRD owskie, które niestety często się łamały.
Do utrzymania obiektu potrzebny był konserwator. Pracą uczniowskich rąk nie można
było w dobrym stanie utrzymać stadion. Niestety mimo usilnych starań władze gminne nie
zatrudniły takowego pracownika. Dodatkowo
w czasie modernizacji drogi Kórnik- Poznań
na części stadionu zostały zmagazynowane
elementy budowlane. Jedynym pożytkiem
tego było zbudowanie dla potrzeb inwestycji
domków, w których obecnie znajdują się szatnie
piłkarskie, biura „Kotwicy”, magazyny, pokoje
mieszkalne. Nastała dla lekkiej atletyki era
„tartanu” i wszelkie zawody lekkoatletyczne z
biegiem czasu przeniosły się na obiekty pokryte
tartanem. Kórniccy lekkoatleci zmuszeni byli
startować poza terenem Kórnika, odnosząc
znaczne sukcesy. Reprezentowali m.in. Polskę
w zawodach międzynarodowych, byli na olim-

piadach, nie mówiąc o medalach zdobywanych
na mistrzostwach kraju.
W okresie tym obiekt ulegał kolejnej dewastacji, a ludzie kierujący obiektem nie czuli „ducha” sportu i potrzeb w tym zakresie. Boiskiem
zajęli się działacze „Kotwicy”, którzy zlikwidowali
większość urządzeń lekkoatletycznych pod kątem piłki nożnej.
Obiekt, a w zasadzie zespół obiektów na
Błoniach odżył od momentu kierownictwa p.
Jana Wójkiewicza. Obecnie płyta piłkarska
należy do najlepszych w regionie. Po czterdziestu latach istnienia wypadałoby zmodernizować urządzenia lekkoatletyczne na miarę
dzisiejszych czasów. W ten sposób być może
odżyłaby lekkoatletyka promująca Kórnik, a z
obiektów mogłyby korzystać także inne dyscypliny sportowe.

Robert Wrzesiński

KOLARSTWO
PATRYK RAJKOWSKI
MISTRZEM EUROPY!!!
PIĘĆ MEDALI W PORTUGALII
DLA KÓRNIKA
Doskonałą formę zaprezentowali zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik, podczas
rozegranych w portugalskiej Anadi, Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Głównie dzięki
reprezentantom kórnickiego klubu, można
było przeżyć ogromne emocje. Były łzy szczęścia, elementy horroru, oraz rekordy Polski.
Pierwszy, srebrny medal padł łupem juniorskiej
drużyny sprinterów, w której główne skrzypce
wiedzie nie kto inny, tylko niezawodny od wielu
miesięcy Patryk Rajkowski (Limaro). Patryk jest
najszybszym juniorem w Europie na trzeciej
zmianie. W wyścigu finałowym o złoto Polacy
ulegli tylko Rosjanom zaledwie o 0,3 sek.
Następnego dnia ten sam Patryk wystartował
w drużynie młodzieżowej sprinterów do lat 23,
z tym że na pierwszej zmianie. Powodem tego
jest fakt, że nie ma lepszego w Polsce zawodnika, który by potrafił szybciej rozpocząć bieg
od Rajkowskiego, a przepisy UCI pozwalają na
to by junior mógł startować w drużynie zarówno
juniorskiej (do lat 18), jak i młodzieżowej (do lat
23). Drużyna młodzieżowców również stanęła
na drugim stopniu podium, przegrywając swój
finał o złoto, z… Rosją. Drugiego dnia swój największy w karierze sprawdzian, miała drużyna
juniorek, szkolona przez kórnickiego trenera
Roberta Taciaka. Juniorki nie zawiodły oczekiwań, sięgnęły po raz pierwszy w historii po
medal Mistrzostw Europy, stając jak sprinterzy
na drugim stopniu podium. W finale o złoto uległy jedynie najlepszej na świecie torowej szkole
Wielkiej Brytanii, bijąc przy okazji z czasem
4 min 47 sek. (średnia blisko 50km/h) rekord
Polski aż o 4sek. Brytyjki to aktualne Mistrzynie
i Rekordzistki Świata. Brązowy medal zdobyły
Francuzki, pokonując w finale B Rosjanki, które
tym razem musiały zadowolić się czwartym
miejscem. W składzie drużyny Taciaka były
dwie zawodniczki Limaro, Natalia Radzicka i
Nikol Płosaj wspomagane przez Darię Pikulik
(Darłowo) i Justynę Kaczkowską (Imielin).
Trzeciego dnia mistrzostw padł kolejny Rekord
Polski, tym razem w eliminacjach sprintu juniorów na 200 ze startu lotnego. Autorem jego był
Patryk Rajkowski, który wspomniany dystans

