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 PAmIEcI PRof. mAZANowSkIEgo 

W Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu 
Wodnego w Dworzyskach odbyło się 5 wrze-
śnia br. seminarium naukowe zatytułowane 
„Współczesne polskie drobiarstwo” poświę-
cone pamięci prof. dr hab. Adama Mazanow-
skiego.  Odsłonięto także tablicę pamiątkową 
ku czci tego zasłużonego naukowca. 

Adam Mazanowski objął stanowisko 
kierownika Zakładu Żywienia i Użytkowania 
Drobiu w 1969 roku.  Pracując tutaj pro-
wadził jednocześnie aktywną działalność 
dydaktyczną i naukową m.in. we Wrocła-
wiu, Poznaniu, Puławach i Bydgoszczy. 
Opublikował ponad tysiąc prac i artykułów. 
Spod jego skrzydeł wyszło wielu magistrów, 
doktorów i profesorów. Wybitne zasługi prof. 
Mazanowskiego doceniono przyznaniem 
mu tytułu doktora honoris causa Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz tytułu 
Członka Honorowego Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego. 

Od początku pracy w Dworzyskach, 
przez ponad 40 lat profesor Adam Mazanow-
ski był mieszkańcem gminy Kórnik.

Tablicę odsłonili: małżonka Profesora 
Pani Krystyna Mazanowska, dyrektor Insty-
tutu Zootechniki PIB prof. dr hab. Eugeniusz 
Herbut, dyrektor Zakładu Doświadczalnego 
Kołuda Wielka Eugeniusz Kłopotek oraz 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

oTwARcIE NowEj fIRmY

Także 5 września w halach PointPark 
Poznań w Robakowie otwarto nową fabrykę 
mebli tapicerowanych. W uroczystości udział 
wziął burmistrz Jerzy Lechnerowski. Firma 
wykorzystuje ponad 11000 m² powierzchni 
hali, co oznacza kolejne wpływy z tytułu po-
datku od nieruchomości dla budżetu gminy.

jUBIlEUSZ BANkU 
goSPodARSTwA kRAjowEgo 

10 września burmistrz Jerzy Lechne-
rowski wziął udział w obchodach 90.lecia 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina 
Kórnik współpracuje z BGK, który w imieniu 
samorządu województwa zarządza środ-
kami takimi jak fundusz JESSICA, dzięki 
któremu otrzymaliśmy preferencyjny kredyt 
na remont rynku. Dzięki współpracy z BGK 
możliwe było także finansowanie budowy 
mieszkań socjalnych w Dziećmierowie i 
Dachowie. 

gRUNT dlA SoŁEcTwA kRomolIcE

11 września burmistrz Jerzy Lechne-
rowski podpisał akt notarialny dotyczący 
zakupu ponad 3000 m² ziemi, która będzie 
wykorzystywana przez sołectwo Kromolice 
na cele rekreacyjne i sportowe. 

ZjAZd wŁodARZY gmIN

W dniach 11 i 12 września w Rosnówku 
odbył się  Zjazd wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast i starostów z udziałem wojewody 
Piotra Florka oraz marszałka Marka Woźniaka. 
Pierwszego dnia w obradach uczestniczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Drugiego dnia 
nasz samorząd reprezentował wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

Elementem programu była między innymi 
prezentacja na temat „Rekultywacja jezior i 

rzek”, którą przygotował Krzysztof Jefremienko 
z firmy Eco LIfe System Sp. z o. o., która dzia-
łania pilotarzowe swojej metody przeprowadza 
m.in. na stawie w Konarskim. 

koSmIcZNY „PAN STANISŁAw”

12 września w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
gościli nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 im. Józefa 
Wybickiego w Lęborku. Z ich inicjatywy  trwa 
projekt naukowy „Pan Stanisław, czyli szkoła 
w kosmosie”, realizowany w ramach programu  
eksploracji  kosmosu

z ramienia Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk. 

4 października 2014  na terenie Obserwa-
torium Centrum Badań Kosmicznych PAN w 
Borówcu odbędzie się szereg zajęć, w których 
czynny udział wezmą uczniowie z Lęborka, Ro-

bakowa i Bnina.
Wrześniowe 

spotkanie miało 
na celu omówie-
nie współpracy 
między Gimna-
zjum w Lembor-
ku a kórnickimi 
szkołami i samo-
rządem naszej 
gminy.

G ł ó w n y m 
celem projek-
tu  jest skon-
struowanie we 
współpracy z 
naukowcami z 
Centrum Badań 
Kosmicznych 

PAN specjalnego satelity tzw. cubesata i 
wyniesienie go w przestrzeń kosmiczną w 
celu obserwacji i analizy śmieci kosmicznych 
zagrażających innym aktywnym satelitom i 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Obecnie, projekt jest w decydującej fazie 
realizacji pierwszego etapu, polegającej na 
przeprowadzeniu dwóch prób stratosferycz-
nych, czyli wystrzeleniu specjalnych balonów z 
terenu Obserwatorium na wysokość kilkudzie-
sięciu kilometrów, przetestowaniu kilku elemen-

tów optycznych, 
elektronicznych 
i mechanicznych 
oraz wykonaniu 
kilku ekspery-
mentów fizycz-
nych i biologicz-
nych. 

Więcej infor-
macji na temat 
projektu „Pan 
Stanisław” znaj-
dą Państwo na

stronie in-
ternetowej pod 
adresem http://
panstanislaw.
edu.pl/?page_
id=2300. 

SPRZęT dlA oSP

W dniu 13 września na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej 
Powiatowej Straży Pożarnej w Bolechowie 
odbył się piknik rodzinny „Bezpiecznie w 
Powiecie Poznańskim”. Podczas imprezy za-
prezentowano funkcjonowanie Ochotniczych 
Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa 
i ratownictwa Powiatu Poznańskiego. 

Dodatkowo 34 jednostkom OSP prze-
kazano wyposażenie strażackie zakupione 
ze środków Powiatu. Wśród obdarowanych 
znalazły się także jednostki z naszej gminy. 
Wyposażenie strażackie o wartości ponad 
3 tys. zł otrzymały jednostki OSP Kamionki i 
OSP Czmoń. 

(ciąg dalszy na str. 4)
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(ciąg dalszy ze str. 3) 
Gminę Kórnik reprezentowali: Leszek 

Walkowiak - prezes OSP Kamionki oraz Paweł 
Kudła - naczelnik OSP Czmoń oraz wicebur-
mistrz Antoni Kalisz.

 
SPoTkANIE Z  mEdAlISTAmI

W dniu 15 września br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w urzędzie z naszymi 
kolarzami z UKS Jedynka Limaro Kórnik i ich 
trenerem panem Robertem Taciakiem. 

W spotkaniu uczestniczył Patryk Rajkowski,  

zdobywca złotego medalu w Mistrzostwach 
Europy w keirinie w Anadi  w Portugalii, trzech 
srebrnych medali w Mistrzostwach Europy: w 
sprincie olimpijskim juniorów i sprincie olimpij-
skim do 23 lat w Anadi w Portugalii i w sprincie 
w Seulu w Korei oraz dwóch brązowych medali: 
w Mistrzostwach Świata w keirinie w Seulu 
w Korei i w Mistrzostwach Europy w sprincie 
juniorów w Anadi w Portugalii.

Oprócz Patryka w spotkaniu uczestniczyły 
nasze srebrne medalistki Mistrzostw Europy z 
Portugali w wyścigu drużynowym na 4 km: Nikol 
Płosaj i Natalia Radzicka, którym burmistrz rów-
nież pogratulował wielkiego sukcesu,  jakim było 

zdobycie po raz pierwszy w historii srebrnego 
medalu Mistrzostw Europy w tej konkurencji. 
Dziewczęta z UKS Limaro Kórnik dojeżdżając 
na metę z czasem 4 min 47 sekund ustanowiły 
nowy rekord Polski! 

Burmistrz podziękował także trenerowi 
Robertowi Taciakowi za ogromny wkład w 
przygotowanie młodych kolarzy do zawodów 
oraz poświęcony czas i  trud, włożony  ich mo-
tywowanie i rozwój umiejętności kolarskich, co 
przynosi wspaniałe rezultaty, gdyż podopieczni 
pana Taciaka zdobywają medale  na licznych 
imprezach ogólnopolskich  i zagranicznych.

Opr. ŁG    

wYkAZ ZNIżEk dlA oSóB PoSIAdAjącYch kARTę PRogRAmU „kóRNIckA RodZINA TRZY PlUS”

kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „oaza”

lp. rodzaj usługi rodzaj biletu zakres cena cena po 
zniżce

1. Pływalnia 1 godzina                         
bilet normalny

poniedziałek- piątek                    
9:00 - 16:00/16:00 - 21:00               11zł/12zł                                                                 5,5zł/6zł

   sobota, niedziela, święta 12 zł 6 zł

  1 godzina                      
bilet ulgowy  poniedziałek- piątek               8 zł 4 zł

   sobota, niedziela, święta 9 zł 4,5 zł

  2 godziny                     
bilet normalny

poniedziałek- piątek                    
9:00 - 16:00/16:00 - 21:00               16zł/17zł 8zł/8,5zł

   sobota, niedziela, święta 18 zł 9 zł

  2 godziny                          
bilet ulgowy  poniedziałek- piątek               11 zł 5,5

   sobota, niedziela, święta 12 zł 6 zł
2. Nauka pływania karnet 18 lekcji                   dorośli/dzieci 370zł/330zł 185zł/165zł

3. Rodzic plus 
dziecko

wejście                        
jednorazowe  40 zł 20 zł

4. Rehabilitacja wszystkie  wg. cennika 50%

5. Siłownia wejście                        
jednorazowe

poniedziałek - niedziela                
6:30 -14:00/14:00 - 22:00 7zł/18zł 3,5/9zł

6 mini golf bilet rodzinny poniedziałek- piątek/ 
 sobota, niedziela, święta       18zł/25zł 9zł/12,5zł

kórnicki ośrodek kultury

lp. rodzaj usługi rodzaj biletu zakres cena cena po zniżce

1. letnie warsztaty ceramiczne Cały kurs Dwa tygodnie zajęć 150 zł. 75 zł.