Srebrna Drużyna Juniorek.
Na prowadzeniu Radzicka przed Płosaj

Tadeusz Rauk
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pokonał z czasem 10,390 sek., co daje średnią
prędkość blisko 70km/h!!! Patryk w eliminacjach zajął drugie miejsce ulegając minimalnie
Czechowi Jiriemu Janoskowi 10,379 sek.
W sprintach „Rajek” doszedł aż do półfinału,
gdzie uległ zeszłorocznemu Mistrzowi Europy
Rosjaninowi Alexeyowi Nosovowi. W biegach
o 3 miejsce spotkał się ze wspomnianym Janoskiem, któremu nie dał żadnych szans stając po
raz trzeci na podium, tym razem indywidualnie.
Ostatniego dnia mistrzostw odbyły się wyścigi w
najbardziej prestiżowej konkurencji olimpijskiej
- keirin. Wśród juniorów bezapelacyjnie królem
sprintu został 18 letni Polak, rodem z Kórnika
- Patryk Rajkowski!!! „Rajek” w półfinale trafił
m.in. na aktualnego Mistrza Świata Rosjanina
Siergieya Gorlova, który nie tylko musiał uznać
wyższość Polaka, ale pogodzić się z porażką,
gdyż w ogóle nie wszedł do finału. Natomiast
w sześcioosobowym finale najgroźniejszym
wydawał się być drugi z Rosjan Alexey Nosov.
Kórniczanin wziął srogi rewanż nad swym
pogromcą ze sprintów. Nosov tak dał się zaskoczyć naszemu zawodnikowi, iż w ostateczności pozostał bez medalu, gdyż za „Rajkiem”
skoczyli Niemiec Moritz Meissner, Czech Jiri
Fanta, oraz Francuz Benjamin Gil. W takiej
też kolejności wjechali na metę. Nosov zdołał
tylko wyprzedzić Brytyjczyka Josepha Trumana
zajmując ostatecznie piąte miejsce. Jest to po
raz kolejny najlepszy sezon dla zawodników
Limaro Kórnik. Po przejściu na zawodowstwo
Katarzyny Pawłowskiej okazało się, że w małym Kórniku, wychowani zostali następcy. W
Portugali zabrakło jedynie kontuzjowanej Alicji
Ratajczak, przez co nie wystartowała polska
drużyna do lat 23.
Poza wspomnianą czwórką, trzy inne zawodniczki Limaro startowały w Mistrzostwach
Europy w kolarstwie szosowym w Szwajcarii.
Najlepiej z całej polskiej ekipy (juniorzy i młodzieżowcy) zaprezentowała się młodziutka
juniorka Limaro Weronika Humelt, która zajęła
dziewiąte miejsce w jeździe indywidualnej na
czas. Udział w kraksie, po której zmuszona była
do wycofania się z wyścigu ze startu wspólnego wyeliminował ja z walki o czołowe lokaty.
W Szwajcarii z kórnickiego klubu startowała
jeszcze zawodniczka do lat 23 Natalia Morytko
(49 miejsce ze startu wspólnego) i Juniorka
Natalia Nowotarska (30 miejsce). Nowotarską
czeka jeszcze jedna wielka przygoda, ponieważ
zakwalifikowała się do czteroosobowej ekipy
(2 chłopców i 2 dziewczęta) na Młodzieżowe
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Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Pekinie
w terminie 16-28 sierpnia.
DWA MEDALE RAJKOWSKIEGO
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA!!!