2.  Zimowe warsztaty 
artystyczne Cały kurs Dwa tygodnie zajęć 150 zł. 75 zł.

 3. Indywidualne warsztaty gry 
na instrumentach Indywidualne lekcje 35 zł. 17,50 zł.

dodatkowo  posiadaczom karty posiadającym dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli przysługuje zniżka w wy-
sokości 50% w cenie godziny ponadwymiarowej w przedszkolach publicznych z terenu gminy kórnik (cena jednej godziny 
to 1 zł, a po zniżce 50 gr. ). 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2014

REjoNY oBSŁUgIwANE PRZEZ wodkom kóRNIk dATA 
ODBIORU

REjoN 4A    BoRówIEc (Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Na 
Skarpie, Piaskowe, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreaacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Zacisze, 

Zaułek, Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana).
06.10.2014

REjoN 4B BoRówIEc (Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, 
Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, 

Kurkowa, Labirynt Wodny, Lisa Witalisa, Leśna Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, 
Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, 

Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, 
Zapomniana, Żurawinowa).

07.10.2014

REjoN 1    moŚcIENIcA  SkRZYNkI BoRówIEc    
(Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa, Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, 

Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, 
Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona).

08.10.2014

REjoN 5   SZcZYTNIkI 13.10.2014
REjoN 3    RoBAkowo 15.10.2014

REjoN 3    żERNIkI, jARYSZkI, ŚwIąTNIcZkI, koNINko 17.10.2014
REjoN 13  BNIN (Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, 

Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, Jaśminowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kościelna, Lipowa, Piaskowa, 
Pl. Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Żwirowa). 

BŁAżEjEwo - ZAcISZE

24.10.2014

REjoN 6 kAmIoNkI   (Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Długie, 
Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, 

Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, 
Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna).

28.10.2014

REjoN 7   kAmIoNkI (Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Leśna, Liliowa, 

Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, 
Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, Rogalińska, Rolna, Sosnowa, Sportowa, 

Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna).

29.10.2014

REjoN 1A    kóRNIk  (Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska, Kolegiacka, 
Kuśnierska, Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Szkolna, Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, 

Woźniaka, Zamkowa, Reja, Słowackiego, Mickiewicza).
30.10.2014

REjoN 1B  kóRNIk   (Al. Flensa, os. Białoboka, Celichowskiego, E.Pohla, Modrzewiowa, Młyńska, Parkowa, 
Prowent).  BIERNATkI   (Al.. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, S. Toboły, Wiatrakowa). 31.10.2014

REjoN 10   RUNowo, cElESTYNowo, PIERZchNo, kRomolIcE, dZIEĆmIERowo 03.11.2014
REjoN 8    BŁAżEjEwo,   (Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna, 

Polna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska).                                                                                                                               
BŁAżEjEwko,  BIERNATkI,  (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreacyjna). PRUSINowo, dęBIEc

04.11.2014

REjoNY oBSŁUgIwANE PRZEZ Pgk ŚREm dATA 
ODBIORU

REjoN 2 dAchowA, SZcZodRZYkowo, gądkI 24.10.2014
REjoN 9   RAdZEwo, dwoRZYSkA, cZmoŃ, 

cZmoNIEc, TRZYkolNE mŁYNY, cZoŁowo, koNARSkIE 21.10.2014

REjoN 14    BNIN  (Czołowska, Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanałowa, Kasztelana Jarosta, Konarska, 
Krauthofera, ks. Janasika, Ładna, Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej-Wojkowskiej, Radosna, Śremska, 

Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa, Wójkiewicza, Zwierzyniecka, Żurowskiego).     
BŁAżEjEwo - oS. PRZYlESIE

28.10.2014

REjoN 12   kóRNIk   (Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, 
Leśmiana, Patriotów, Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, 

Zamoyskiego, Kantego, ks. Jabłońskiego, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, 20-go Października).
28.10.2014

w  wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, Agd), meble,zużyte baterie                     
i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw  domowych takie jak : przeterminowane leki 
i chemikalia, farby i lakiery.   

odpady będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych. 
Prosimy o wystawienie odpadów  przed nieruchomość do godziny 8.00.
Nie należy wystawiać odpadów komunalnych i innych odpadów problemowych, które oddajemy w kubłach lub mogące 

być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów w czołowie.  
firmy z terenu gminy kórnik zgłaszają potrzebę odbioru tego typu odpadów telefonicznie 

 pod numerem telefonu 618 - 170 - 271 lub drogą e-meilową na adres odpady@wodkom.pl 
Terminy w tych przypadkach zostaną ustalone indywidualnie.    
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oBwIESZcZENIE Burmistrza gminy kórnik z dnia 4 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - kodeks wyborczy (dz. U. nr 21, poz. 112  ze zm.) podaje  do publicznej  wiado-
mości  informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz 
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rady gminy oraz wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Siedziba gminnej komisji wyborczej mieści się w Urzędzie miejskim w kórniku, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 kórnik pok. nr 12, tel. 61-8170-411

Kórnik, dnia 3 września 2014 r.   
BurmistrzJerzy Lechnerowski

Nr  
okręgu
wyborczego

 

granice okręgu  wyborczego
liczbie 
radnych 
w okręgu 

wyborczym

1
Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, Błonie, Krótką, B. Leśmiana, Leśną, A. 
Mickiewicza, Poprzeczną, Poznańską, M. Reja, J. Słowackiego, Stodolną, S. Woźniaka 1

2 Miasto Kórnik 
Okręg obejmuje ulice:  St. Staszica 1

3

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje  ulice:  Czereśniową , Dworcową, Działyńskich, H. Kołłątaja, Os. I. 
Krasickiego, Patriotów, T. Potulickiej, Strzelecką, A. Wróblewskiego,  St. Wyspiańskiego,  
W. Zamoyskiego, Zaułek, Wiatraczną                                                
                                                                

1

4

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: Harcerską, Kolegiacką, Kuśnierską, Pl. Browarowy, Pl. 
Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Pocztową, Prowent, Szkolną, Wodną, Wojska 
Polskiego, Zamkową
                                                                                                         

1

5

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: 20-tego Października, os. S. Białoboka, Z. Celichowskiego, A. 
Flensa,  Św. Floriana,  
Ks. T. Jabłońskiego, J. Kantego,  Młyńską, Modrzewiową, Parkową, E. Pohla,  Z. 
Steckiego,  Szarych Szeregów, Średzka, St. Weymana                               

1

6

Miasto Kórnik
Obwód obejmuje ulice: Armii Krajowej, Biernacką, Cmentarną, Czołowska,  W. Droździka, 
K. Fludry, M. Grześkowiaka, Ks. Sz. Janasika, Jeziorną, Kanałową, Konarską, Kościelną, 
Ładną, St. Michałowskiego, St .Mikołajczyka, Radosną,  Rynek, Szeroką, J. Wójkiewicza, 
W. Witosa, Zwierzyniecką, Ks. R. Żurkowskiego           
                                     

1

7

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje  ulice: Akacjową, Błażejewską, Brzozową, Bukową, Dębową, Dojazd, 
Drogę Kalejską, J. Krauthofera, Jagodową, Jodłową, Kalinową, Kasztelana Jarosty, Lipową, 
J. Modlińskiej-Woykowskiej, Piaskową, Pl. Jesionowy, Sosnową, Śremską, Świerkową, H. 
Trąbczyńskiego, Topolową, M. Wieruszowskiego, Wierzbową, Wrzosową, Żwirowa                                                              

1

8 Okręg obejmuje  sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo, Dworzyska), Czołowo 1

9 Okręg obejmuje sołectwa:  Biernatki, Błażejewko, Dębiec, Prusinowo
                                 

1

10 Okręg obejmuje sołectwa: Błażejewo, Czmoniec (obejmuje Czmoniec, Trzykolne Młyny), Czmoń
                                                       

1

11 Okręg obejmuje sołectwa: Koninko ( obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Mościenica, 
Skrzynki 1

12
Okręg obejmuje sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno, 
Celestynowo), Szczodrzykowo
                                                                                                                   

1

13
Okręg obejmuje sołectwa:  Dziećmierowo, Runowo
                                                                                                                                                      
         

1

14
Okręg obejmuje sołectwa: Dachowa, Robakowo-wieś

1

15 Okręg obejmuje sołectwa:  Robakowo-osiedle
                                                                                                                   

1

16 Okręg obejmuje  sołectwa: Gądki, Żerniki ( obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki) 1

17

Sołectwo: Borówiec 
Okręg obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, 
Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, 
Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, 
Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle Zielona 
Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, 
Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, 
Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana.

1

18

Sołectwo: Borówiec 
Okręg obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, 
Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, 
Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, 
Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, 
Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila 
Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.

1

19

Sołectwo: Kamionki 
Okręg obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, 
Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa,  Krzemienna, 
Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska,  Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, 
Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzyste), Promienna, Rogalińska, 
Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, 
Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna.

1

20

Sołectwo: Kamionki 
Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, 
Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, 
Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska, 
Platanowa, Poznańska (numery parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, 
Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze.

1

21 Obwód obejmuje  sołectwo Szczytniki 1
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RYNKU 
W KÓRNIKU

Przebudowana została infrastruktura 
podziemna (kanalizacja deszczowa, sieci 
wodociągowe, sieć gazowa, linie kablowe do 
oświetlenia). Pozostały do przełączenia przyłą-
cza wodociągowe do budynków na odcinku od 
ulicy Kuśnierskiej do ulicy Kolegiackiej. Prace 
te zostaną wykonane po odbiorze sieci przez 
Spółkę Aquanet. Do wykonania pozostało kilka 
przykanalików kanalizacji deszczowej. Trwają 
przygotowania do montażu separatora sub-
stancji ropopochodnych w ulicy Harcerskiej (w 
pobliżu jeziora). Przebudowana została 

w całości sieć gazowa z przyłączami na 
rynku. Obecnie w ulicy Średzkiej wykonywana 
jest przebudowa sieci gazowej – ta przebudowa 
realizowana jest przez Spółkę Gazowniczą w 
Poznaniu w ramach kolejnego zadania. Dobie-
ga końca układanie nawierzchni chodnika od 
ulicy Zamkowej do ulicy Poznańskiej. Rozpo-
częły się prace związane z budową chodników 
na połączeniu ul. Szkolnej z ul. Poznańską. 
Wykonywana jest nawierzchnia chodnika od 
ulicy Pocztowej do ulicy Kuśnierskiej.

Rozpoczęto prace nawierzchniowe na 
placu (w rejonie ulicy Pocztowej). Wykonuje się 
podbudowę pod nawierzchnię placu od ratusza 
do ulicy Średzkiej. Wbudowuje się krawężniki 
granitowe wyznaczające drogę łączącą wyko-
naną jezdnię asfaltową z ulicą Średzką. 

W trakcie wykonywania podbudowy, re-
alizuje się także roboty elektryczne związa-
ne z budową nowego oświetlenia na rynku.

Bronisław Dominiak 
Kierownik Wydziału Inwestycji 

UM w Kórniku

Z OsTATNIEj 
CHWILI

Tuż przed zamknięciem tego nu-
meru „Kórniczanina” otrzymal iśmy 
informacje, że w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego 
zostały opublikowane, podjęte na lip-
cowej sesji uchwały dotyczące zwol-
nień podatkowych i odszkodowań w 
związku z utrudnieniami wynikający-
mi z remontu Placu Niepodległości. 

Uchwały te wejdą w życie 2 paź-
dziernika i od tego dnia składać bę-
dzie można wnioski w tych sprawach.

Szczegóły tego tematu przybliży-
my Państwu w następnym numerze 
„Kórniczanina”.

ŁG

Straż MiejSka 
INfORMUjE

W dniu 15 września o godz. 18:10 patrol 
SM udał się na zleconą interwencję na pl. 
Niepodległości, gdzie grupa osób miała 
spożywać alkohol i zakłocać porządek 
publiczny. Na miejscu zastano mężczy-
znę, który zachowywał się wulgarnie oraz 
agresywnie, wykrzykiwał słowa uznane za 
nieprzyzwoite oraz na oczach funkcjonariu-
szy roztrzaskał o chodnik butelkę po piwie 
zaśmiecając miejsce publiczne. Następnie 
ze stojącej na chodniku palety wziął dwie 
plytki granitowe i roztrzaskał je o chodnik 
dokonując niszczenia mienia na szkodę 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Mężczyznę 
przebadano na zawartość alkoholu. Zano-
towano wynik ok. 1,8 promila. Mężczyznę 
doprowadzono do ODON w Poznaniu.

Przeciwko niemu zostanie wszczęte 
postępowanie w sprawie o popełnione 
wykroczenia.

Był to juz kolejny przypadek niszczenia 
materiałów budowlanych na kórnickim rynku.

SM

Sprawozdanie merytoryczne ze zbiór-
ki publicznej przeprowadzonej w okresie 
od 14.02.2014 do 31.08.2014 przez kór-
nickie Stowarzyszenie im. władysława 
hr. Zamoyskiego.

Po raz kolejny zadziałała solidarność 
mieszkańców Gminy Kórnik i w obliczu 
nieszczęścia, które dotknęło Państwa 
Majchrzaków, którzy w pożarze stracili cały 
dobytek, odpowiedzieli hojnie wspierając 
poszkodowaną rodzinę. 

Inicjatywę zorganizowania pomocy 
podjęła  sołtys wsi Runowo Iwona Cu-
pryjak, integrując społeczeństwo lokalne 
w „Runowskim sztabie ludzi dobrej woli”. 

Na zaproszenie pani sołtys zgłosili się 
prawie wszyscy sołtysi z gminy Kórnik, 
rada sołecka wsi Runowo, aktywnie dzia-
łający wolontariusze ze stowarzyszenia 
„Lepsze Runowo”, kierowniczka gminnego 
OPS – pani Bożena Kiełtyka oraz pani Kry-
styna Janicka z Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej.

Działania sztabu poparł również bur-
mistrz Antoni Kalisz.

Sprawę zorganizowania zbiórki pienię-
dzy na terenie gminy przyjęło na siebie 

Kórnickie Stowarzyszenie imienia Wła-
dysława hrabiego Zamoyskiego. 

Założycielskie spotkanie sztabu odbyło 
się 13 lutego br. Po dyskusji  wypracowano 
na nim sposoby oraz środki przeprowadze-

nia działań pomocowych. 
Uczestnicy zostali zaproszeni do 

prowadzenia kwesty do puszek przy-
gotowanych przez organizatorów oraz 
zobowiązali się do zbiórki przedmiotów 
pierwszej potrzeby i artykułów gospodar-
stwa domowego.

Przygotowaniem materiałów infor-
macyjnych o akcji zajął się członek rady 
sołeckiej - Grzegorz Firlej.

W wyniku wspólnych działań człon-
ków sztabu, dobrze odebranych przez 
mieszkańców gminy, zbiórka zakończyła 
się sukcesem. 

Na konto Państwa Majchrzaków wpły-
nęła 5 maja, niebagatelna kwota 50 784,93 
zł, co wraz z pomocą finansową  przekaza-
ną z gminy, przyznanym przez burmistrza 
mieszkaniem oraz darami rzeczowymi 
zebranymi przez sztab, dało możliwość 
poszkodowanej rodzinie rozpoczęcia 
działań w celu odbudowania na nowo 
swojego życia. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tak dobrze zakończonej akcji pomocowej, 
liderka „Runowskiego sztabu ludzi dobrej 
woli”  serdecznie dziękują 

sołtys Iwona Cupryjak 
oraz prezes 

Kórnickiego Stowarzyszenia 
im. Władysława hr. Zamoyskiego 

Adam Stecki 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, 
którzy  przyszli z pomocą w naszej trudnej sytuacji. 

okazane przez Państwa serce pozwoliło nam pozytywnie spojrzeć 
na naszą trudną rzeczywistość i odbudowało poczucie bezpieczeństwa, 

a tym samym dało wiarę w lepsze jutro.

Bardzo Państwu jesteśmy wdzięczni. 

Maria i Jerzy Majchrzakowie      

lIST cZYTElNIkA

Rewitalizacja 
rynku w kórniku 

Chciałabym zabrać głos w sprawie rewi-
talizacji rynku w Kórniku. Myślę, że naprawdę 
trzeba mieć odwagę, aby podjąć się tej 
inwestycji w roku wyborów samorządowych i 
dlatego podziwiam i tym bardziej moje słowa 
uznania dla inicjatorów i decydentów.

 Przecież można nie narażać się i czekać 
do początku nowej kadencji(przynajmniej nie 
podpadnę tylu ludziom!!).

Panie Burmistrzu, zapewne słyszy Pan 
codziennie „jak to źle?”, „nie ma gdzie cho-
dzić?”, „jak,to długo jeszcze potrwa?”, „nie 
mamy ruchu, ludzie nie chodzą po zakupy!” itd. 

Współczuję i myślę, że są wokół Pana 
ludzie, którzy wspierają i dodają otuchy, a nie 
tylko malkontenci. 

Przecież chce Pan dobrze dla nas wszyst-
kich mieszkańców, turystów i potomnych.

 Niech się Pan nie poddaje, bo są ludzie, 
którzy spokojnie podchodzą do tego, co się 
dzieje i już myślą, że będzie ciekawie.

Przyznam, że codziennie idę drogą, która 
jest w remoncie i spotykam się z ludźmi, któ-
rzy układają kostkę, przekopują tu i tam. Nie 
powiem, że mi to odpowiada, że nie chodzę 
po piasku i muszę zrobić dłuższy krok, ale 
chcąc mieć później pięknie, trzeba znosić te 
utrudnienia.

Czy nie lepiej idąc w konkretnym celu 
przejść obok osób pracujących i powiedzieć 
„dzień dobry”, uśmiechnąć się. Naprawdę 
jest lżej. 

Panowie nie sypią nam specjalnie piasku 
pod nogi, tylko przepuszczają i mówią „proszę 
przejść”.

Co do właścicieli sklepów i gastronomii, to 
nie denerwujcie się Państwo, jeszcze trochę 
cierpliwości, a potem będziecie mieli klientów 
o  wiele więcej, tylko musicie pomyśleć jak ich 
przyciągnąć do kupienia towarów. Czy będą 
one atrakcyjne?, czy Wasz sklep zachęci aby 
tam wejść?

Musicie Państwo pomyśleć i teraz macie 
czas, bo później gdy mieszkańcy, turyści nie 
będą chcieli wchodzić, to do kogo będziecie 
mieli pretensje? 

My, już teraz jesteśmy przyzwyczajeni 
do szerokiego asortymentu, do miłej obsługi, 
do nowoczesnego wyposażenia sklepów, 
kawiarenek. 

Dzięki Bogu minęły już czasy, że brało się 
co tylko było lub było taniej. 

Teraz ludzie chcą mieć i taniej i ładne, a 
atrakcyjny sklep też musi przyciągnąć.

 Oczywiście można narzekać i zgonić, że 
teraz są duże markety i towar jest na całej 
przestrzeni. 

 To nie prawda, bo w marketach towar z 
jednego rodzaju nie jest na powierzchni w ca-
łym sklepie.  Małe sklepy również mają pole do 
popisu, tylko włożyć serce, myśleć pozytywnie 
o każdym kliencie i do przodu.

Życzę wszystkim cierpliwości, optymizmu 
i sukcesu.

BP

(tożsamość autora znana Redakcji)

Sprawozdanie finansowe ze zbiórki 
publicznej przeprowadzonej w okresie od 
13.02.2014 do 31.08.2014 roku przez kór-
nickie Stowarzyszenie im. władysława hr. 
Zamoyskiego.

Zbiórka publiczna przeprowadzona na 
terenie Gminy Kórnik, na podstawie decyzji Bur-
mistrza Gminy Kórnik nr SE-SO.5311.1.2014 z 
dnia 14.02.2014.

I. Cel zbiórki – Pomoc Państwu Marii i 
Jerzemu Majchrzakom, którym spalił się dom i 
cały dobytek, w powrocie do normalnego życia.   

II.  Sposoby prowadzenia zbiórki:
1. Kwesta do puszek prowadzona przez 

osoby wyznaczone przez zarząd stowarzy-
szenia.  