SPORT

SPORT

Wieści Brylanta

Przynależność do ścisłej światowej czołówki
kolarstwa torowego, potwierdził Kórniczanin
Patryk Rajkowski. Z rozegranych w Seulu
Mistrzostwach Świata juniorów w kolarstwie
torowym przywiózł dwa medale do swojej kolekcji, tym razem obydwa brązowe. Pierwszy z
nich zdobyty w sprincie drużynowym. Wraz z
dwójką kolegów pokonali w finale o 3 miejsce
Francuzów. Zwyciężyli Rosjanie pokonując w
finale o złoto Koreańczyków. Następnego dnia
odbyła się konkurencja keirin. Patryk przebrnął
jak burza serie kwalifikacyjne aż do ścisłego finału, w którym spotkał się ze starymi znajomymi
z niedawnych Mistrzostw Europy Rosjaninem
Gorzowem (obrońca tytułu), Francuzem Gilem,
Czechem Fantą, oraz z Nowozelandczykiem
Jordanem Castle i Koreańczykiem Jaone
Parkiem. Do zwycięstwa w swej koronnej
konkurencji tym razem „Rajkowi” zabrakło
trochę szczęścia. Na przedostatnim okrążeniu
został on nieszczęśliwie zamknięty przez rywali i musiał się wycofać i rozpocząć finisz po
zewnętrznej. Ostatecznie minął linię mety jako
trzeci, choć gdyby była ona usytuowana 8-10
metrów dalej cieszyli byśmy się z kolejnego
tytułu Mistrza Świata dla Kórnika. Zwyciężył
Gorlow, przed Gilem, a kolejny brązowy medal
Patryka cieszy ogromnie, choć zawsze w sercach pozostanie lekki niedosyt. Wyrasta nam
kolejny kandydat na Igrzyska Olimpijskie w Rio
De Janeiro 2016 roku, czego sobie i Patrykowi
gorąco życzymy. Oby dalszy ciąg jego kariery
przebiegał tak jak dotychczas, to o kolejne
medale możemy być spokojni.
Paweł Marciniak
Kórniczanin na Tur de Pologne
Podczas tegorocznego Tur de Pologne
z dobrej strony zaprezentował się kórnicki
kolarz grupy CCC Mateusz Taciak. Pan
Mateusz jak zwykle był bardzo aktywny na
trasie i przez moment był liderem klasyfikacji górskiej. Ostatecznie zajął 10 miejsce
w klasyfikacji „najlepszych górali” oraz 4 w
klasyfikacji najaktywniejszych.
Gratulujemy!
ŁG

Trójka medalistów z Kórnika
z trenerem i fizjoterapełtą B. Zakrzewskim
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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
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