2. Wpłaty na konto bankowe założone w 
celu przeprowadzenia zbiórki w Banku Spół-
dzielczym w Kórniku. 

W wyniku kwesty do puszek zebrano: 
7496,60 – w siedemnastu  sołectwach  Gminy 
Kórnik,  w tym 3021,85 w sołectwie Runowo

Kwesta przed kościołami prowadzona 

przez mieszkańców Runowa:
4576,98 - Borówiec 
2893,00 - Bnin 
 Kwesta na terenie miasta Kórnik: 
1098,52     prowadzona przez wolontariuszki 

Liceum w Kórniku  
 4447,50    Caritas parafii p/w Wszystkich 

Świętych w Kórniku  
Razem  20 512,60
W wyniku bezpośrednich wpłat na konto 

przez osoby fizyczne, firmy oraz stowarzysze-
nia wpłynęło: 30 873,52

w całości zbiórka zakończyła się kwotą  
51 386,12 

Koszty przeprowadzenia zbiórki to  -  598,99
W tym zakup materiałów promocyjnych i 

skarbonek-puszek    -  480,00
Koszty obsługi bankowej 118,99
Na konto Państwa majchrzaków wpłaco-

no  05.05 2014  kwotę – 50 784,93 zł
Od tej daty nie były wykonywane żadne 

kwesty oraz nie było dalszych wpływów na 
konto bankowe.

sPRAWOZDANIA Z AKCjI POMOCOWEj

kóRNIckIE STowARZYSZENIE 
„ogoŃcZYk”

ZAPRASZA NA jEdNodNIową 
wYcIEcZkę Pod hASŁEm:

„co mA wIATRAk do PIERNIkA, 
co mA PoZNAŃ do kóRNIkA”

cZYlI w PoSZUkIwANIU 
„kóRNIcjANów” 

w STolIcY wIElkoPolSkI.

w PRogRAmIE m.IN. wIZYTA w: 
PAŁAcU dZIAŁYŃSkIch, 

PAŁAcU góRków, SIEdZIBIE PTPN, 
kATEdRZE, 

mUZEUm ARchIdIEcEZjAlNYm.
TERmIN: 

18 PAźdZIERNIkA 
w godZINAch 8:30 - 17:00

ZAPISY: w wYdZIAlE PRomocjI 
gmINY Um w kóRNIkU 

- Pl. NIEPodlEgŁoŚcI 41 
w godZINAch URZędowANIA. 

ZAPISY TRwAją 
do 3 PAźdZIERNIkA. 

IloŚĆ mIEjSc ogRANIcZoNA.
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   komenda hufca 
Związku harcerstwa Polskiego

im. Tytusa hr. działyńskiego w kórniku
serdecznie zaprasza do udziału

w XIV  PowIATowYm
  koNkURSIE  REcYTAToRSkIm

„wPISANI  w  hISToRIę”
z okazji Święta Niepodległości 

Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada 
2014  roku o godzinie 10.00:

- dla klas I-III w Domu Parafialnym, ul. 
Wojska Polskiego 45

- dla klas IV-VI w Strażnicy, ul. 20 Paź-
dziernika 93

- dla klas gimnazjalnych w Kórnickim 
Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6

temat konkursu
 „Wokół wartości – PRZYJAŹŃ”

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, 
a laureaci nagrody.

Laureaci prezentują swoje recytacje 
podczas Koncertu Finałowego 

w dniu 11  listopada  2014  roku,  o  godz. 
16.30  w  Zamku Kórnickim.

Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miejskiego w Kórniku
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o 
potwierdzenie udziału

Organizatorzy

REgUlAmIN  koNkURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-VI i gimnazjalnych 
oraz reprezentacji drużyn harcerskich.
2. Ustalone zostały następujące kategorie wiekowe:

- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie gimnazjum

3. Uczestnik recytuje jeden wybrany przez siebie tekst poetycki.
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:

- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne

6. Szkołę lub drużynę harcerską w każdej kategorii wiekowej może reprezentować tylko 
dwóch przedstawicieli.
7. Prosimy o zgłaszanie uczestników wyłącznie drogą pocztową lub e-mailową 

w terminie do 24 października 2014 roku na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
e-mail: wpisani.w.historie@wp.pl  lub  kornik@zhp.wlkp.pl

W zgłoszeniu powinny być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- autor i tytuł przygotowanego tekstu.

8. Informacje są udzielane pod numerami telefonów:  061 81 90 818, 668 320 302

      Serdecznie zapraszamy!

XIV POWIATOWY KONKURs RYCYTATORsKI 
„WPiSaNi W HiStOriĘ”

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Z głębokim żalem żegnamy

ś.p. Stanisława Pondel
Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku

w latach  1990 – 1994  

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 
 Banku Spółdzielczego w Kórniku

W tym roku po raz pierwszy w Gminie 
Kórnik, powstał nowy rejon działania projektu 
Szlachetna Paczka. Dzięki temu mądra pomoc 
będzie mogła dotrzeć do przeszło 60 rodzin z 
okolicy.  

Ta wyjątkowa akcja społeczna w przemy-
ślany sposób jednoczy tysiące osób: rodziny 
żyjące w niezawinionej biedzie; wolontariuszy, 
którzy do nich docierają i pytają o ich potrzeby, 
darczyńców, którzy przygotowują paczki dla 
konkretnych rodzin oraz dobroczyńców, którzy 
wspierają Paczkę finansowo. 

Szlachetna Paczka ma już trzynaście lat. 
Po raz pierwszy została zorganizowana w 
Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów 
duszpasterstwa akademickiego prowadzona 
przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowa-
rzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich 
rodzin. Dzisiaj projekt Szlachetnej Paczki ma 
charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja 
charytatywna w Polsce łączy działania setek 
tysięcy osób. Miniona edycja w 2013 roku 
była organizowana w 508 rejonach w całej 
Polsce. W ubiegłorocznej edycji 17 684 rodzin 
otrzymało mądrą pomoc o łącznej wartości 
33 125 005 zł. Te liczby z roku na rok rosną, 
dzięki zaangażowaniu coraz większej rzeszy 
osób chcących pomagać. Angaż w taki projekt 
pozwala nie tylko na wsparcie materialne dla 
potrzebujących ale także integracje lokalnej 
społeczności a dla sponsorów i partnerów 
wysokie korzyści wizerunkowe. Głównym ce-
lem i jednocześnie hasłem, które przyświeca 
całemu projektowi jest „mądra pomoc” ludziom 
potrzebującym. Mądra, czyli taka, która będzie 
odpowiadała na prawdziwe potrzeby, która 
będzie przełomowym wydarzeniem w życiu 
osób nią obdarowanych. To my sami wycho-
dzimy z inicjatywą włącznia konkretnych rodzin 
do projektu. Dzięki temu paczka dociera do 
ludzi, którzy naprawdę jej potrzebują. Chcemy 
wesprzeć rodziny wielodzietne oraz takie, które 
opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, oso-
by starsze i samotne oraz takie, które dotknęło 
niezawinione nieszczęście. 

Celem Kórnickiego rejonu jest pomoc 60 

rodzinom z całej gminy. Tak wysoko postawiony 
cel  nie będzie mógł zostać zrealizowany bez 
pomocy ludzi dobrej woli chcących wesprzeć 
działania Szlachetnej Paczki w Gminie Kórnik.  
Wraz z dniem 5 września zainaugurowaliśmy 
nabór Super W - Super Wolontariuszy. Zapra-
szamy wszystkie osoby pełnoletnie dla których 
nie ma rzeczy niemożliwych! Zadaniem wolon-
tariusza jest nawiązanie kontaktu z jedną bądź 
dwoma rodzinami, które zgodziły się przyjąć 
od nas pomoc. Wymaga to kilku spotkań dzięki 
którym będzie można rozeznać potrzeby całej 
rodziny. Nie bez znaczenia będzie też utrzymy-
wanie stałego kontaktu z darczyńcami, którzy 
będą przygotowywać paczkę odpowiadającą na 
realne potrzeby familii. Wolontariusz oczywiście 
pomaga we wszystkich działaniach związanych 
z organizacją pracy rejonu. 

Zatem jak można się aktywnie włączyć w 

nasz projekt ? Nic prostszego! Trzeba odwiedzić 
stronę internetową www.superw.pl . Na mapce 
znajdujemy rejon Kórnik i następnie wypełniamy 
formularz zgłoszeniowy. Kolejnym etapem jest 
już rozmowa i spotkanie z Liderem Rejonu. 
Po pomyślnym przebiegu rekrutacji pozostaje 
przejść krótkie szkolenie i od tego momentu 
można już działać na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.  

Tegoroczny finał projektu przypada na 
13-14 grudnia. To właśnie wtedy przekażemy 
paczki dla rodzin biorących udział w projekcie. 
W styczniu odbędzie się uroczysta gala pod-
sumowująca, na którą zaprosimy wszystkich 
dobroczyńców, partnerów, sponsorów, obda-
rowane rodziny oraz wszystkich mieszkańców 
Gminy Kórnik. Będzie to okazja do wspólnych 
podziękowań oraz uroczystego zamknięcia te-
gorocznej edycji. Szczegóły przebiegu gali oraz 
atrakcje, które planujemy dla wszystkich gości  
będziemy powoli ujawniać w kolejnych artyku-
łach w Kórniczanininie. Aktualne wiadomości o 
działaniach w naszym rejonie można śledzić na 
naszym fanpage’u na Facebooku - facebook.
com/szlachetna.paczka.kornik

Życzylibyśmy sobie aby w projekt mogło się 
zaangażować jak najwięcej osób. Szczególnie 
teraz, we wrześniu poszukujemy wolontariuszy 
oraz Firm, które wesprą funkcjonowanie rejonu.

Zapraszamy do kontaktu:

weronika kudła - lider Rejonu /
 paczka.kornik2014@gmail.com / 
tel. 534 529 029

marcin Achtabowski - Promocja /
promocja.paczka.kornik2014@gmail.com 
/ tel.  884 626 698

Aleksander Rudawski - Producent gali 
Podsumowującej /
aleksander.rudawski@gmail.com /
 tel. 790 458 530     

SzlacHetNa Paczka też W GMiNie kórNik !
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 dla kaMila” 
13 września na kórnickim podzamczu 

odbył się piknik charytatywny „Razem dla 
Kamila”. Zbierane były pieniądze na leczenie 
i rehabilitację niepełnosprawnego ruchowo 
Kamila Welcz – ucznia I klasy kórnickiego 
gimnazjum, mieszkańca naszej gminy. 
Piknik początek miał o godzinie 13:00 a 
zakończył się po 21:00. Na terenie pikniku 
można było odwiedzić warsztatu decoupage, 
krawiecki czy nauczyć się pierwszej pomocy 
od strażaków z Kamionek. 

Dzięki Wam zebraliśmy: 6.645,30 PLN – 
7,30 euro – 100 koron duńskich. 

W następnych numerach będziemy infor-
mować o tym na co zostały przeznaczone 
środki oraz co słychać u Kamila.  

Serdeczne podziękowania dla: 
Biblioteki Kórnickiej PAN, Pawła Jafer-

nika oraz Kingi Rotter – Bar Podzamcze, 
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecz-
nej, ZPHU Paweł Jafernik - Noże Krążkowe, 
HAND-MIĘS POLOWCZYK Sp. z o.o., 
Kórnickiego Ośrodka Kultury, Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, Kórnic-
kiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
„KOMBUS”, dwutygodnika „Kórniczanin”, 
firmy Świeże Surówki Grześkowiak, Ochotni-
czej Straży Pożarnej Kamionki, Gimnazjum 
Kórnik, Restauracji Casablanca, Studia 
Atelier, Salonu Urody Styl i Piękno, sklepu 
KM Partner, firmy PPUH KURAŚ Maciej 

Kuraś, PHU „Elton” Tomasz Dominiak, firmy 
Dariusza Frąckowiaka, firmy Transport Piotr 
Rotter, Kwiaciarni Kasia i Wojtek z Bnina, Ka-
tarzyny Ernst-Górska, Marka Broniewskiego 
– radnego gminy Kórnik, Łukasza Zimnego, 
firmy elektroinstalacyjnej Mariana Bosiackie-
go i Łukasza „Lolo”, firmy nagłośnieniowej 
Pawła Króliczka z Buku, Wojtka Pedy, Hanny 
Straus, Harcerzy z kórnickiego Hufca, pana 
Jerzeego – wata cukrowa oraz dla artystów: 
Orkiestry Dętej „Dmuchawce” ze Społecznej 
Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, Zespołu 
Filip Bis i reszta ze Społecznej Waldorfskiej 
Szkoły Podstawowej, Studia Aktorskiego 
STA, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
z KOK-u, Grupy Bębniarskiej z KOK-u, ze-
społu The Open Windows, zespołu Centrala 
57, oraz dla wychowawcy z Kórnickiego 
Gimnazjum oraz wolontariuszy: Marzeny 
Kubiak, Moniki Tymickiej, Renaty Pilarczyk, 
Mariki Pilarczyk, Teresy Lenczewskiej, 
Noemi Rozmiarek, Bogusi Wójkiewicz, 
Natalii Kozłowskiej, Małgosi Kroczyńskiej, 
Moniki Maciejewskiej, Juli Łabudek, Agaty 
Rajkowskiej, Mateusza Jankowskiego, Ma-
cieja Andrzejewskiego, Oskara Domagały, 
Eweliny Wielebińskiej, Małgosi Sobkowiak, 
Renaty Koziarskiej, Ewy Kubiak, Grażyny 
Wojarskiej, Eli Turostowskiej, Sławka Sanoc-
kiego, Pawła Pawlaczyka, Agaty Pawlaczyk, 
Rafała Grządzielewskiej, Piotra Olejniczaka, 
Weroniki Dudy, Marianny Dudy.  

Organizatorzy: 
Magdalena Pawlaczyk, 

Monika Walkowiak, 
Robert Jankowski – UM Kórnik 

W dni 24.08.2014Koło wędkarskie zor-
ganizowało piknik rodzinny dla członków 
koła w miejscowości Trzy Kolne Młyny 
przy starorzeczu Święconka połączony z 
zawodami o puchar Prezesa Koła .Udział 
wzięło około 60 osób przy niezbyt ładnej 
pogodzie, ale dla wędkarzy każda pogoda 
jest dobra. Do zawodów stanęło 25 za-
wodników,  ale zwycięzca był tylko jeden: 
kolega Olejniczak Jerzy łowiąc szczupaka  
o wadze 5800 g. i tym samym zdobywając 
trofeum. Zaproszono Sołtysa Czmońca 
Zbigniewa Tomaszewskiego, gdyż razem 
z naszym Samorządem przyczynił się do 
naprawienia drogi dojazdowej do Rzeki 
Warty. Wraz  z właścicielem przyległej 
posesji Państwem  Ordanikami,  Sołty-

sem Czmońca i kołami wędkarskimi z 
Mosiny, Rogalina i Kórnika ustaliliśmy że 
co najmniej 2 razy w roku lub jeśli będzie 
potrzeba posprzątamy ten odcinek drogi  
który jest oblegany przez wędkarzy i nie 
tylko. Bardzo podobają nam się tablice 
rozwieszone co kilkadziesiąt metrów z 
bardzo trafnymi hasłami wymyślone przez 
Panią Izabelę, właścicielkę gruntów, i  po-
moc wędkarzy z naszego koła w pracach 
dla dobra nas wszystkich i dla tych co nie 
szanują pracy innych. Pomysł godny na-
śladowania, gdyż napis nie jednego ukłuje 
w serce i da do myślenia czy warto dbać o 
porządek. Dziękuję wszystkim za pomoc w 
realizacji tej imprezy,  za zaangażowanie i 
zapraszamy za rok. 

Warto przypomnieć, że miesiąc wcze-
śniej dniu 15 lipca 2014 z inicjatywy PZW 
koło Kórnik, sołtysa z Czmońca i pełnym 
wsparciu Burmistrza Gminy Kórnik, odbyło 
się sprzątanie w czynie społecznym wspo-
mnianego wyżej terenu Nadwarciańskiego 
w miejscowości Trzykolne Młyny , na od-
cinku drogi dojazdowej przyległej do terenu 
p.Ordaników i wzdłuż rzeki Warty, aż do 
zalewu Święconka.

W sprzątaniu terenu wzięli udział człon-
kowie koła PZW Kórnik, koła Mosina Hobby, 
koła Rogalin oraz mieszkańcy Czmońca. 
Celem tego sprzątania było zadbanie o czy-
stość terenu na którym wypoczywa część 
mieszkańców gminy Kórnik i nie tylko.   

PZW Koło Kórnik

WĘdkarze łOWią i dbają O śrOdOWiSkO

śWiĘtO 
sTOWARZYsZENIA 

BYŁYch żoŁNIERZY 
oRAZ SYmPATYków 

31 kóRNIckIEgo 
dYwIZjoNU RAkIETowEgo  oP  

I  51 RocZNIcA PowSTANIA 
31 kdR oP.

13 września jak corocznie od 9 lat  Sto-
warzyszenie obchodziło swoje święto, któ-
rewypada zawsze w drugą sobotę września,  
również  uczciliśmy  51 rocznicę powstania  
31 Dywizjonu Ogniowego OPK , bo tak nazy-
wał się w chwili powstania w 1963 roku gdy 
przybył i rozlokowany został w kompleksie 
leśnym na północ od wsi Czołowo.

Uroczystość jak zawsze odbywała się pod 
obeliskiem z tablicą pamiątkową poświęconą 
żołnierzom 31 dywizjonu rakietowego  OP 
przy ul. Staszica.

Zarząd  Stowarzyszenia postarał się , 
aby uroczystość miała godny jego żołnierzy 
przebieg  jak na dzisiejsze możliwości i  pod-
kreślała jego godną służbę w obronie

Wielkopolskiego nieba przez okres  48 lat.
Na uroczystość przybyło wielu  gości z 

byłych formacji wojskowych, kombatantów,
Stowarzyszeń i Związków Wojskowych, 

władze samorządowe Gminy  Kórnik, 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Kórniku i 
Rady Powiatu ,  młodzież szkół kórnickich, 
dyrektorzy szkół i przedstawiciele dyrektorów, 
nauczyciele, harcerze oraz przedstawiciele 
niektórych instytucji i przedsiębiorstw, policji 
i Straży Miejskiej.

Honorowymi gośćmi byli  : Pani posłan-
ka do parlamentu europejskiego Krystyna 
Łybacka, ks. ppłk  Mariusz Stolarczyk  Pro-
boszcz Garnizonu Poznań , Wojskowy

Komendant Uzupełnień w Poznaniu 
ppłk Ryszard Grześkowiak , grupa oficerów 
ze Stowarzyszenia  Oficerów Rezerwy  69  
Pułku Przeciwlotniczego z Leszna z preze-
sem i byłym dowódcą tego pułku  płk dypl. 
w st. spocz. Mirosławem Rochmankowskim,  
pan ppłk rez. Krzysztof Majer – Wiceprezes 
Zarządu Głównego Związku Weteranów i 
Rezerwistów Wojska Polskiego, pan mjr w st. 
spocz. Jarosław Wikiera – Członek Stowarzy-
szenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,  
grupa członków powiatowego Koła Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP z Kościana i 
wielu innych.

Uroczystość oficjalną uświetniała w duchu 
Ceremoniału Wojskowego, Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych.

Z ramienia Stowarzyszenia  uroczystość 
prowadził  st. chor. sztab. w st. spocz.

Zdzisław Dyjeta  wg scenariusza opraco-
wanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

W imieniu Stowarzyszenia  zebranych 
personalnie powitał prezes zarządu ppłk w 
st. spocz. Ryszard Grześkowiak, następnie   
mjr w st. spocz. Wiesław Cieslak odczytał listę 
zmarłych żołnierzy zawodowych 31 dywizjo-
nu, która corocznie się wydłuża , trębacz z 
orkiestry  odegrał sygnał „spij kolego”.

Prowadzący poprosił ks. ppłk Stolarczyka  

o zabranie głosu . Kapelan odmówił modlitwy 
w intencji zebranych i żyjących żołnierzy 31 
dywizjonu  oraz w intencji zmarłych.   

Po tym odczytano decyzję MON o awan-
sowaniu sierż. szt. do stopnia mł. chor. 

I jednego do st. chor. sztab.  awansowa-
nym akty  mianowania wręczył przed frontem 
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Poznaniu ppłk Ryszard Grześkowiak. 

 Były też odznaczenia i wyróżnienia 
honorujące.

Siedmiu członków Stowarzyszenia oraz  
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w 

Śremie, Zarząd Wojewódzki Wielko-
polska Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych , Prezes Koła 
w Kórniku Związku Kombatantów RP i BWP  
por Franciszek Rozmiarem odznaczeni 
zostali medalem ZA ZASŁUGI dla Stowarzy-
szenia  Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 
31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP 
w Kórniku. Aktu wręczenia medali  dokonał 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ppłk w st. 
sp. Ryszard Grześkowiak.

Zarząd Główny ZKRP i BWP odznaczył  
czterech członków Stowarzyszenia,

Prezesa Koła ZKRP i BWP w Środzie 
Wlkp.,  ks. ppłk Mariusza Stolarczyka  me-
dalami  Za Wybitne Zasługi i Za Zasługi dla 
ZKRP i BWP oraz Medalem Zwycięstwa  
pana Marka Idaszka  nauczyciela z Liceum 
Wojskowego w Środzie Wlkp.  Odznaczenia 

wręczył  pan Ryszard Torzyński z  Zarządu 
Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu.