Ogłoszenia
DROBNE
* Domek jednorodzinny 55m² plus garaż na Zwoli (Zaniemyśl) do wynajęcia - 602 687 901
*Kupię działkę budowlaną w Kórniku lub dom (może być do remontu). W rozliczeniu może być mieszkanie w bloku. Tel. 605 14 00 28
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Troche do wykończenia. 265 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje MAJ-MAT Marcin Niemier Kórnik ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
*Sprzedam działkę budowlaną w Radzewie. 1000 m². Tel. 667 34 24 66
*Sprzedam kosiarkę trawnikową John Deere. Tel. 602 214 931
*Kupię działkę w Bninie lub Błażejewie. Do 50 tys. zł. Tel. 691 291 313
*Usługi Dekarsko-Blacharskie. Tel. 661 258 111
*Sprzedam dom w Błażejewku nad jeziorem. Działka 1370 m². Dom 86 m². Cena do negocjacji. Tel. 781 186 047
*Sprzedam udziały w nieruchomości położonej w Szczodrzykowie. Tel. 603 938 618
*Sprzedam działkę 2,5 ha w Radzewie w kierunku na Czmoniec z bitą drogą dojazdową, przy lesie. Tel. 625 98 26 70 lub 782 295 096
*Zaopiekuję się dzieckiem (1 lub 2) z możliwością nauki gry na pianinie (keyboard). Tel. 508 277 033
*Zaopiekuję się dzieckiem od września - posiadam referencje. Tel. 506 681 521
*Zatrudnię na stałe opiekunkę dla niewidomego mężczyzny z Poznania. Tel. 602 23 88 76
*Sprzedam markizę w paski zielone - szer. 2,6 m, po rozłożeniu 1,2 m. Tel. 515 154 073
*Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 603 785 488 lub 693 391 438
*Kompleksowe prace w ogrodzie: koszenie, pielęgnacja żywopłotów itp. Prace porządkowe. Tel. 539 54 58 58
*Praca w sklepie spożywczym w weekendy. Przyjmę panią. Tel. 509 458 206
*Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ruchu międzynarodowym. Tel. 665 606 049
*Likwidacja sklepu ABC pl. Niepodległości 6, Kórnik - atrakcyjne ceny, upusty i rabaty. Serdecznie zapraszamy.
*Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym - częste zjazdy na weekendy. Tel. 604 142 686.
*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer. Tel. 663 341 918
*Firma produkująca meble tapicerowane zatrudni, na bd warunkach, tapicerów oraz osoby do przyuczenia na stanowisko tapicera. Tel. 695 933 604
*Hr Consulting szuka pracowników na stałe na umowę o pracę w Robakowie na produkcji. Tel. 508 939 116
*Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586 Kórnik, ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
*Praca w Robakowie na stanowisku Pakowacz. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tel. 791-120-639
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki. Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Sprzedam dom w Czmońcu stan surowy otwarty 120m² na działce 1600m². 220000 zł. Tel. 691810340
*Sprzedam 4,2 h ziemi, dobre położenie, blisko starorzecze. Tel. 691810340
*Sprzedam działkę 3400m², warunki zabudowy 25zł m² tel. 691810340
*Sprzedam kontenery stan idealny nadają się na biuro itp. Tel. 691810340
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam konia na biegunach, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 4 szt., aparat fotograficzny Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego. Tel. 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , 2 głośniki + subwoofer Logitech, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie 2 szt. i zimową 1 szt. tanio Letnie 205/55/ R15. Tel. 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórki, LG KP 500, Sony Ericsson W 205,Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506490723
*Kupię motocykl WSK 125 (z dokumentami) stan bez znaczenia. Tel. 724-416-956
*Kobieta, lat 24, wynajmie mieszkanie w Gądkach bądź w okolicy. Tel. 536 174 126
*Solarium Stojące! Naturalna opalenizna bez zaczerwień.Szybko i bezpiecznie w Studio Atelier ul. Dworcwa 2a/1 Tel. 883-767-479. Zapraszamy!
*Studio Atelier zaprasza na promocje strzyżenie męskie maszynką 10zł, modelowanie-15%, strzyżenie dziecięce od 10zł. Tel. 883-767-479
*Sprzedam wózek dziecięcy 3w1 firmy Bebecar oraz inne artykuły dziecięce. Tel. 512303888
*Kredyty bankowe dla firm, leasing, faktoring; kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne. Tel. 608 412 739
*Panią do sprzątania domu raz w tygodniu. Tel. 505-72-00-27,
*Pana do pomocy w ogrodzie Błażejewko. Tel. 505-720-027

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.
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OGŁOSZENIA

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

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.

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992

Bardzo WAŻNE Telefony

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 5 września 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 29 sierpnia 2014 r.
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22 sierpnia 2014 r.
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