Medale honorujące  Stowarzyszenia  
otrzymało trzech uczniów Liceum Wojsko-
wego w Środzie, medale wręczył Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: 
Posłanka do Parlamentu Europejskiego  Pani 
Krystyna Łybacka,  Jerzy Lechnerowski 
Burmistrz  Gminy Kórnik,  płk dypl. w st. 
spocz. Mirosław Rochmankowski, ppłk rez. 
Krzysztof Majer,

Tadeusz Myler  Prezes koła Weteranów i 
Rezerwistów z Kościana

Delegacje uczestniczące w uroczystości 
złożyły kwiaty pod obeliskiem z tablicą Pa-
miątkową.

Na zakończenie uroczystości odbyła się 
defilada orkiestry oraz pocztów sztandaro-
wych.

Po defiladzie  Prezes Stowarzyszenia 
ppłk Ryszard Grześkowiak zaprosił wszyst-
kich uczestników  uroczystości na poczęstu-
nek: grochówką wojskową, ciastami i kawą  
na działce Wspólnoty Mieszkaniowej Staszica 
8 , gdzie serwowano dobrą grochówkę , 
ciasta i kawę . Słyszałem pochlebne opinie 
o tej inicjatywie.

W godzinach wieczornych w restauracji 
Biała Dama , Stowarzyszenie wydawało  Bal 
z okazji Święta  dla członków z rodzinami oraz 
zaproszonych gości.

                                                                                                                  R.G.
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Wieści 
z czOłOWa

W dniu 30 września br. odbyło się w 
naszej wsi  zakończenie lata, połączone z 
dożynkami  sołeckimi. Zorganizowana przez 
radę sołecką i  przy pomocy mieszkańców 
impreza przyniosła  wszystkim wiele radości i 
uśmiechu. W  przeprowadzanych konkursach 
brały udział licznie  przybyłe dzieci jak i całe ro-
dziny. Dla ciała  zaś przygotowano słodkości, 
napoje i kiełbaskę  do pieczenia na ognisku.

Krzysztof Stolc

W dniu 30 sierpnia 2014 roku w Konarskim 
odbył się Festyn z okazji zakończenia lata. Swą 
obecnością zaszczycił nas burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Festyn rozpoczął się od zaśpiewania hymnu 
„Konarskie”, do którego muzykę skomponował 
Leszek Roth a słowa napisała Alina Staniecka 
Wilczak. Tu należą się słowa uznania - dziękuję 
autorom, a szczególnie Tobie Alino!

Przy okazji wspomnę, że we wsi rozwijamy 
się muzycznie przy pianinie, którego staliśmy 
się posiadaczami dzięki sponsorom: Fundacji 
Zakłady Kórnickie oraz Zakładowi Arktik Col - 
Baranowski. 

Przy ładnej pogodzie na Festynie było moc 
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można 
było także „przegryźć” kiełbaskę z grilla oraz 
kawałek domowego placka.

Dziękuję paniom z KGW za domowe wy-
pieki, panu Jackowi Tobole za obsługę grilla, 
zespołowi Mini-Max, woźnicy panu Andrzejowi, 
państwu Olejniczakom za wystawienie sklepu, 
p. Paszkowskiemu za zjeżdżalnię oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do przygotowania 
tego Festynu.

Sołtys Konarskiego 
Józef Bartkowiak 

„koNARSkIE”

muzyka i słowa: 
Alina Staniecka-Wilczak

nagranie instrumentalne i aranżacja: 
Leszek Roth

Od Kórnika całkiem blisko 
leży nasze uroczysko
Co od wiosny 
pachnie wiśnią i czereśnią

Tu jedyny kolor nieba, 
pola mają zapach chleba
Tutaj ludzie są szczęśliwi 
- bo są stąd

Tu w Konarskiem 
słońce chować się nie spieszy
Nawet śniegi 
u nas jakby bardziej białe
U nas nawet 
wcześniej wstają przebiśniegi
By wyszeptać rolnikowi, 
że już wiosna

Refren:
Gdy zoboczysz że na ryczce
 stojum w siyni pyry w tytce
że na deser to się u nos mówi „słodkie”
że na łebiod bydzie gzik, 
wiy w Konarskiem każdy smyk
Kto tu nie buł wiele traci - niech żałuje

Pożycz rower od Marycha 
bo tu bimba nie dojedzie
Wołaj bliskich i znajomych, 
ruszaj w drogę

Nie potrzebne są kompasy, 
bo Konarskie tuż za lasem
Każdy drogę ci pokaże 
- kto jest stąd

Tu zobaczysz 
na ściernisku złote stogi
Siano u nas 
ci zapachnie do uśpienia
Gdy zegarek 
do powrotu poda hasło 
Trudno 
- wracaj w swoje betonowe miasto

KONIEC LATA W KONARsKIM XXVi tUrNiej żNiWNY 
kóRNIcko-BNIŃSkIEgo

 BRAcTwA kURkowEgo (kBBk), 
13 wRZEŚNIA 2014 R.

 
Bracia kurkowi z rodzinami uczestniczyli, 

w Kolegiacie Kórnickiej, w Mszy św. w inten-
cji Bractwa Kurkowego. Proboszcz Grzegorz 
Zbączniak w swojej homilii nawiązał do 
idei braterstwa i patrona bractw kurkowych 
Św. Sebastiana. Dla proboszcza kórnickiej 
parafii spotkanie z bractwem kurkowym 
było nowym miłym przeżyciem, nagrodził 
więc braci kurkowych okolicznościowym 
druczkiem modlitw dla świeckich. Wykonano 
pamiątkowe zdjęcia przed kaplicą MB Kór-
nickiej. Spotkanie na strzelnicy rozpoczęło 
się ceremonią pasowania nowych członków 
bractwa. Ślubowanie na ręce prezesa złożyli: 
Henryk Hybza (antykwariusz z Poznania) 
i Adam Szyszka (sołtys wsi Siekierki k/
Kostrzyna). Następnie ks. G. Zbączniak 
poświęcił przygotowane tarcze: 1) Żniwną 
(ufundowana przez Szymona Nowackiego 
króla żniwnego 2013/2014), 2) Legionową 
(ufundowaną przez Rocha Tarczewskiego, 
sekretarza KBBK), 3) Kawaleryjską (ufun-
dowaną przez Rotmistrza Włodzimierz 
Rocławskiego, prezesa Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców Kon-
nych, 4) Sołecką (ufundowaną przez Julię 
Bartkowiak, sołtysa Radzewa, organizatorkę 
Gminnych Dożynek 2014 w Radzewie). Tur-
niej żniwny Bractwa Kurtkowego jest właśnie 
ukoronowaniem obchodów Święta Plonów. 
Wszystkie wymienione tarcze namalował 
artysta malarz Ryszard Kurnatowski ze 
Środy Wlkp.

Pod okiem strzelmistrzów KBBK: Ma-
riana Błaszaka i Zdzisława Jakubowskiego 
rywalizowano o wymienione tarcze i cenne 
nagrody.

W rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego 
zwyciężył Kazimierz Krawiarz, Szymon No-
wicki został I. Rycerzem, a Adam Szyszka 
II. Rycerzem. Nazwisko zwycięzcy, zostanie 

wygrawerowane na kolejnym srebrnym 
oczku łańcucha króla żniwnego KBBK. Jest 
to najtrwalsza forma zapisu, dzięki temu zna-
my nazwiska wszystkich królów żniwnych 
Kórnika od 1923 do 1939 r., wtedy tytuł ten 
wywalczył Klemens Grzegorowski. Łańcuch 
ten znajduje się obecnie w Muzeum Miasta 
Poznania w ratuszu w Poznaniu. W 1989 
r. Kazimierz Krawiarz, ufundował pierwsze 
oczko nowego łańcucha. Trzy lata później, w 
1991 r zdobył ten zaszczytny tytuł. Obecne 
zwycięstwo, po raz drugi, po 23 latach świad-
czy jak trudno o trofea walczyć w KBBK.. 

W otwartym turnieju o tarczę „Legiono-
wą” zwyciężył Szymon Nowacki. Alicja Czyż i 
Katarzyna Szczęśniewska z Poznania zajęły 
drogie i trzecie miejsce. Fundator tarczy wy-
głosił przy prezentacji tarczy pogadankę na 
temat Legionów i nawiązał do 100. rocznicy 
wymarszu „Pierwszej Kompanii Kadrowej 
z Oleandrów. Szerzej o tym historycznym 
wydarzeniu napisał w poprzednim Kórni-

czaninie.
Włodzimierz Rocławski, fundator tarczy 

kawaleryjskiej, prezes Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich, opowiedział o historii 
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. 
Zwycięzcą turnieju o tarczę kawaleryjską 
został Zbigniew Tomaszewski. Miłosz Ko-
lanowski był drugi a Andrzej Tomiak trzeci. 

 Julia Bartkowiak, ufundowała 
tarczę żniwną. Zebranym na strzelnicy 
opowiedziała o swojej pracy rolniczej oraz 
dokonaniach społecznych. Zdobywcą tarczy 
żniwnej został Szymon Nowacki. Zdzisław 
Jakubowski był drugi a Miłosz Kolanowski 
trzeci. 

Pasjonująco, jak zwykle odbywało się 
strzelanie do kura. Zwycięża w tym turnieju 
ten kto swoim strzałem strąci kura. Dokonał 
tego Roman Szyszka z Adrianną Szyszka i 
Markiem Nowickim.

Kazimierz Krawiarz 

Rada  So łecka   ws i  P rus inowo 
zorganizowała w dniu 23.08.2014r. 
na boisku sportowym festyn dożyn-
kowy d la mieszkańców sołectwa i 
nie tylko. Dla dzieci zorganizowano 
2 godzinny blok zabaw i konkursów 
prowadzony przez animatorów . W 
dalszej części  festynu również dla 
dorosłych była grochówka, ognisko, 
k ie łbaski  oraz napoje.  Przy ork ie -
strze bawiono się do późnych godzin 
nocnych, a w trakcie trwania zabawy  
p rzep rowadzono  lo te r i e  fan tową . 
Rada  Sołecka dziękuje wszystkim 
osoba, które zaangażowały się do 
pomocy przy organizacj i  festynu a 
mieszkańcom za przybycie.

  Sołtys 
wsi Prusinowo

  Tadeusz Kuźma

FeStYN dOżYNkOWY W PrUSiNOWie
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Środowiskowym Domu Samopomocy w Kór-
niku wzięli udział w II Powiatowym Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych pt. „Zlot Talentów  2014”, który odbył się 
w piątek, 12 września w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Luboniu. Największy 
sukces odniósł zaprezentowany przez nich 
teledysk do piosenki „Facet to Świnia”, który 
zajął I. miejsce! Towarzyszyły im m. in. kierownik 
ŚDS - Anita Wachowiak, prezes „Klaudynki” - 
Anetta Szarzyńska.

Organizatorem przeglądu była Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Mal-
tańska, a projekt został sfinansowany przez 
Powiat Poznański.

Imprezę prowadził red. Mariusz Kwa-
śniewski z Radia Merkury. Na wstępie m. in. 
poinformował, że celem „Zlotu Talentów 2014” 
jest zmiana postaw społecznych i estetycznych 
odbiorców, którzy nawet nie znają i odrzucają 
twórczość outsiderów, kierując się przekona-
niem, że tylko wykształcony i znany twórca 
może tworzyć dzieła wartościowe. Mariusz 
Kwaśniewski zaznaczył, że obecni na tym 
przeglądzie ludzie najlepiej wiedzą, że wcale tak 
być nie musi i często tak nie jest. Organizatorzy 
mieli nadzieję, że impreza przyczyni się do 

podniesienia rangi twórczości artystów niepro-
fesjonalnych i wpłynie na zmianę postrzegania 
ich przez odbiorów. 

Mariusz Kwaśniewski powitał gości, którymi 
byli: wicestarosta Zygmunt Jeżewski, dyrektor 
Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Mal-
tańskich Pomoc Maltańska - Andrzej Baehr, 
przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego - Maria Grabkowska, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu - Teresa 
Gromadzińska, dyrektor PCPR w Poznaniu - 
Elżbieta Bijaczewska, pełnomocnik Starosty 
Poznańskiego ds. Osób Niepełnosprawnych 
- Elżbieta Tonder. 

Przemówili Zygmunt Jeżewski i Andrzej 
Baehr.

Biorących odział w przeglądzie oceniało 
jury. W „Zlocie Talentów 2014” wzięli udział 
uczestnicy zajęć prowadzonych przez orga-
nizacje pozarządowe, instytucje z: Baranowa, 
Otusza, Drzązgowa, Lisówek, Mosiny, Pusz-
czykowa, Poznania, Konarzewa, Owińsk, 
Swarzędza i Kórnika.

Artyści przedstawili: teledyski, Małe Pre-
zentacje Teatralne oraz prezentacje wokalne. 
Na wystawie były ich prace plastyczne na 
tematy: letni bukiet, plakat propagujący Powiat 

Poznański, letni kapelusz. Jury oceniało też 
antologię podróży, a w jej ramach dwa tematy: 
„Moje najważniejsze osiągnięcie życiowe, 
„Podróż marzeń”.

Mariusz Kwaśniewski zapowiadając zwy-
cięski teledysk do piosenki „Facet to Świnia”, 
zaprezentowany przez ŚDS w Kórniku, prosił 
publiczność o jego ciepłe przyjęcie. ŚDS repre-
zentowała także Karina Kominek, wykonując 
piosenkę „List Do Boga”, za którą zdobyła II 
miejsce. Zgodnie z tytułem „Szpital z przymru-
żeniem oka” miał rzeczywiście taki charakter. 
ŚDS za to przedstawienie uzyskał III miejsce. 
Ponadto wyróżnienia otrzymali reprezentujący 
kórnicki ŚDS: Matylda Grząślewicz - za letni 
bukiet oraz Piotr Banaszak za letni kapelusz. 
Natomiast w konkursie literackim w kategorii 
„Moje najważniejsze osiągniecie życiowe” III 
miejsce zajęła Honorata Łąkowska.

Dodajmy, że tytuł Talent Roku 2014” otrzy-
mała Grupa Teatralna z WTZ Stowarzyszenia 
Roktar z Baranowa.

Na zakończenie przeglądu jako niespo-
dzianka był koncert Małgorzaty Ostrowskiej z 
zespołem.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

śdS Na „zlOcie taleNtóW 2014”

W KÓRNICKIM 
PKPs

Jedną z tradycyjnych form działalności 
Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej w Kórniku jest 
udzielanie wsparcia w postaci rozdawania 
żywności zakupionej z funduszy unijnych. W 
tym roku takiej pomocy nie było, planowana 
jest od lutego 2015 roku. Za to ZM-G PKPS 
zgłosił wstępne zapotrzebowanie do Wielko-
polskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS na 
10 ton warzyw, owoców, jarzyn pochodzą-
cych z Banku Żywności w Poznaniu, skąd 
trafiają produkty od Agencji Rynku Rolnego, 
która skupuje tę żywność od rolników nie 
mogących jej sprzedać do Rosji.

W dalszym ciągu trwa pomoc w zakupie 
specjalistycznej żywności dla chłopca z 
Ukrainy. Cały czas ze wsparcia korzysta 
trzyosobowa rodzina z Pierzchna. Dla bę-
dącego w niej dziecka idącego do klasy „0” 
zakupiono książki, tornister, odzież, buty. 

Na bieżące wydatki - zakup żywności są 
przekazywane tej rodzinie pieniądze. Dla 
potrzebujących inna rodzina zamieszkała 
w w Borówcu oddała meble.

Troje podopiecznych przebywało rów-
nież na wczasach z seniorami w Świnoujściu 
i pojedzie z nimi 23 września w góry do 
Białego Dunajca.

Wokół ZM-G PKPS w Kórniku jest grono 
przyjaciół. Rolnicy: Leszek Sznura z Bierna-
tek i radny Jerzy Rozmiarek z Czmonia w 
miarę potrzeb przekazują osobom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej ziemniaki, 
warzywa - cebulę, kapustę.

Kierujący działaniem Koła Bogdan 
Wesołek zaznacza, że bardzo życzliwa dla 
ludzi jest sołtys Biernatek - Anna Plucińska, 
udzielająca wsparcia w różnych sprawach. 
Jest przyjaciółką Koła Emerytów i Rencistów 
działającego przy ZM-G PKPS.

Mieszkańcy kórnickiej gminy mogą też 
liczyć na uzyskanie odpowiedniego sprzętu 
rehabilitacyjnego, pochodzącego od holen-
derskich i niemieckich fundacji.

W lipcu do chorego z Dziećmierowa 
zostało dostarczone łóżko szpitalne z ma-

gazynu WZW PKPS w Poznaniu. Natomiast 
w sierpniu drugie trafiło do mieszkańca Kór-
nika. Są to używane łóżka w dobrym stanie.

Od września ponownie będzie czynny 
Klub Seniora (w środy w godzinach 15-19 i 
czwartki - 11-15), w którym mogą spotykać 
się członkowie Koła Emerytów i Rencistów, 
poczytać prasę, porozmawiać.

Bogdan Wesołek informuje, że dla kilku-
dziesięciu seniorów będą prowadzone zaję-
cia rehabilitacyjne finansowane z środków 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Na początek 
października zaplanowano zebranie, na 
którym zostanie ustalony program działa-
nia koła. Zapewne seniorzy udadzą się do 
Teatru Muzycznego, być może spotkają się 
z ciekawym człowiekiem.

Koło Emerytów i Rencistów stanowi 
swego rodzaju rodzinę. Stąd jego członko-
wie ze smutkiem żegnają swoich przyjaciół. 
Ostatnio zmarła 78-letnia Irena Kudła. 
Seniorzy wspierają duchowo ciężko chorą, 
przebywającą w szpitalu - Kazimierę Górską, 
która była założycielką koła.

Robert Wrzesiński 
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Wieści 
Z BIBLIOTEKI

wakacyjne wspomnienia
Po raz kolejny Biblioteka Publiczna w 

Kórniku oraz Filia w Bninie zorganizowały 
zajęcia wakacyjne dla dzieci szkolnych. 

W Kórniku zajęcia odbywały się dwa 
razy w tygodniu. Podzielone były na bloki 
tematyczne. Podczas przerw w działaniach 
plastycznym, dzieci miały chwilę na wysłu-
chanie pięknych bajek, ciekawostek czy 
zgadywanek. Nasi mali artyści wykonywali 
kwiaty, gąsienice, motylki, mrówki i mro-
wisko, pszczółki, muchomorki. Podczas 
ostatnich zajęć na dzieci czekała smakowita 

- owocowa uczta, która była połączona z 
nauką fantazyjnego składania serwetek. 

Mamy nadzieję, że dzieciom podobało 
się twórcze spędzanie upalnych, letnich dni.

Dziękujemy wszystkim za przemiłe 
spędzenie letnich dni. 

Nasze działania i propozycje znajdują 
się na stronie : www.biblioteka.kornik.pl

ZAmkNIęcIE BIBlIoTEkI
In formujemy,  że w 

dniach 23 i 24 września  
w związku z wprowadza-
niem nowego systemu 
bibliotecznego Bibliote-
ka Publiczna w Kórniku 
i Fil ia w Bninie  będą 
NIECZYNNE

INAUgURAcjA „PASjoTEkI”

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w 
dniu 22 września (poniedziałek), na 

SPoTkANIE oRgANIZAcYjNE  
PASjoTEkI 

KaK

SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"

Biblioteka Publiczna w Kórniku                  
zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

22 września

godz. 17:00 

NA  

Mieszkaniec Kórnika Jarosław Woj-
ciechowski został laureatem kilku reno-
mowanych konkursów fotograficznych. 
J e g o  z d j ę c i e 
pt. „Fontanna” 
zdobyło II miej-
sce w Konkursie 
fotograficznym 
Empiku 2014. 

W Konkursie 
Fotograficznym 
Moja Wielkopol-
ska 2014 otrzy-
mał miejsce IV 
oraz wyróżnie-
nie w postac i 
Statuetki Gru-
py Literycznej 
Na Krechę. Te 
l a u r y  z d o b y ł 
dzięki dwóm ze-
stawom zdjęć 
zatytułowanym: 
„ Ta r g o w i s k o ” 
oraz „Półwiejska 
2014”. 

P a n  J a r e k 
jest członkiem 
Grupy Fotograficznej STREETM. O 
swoich pracach mówi: „Moja fotografia 

wywodzi się z nurtu fotografii ulicznej 
- z ang. street photography i jest próbą 
sportretowania różnych środowisk miej-

skich/społecznych w charakterystyczny, 
anegdotyczny sposób. Groteska ocie-

rająca się o surrealizm i swego rodzaju 
nostalgia dodatkowo podkreślana przez 
czerń i biel to elementy nadające moim 

zdjęciom odpo-
wiedni wyraz”.

R e d a k c j i 
„Kórniczanina” 
jest tym bardziej 
miło donieść o 
sukcesach Pana 
J a r k a ,  g d y ż 
przez kilka lat 
współpracował 
on w wydawaniu 
naszego pisma, 
a i teraz często 
ko rzys tamy z 
jego fachowej, 
nie tylko foto-
graf icznej  po-
mocy.

Zaintereso-
wanych foto-
grafiami jarka 
wojc iechow-
skiego zapra-
szamy na blog 

www.jarq.wordpress.com
ŁG

sUKCEsY  NAsZEGO fOTOGRAfA
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. 

„Oaza miejscem sportu, spotkań i dobrej 
zabawy”. Komisja konkursowa w składzie:

W skład komisji weszli: 
- Kierownik KCRiS OAZA – Wojciech Kieł-
basiewicz – przewodniczący komisji
- Dyrektor KOK – Sławomir Animucki
- Dyrektor SP2 w Kórniku - Zofia Talarczyk
- Dyrektor SP w Radzewie – Krystyna 
Kiełpińska
- Radny Gminy Kórnik – Marek Broniewski
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Polityki Społecznej – Ewa Mada-
lińska-Soczyńska
- Malarka, pracownik Szkoły Plastycznej w 
Poznaniu – Elżbieta Wojtulewicz-Łakoma
- Absolwent ASP w Poznaniu, pracownik 
KOK - Piotr Mastalerz

potwierdziła wysoki poziom wszystkich 
prac konkursowych i zauważyła ogromne 
zainteresowanie wśród wszystkich biorą-
cych udział w konkursie. Organizatorzy 
dziękują  za zaangażowanie wszystkich 
dzieci jak również ich opiekunów nadzoru-
jących wykonanie prac.

 Po burzliwych obradach komisja przy-
znała następujące miejsca:

 w kategorii I (przedszkola):
Miejsce I: praca nr 5 -  Przedszkole Śpie-
wający Włóczykije z Borówca
Miejsce II: praca nr 7 
- Przedszkole Bajkowy Dwór z Kórnika
Miejsce III: praca nr 1 
- Przedszkole nr 2 Kórnik-Bnin, z nadzoru-
jącą Milena Bąkowską-Grześkowiak

 w kategorii II (SP klasy I – III):
Miejsce I: praca nr 5 – Praca indywidualna 
Marika Godlewska - 8 lat
Miejsce II: praca nr 4 – SP Szczodrzykowo 
– kl. III, z nadzorującą Danutą Gronek
Miejsce II egzekwo - praca nr 2: SP Radze-
wo – kl. I i III

 w kategorii III
 (SP klasy IV – VI i gimnazja):

Miejsce I: praca nr 12 – SP Radzewo – 
klasa IV, V, VI
Miejsce II: praca nr 11 – Gimnazjum Roba-
kowo – kl. I Hołubowska Natalia, Stroiwąs 
Weronika, Walczak Adrianna

Miejsce III: praca nr 3 – Praca indywi-
dualna – Julia i Natalia Łopińskie

wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy! 

 Zapraszamy na wystawę prac „Wiel-
kiego Konkursu Plastycznego” w holu w 
Centrum „OAZA”. Wszystkie prace są orygi-
nalne, zadziwiają innowacyjnością, a także 
znajomością całego obiektu przez autorów.

Uprzejmie informujemy, że od 5 wrze-
śnia będzie można wziąć udział w głosowa-
niu publiczności. Wśród głosujących, którzy 
prawidłowo wypełnią „kartę głosowania” i 
wrzucą ją do urny, zostanie wylosowana 
NAGRODA PUBLICZNOŚCI – ROWER!

Losowanie odbędzie się 20 września 
podczas Festynu Rodzinnego!

Zachęcamy do głosowania!
Poniżej prezentujemy listę sponsorów:

1. TFP – Producent Tektury Falistej
2. Akademia Rysunku Agnieszka Opala 
– Poznań
3. Jubiler Buszkiewicz
4. Prowent Bistro
5. Grześkowiak – producent surówek
6. Kawiarnia Walentynka
7. Restauracja Biała Dama
8. Restauracja Ventus
9. Restauracja „Tawerna pod żaglami”
10. Grupa Graficzna Raster
11. Producent etykiet J&M
12. KM Partner – Kórnik
13. Wader & Woźniak – producent zabawek
14. Kwiaciarnia Katarzyna Taciak
15. Hotel Daglezja

KOLARsTWO
AlIcjA RATAjcZAk 

Z PUchAREm PolSkI
Kolejne sukcesy do swojej kolekcji dołożyły 

zawodniczki Jedynki Limaro Kórnik po rozegra-
nym w ostatni weekend w dalekich Siedlcach, 
finale pucharu Polski w kolarstwie szosowym. 
Najwartościowszy wynik osiągnęła dziewięt-
nastoletnia Alicja Ratajczak, zwyciężając w 
pięknym stylu w kończącym całoroczny cykl, 
finałowym wyścigu ze startu wspólnego na 
dystansie 104 km w kategorii elita kobiet. W 
ubiegłym roku o tej samej porze, Alicja zwy-
ciężyła również ten sam finał, rozgrywany w 
Kaliszu, tylko w kategorii juniorek, a dziś powtó-
rzyła ten wynik wśród seniorek. Wielkie brawa 
dla Alicji, która dzień wcześniej zajęła jeszcze 
trzecie miejsce w wyścigu indywidualnym na 
czas. W kategorii juniorek doskonale spisały 
się obie startujące zawodniczki Limaro. Natalia 
Radzicka i Nikol Płosaj, które w wyścigu na czas 
zajęły kolejno miejsca drugie i trzecie, natomiast 
w wyścigu ze startu wspólnego również na 
dystansie 104 km! Nikol zajęła drugie miejsce. 
Wśród juniorek młodszych inna zawodniczka 
Limaro Karolina Przybylak ukończyła zawody 
na siódmym miejscu.

cZTEREch wYchowANków lImARo  
NA SZoSowYch 

mISTRZoSTwAch ŚwIATA
Również Natalia Radzicka po ostatnim 

występie w finale pucharu Polski, zakwalifi-
kowała się na szosowe Mistrzostwa Świata w 
hiszpańskiej Ponferradzie.  Tym samym Polskę 
na szosach półwyspu Iberyjskiego reprezento-
wać będzie, aż czwórka wychowanków UKS 
Jedynka Limaro Kórnik. Natalia Radzicka 
wystartuje w wyścigu indywidualnym na czas, 
a Nikol Płosaj w wyścigu ze startu wspólnego 
juniorek. Również w czasówce elity kobiet 
będziemy mogli kibicować Katarzynie Pawłow-
skiej, reprezentującej dziś jedną z najlepszych 
zawodowych grup kobiecych na świecie, holen-
derskiej Boels Dolmans, natomiast w wyścigu 
elity mężczyzn wystartuje kolejny wychowanek 
Limaro reprezentujący dziś najlepszą polską 
grupę zawodową CCC Polsat, Mateusz Taciak.  

   Paweł Marciniak 

WYNIKI KONKURsU PLAsTYCZNEGO
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ORLIKA 
O PUCHAR 
PREMIERA 

Na orliku w Kamionkach odbyła się ko-
lejna edycja turnieju piłki nożnej o Puchar 
Premiera  chłopców rocznik 2001/2002.

Udanie w nich wystąpili gimnazjaliści z 
Robakowa, którzy w swej kategorii wygrali 
wszystkie mecze i awansowali do dalszej 
fazy rozgrywek.

Oto wyniki poszczególnych spotkań: 
Robakowo – Daszewice 4-1 gole zdobyli: 
Łęski Wiktor 3, Wroniak  Mateusz 1, Ro-
bakowo – Kórnik II 8-0 gole: Wesołowski 
Krzysztof 2, Łęski 2, Haremski Krzysztof1, 
Lesiński Wojciech 1, Grześkowiak Konrad 
2, Robakowo – Kórnik I  3-1 Łęski 3.

Poza strzelcami goli w turnieju wzięli 
udział: Dyla Adam, Wojtuś Damian, Adam 
Baran i Alan Kujawa.

PP - opiekun

UKS SOKÓŁ ROBAKOWO 
ORAZ GIMNAZJUM 
IM. POWSTAŃCÓW 

WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE 
ZAPRASZAJĄ

NA OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
 „POŻEGNANIE LATA” 

O PUCHAR BURMISTRZA
 JERZEGO LECHNEROWSKEIGO

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ
 27 WRZEŚNIA ( SOBOTA ) 2014 R 

NA OBIEKTACH PRZY GIMNAZJUM
 W ROBAKOWIE. 

STARTUJEMY O GODZ.10 00

ROZGRYWKI TOCZYĆ SIĘ BĘDĄ 
W DWÓCH KATEGORIACH:

1 – KLASY III ORAZ II GIMNAZJUM
2 – KLASY I GIMNAZJUM ORAZ KLASY 
VI I MŁODSI SZKOŁY PODSTAWOWE 

ZAPISY DO TURNIEJU 
DO DNIA 25 WRZESNIA 

POD TEL.618171-172, LUB 604126690 
P. ANDRZEJ SURDYK

 – PREZES UKS LUB u NAUCZYCIELI W-F

GRUPA 1 GRA W SYSTEMIE 
5 + BRAMKARZ+ REZ MAKS 2
GRUPA 2 GRA W SYSTEMIE 

4 + BRAMKARZ + REZ MAKS 3

SYSTEM ROZGRYWEK BĘDZIE UZALEŻ-
NIONY OD ILOSCI ZGŁOSZONYCH EKIP DLA 
NAJLEPSZYCH DRUŻYN PRZEWIDZIANE SĄ 
PUCHARY I NAGRODY A DLA WSZYSTKICH 
UCZESTNIKOW POCZESTUNEK I NAPOJE.

ORGANIZATOR
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO

sPORT sZKOLNY
TURNIEj PIŁkARSkI oRlI-

kA-5.09.2014
Na boisku ORLIKA na Błoniach w 

Kórniku odbyły się mistrzostwa gminy 
Kórnik rocznika 2003-2004 w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców. Klasyfikacja końco-
wa dziewczyn: pierwsze  miejsce i awans 
do dalszych rozgrywek wywalczyła SP 
Szczodrzykowo przed  SP nr1 Kórniku i  
SP nr2w Kórniku.

Wyniki meczów: Kórnik-Bnin 1:0, Bnin-
-Szczodrzykowo 0:3 , Kórnik-Szczodrzy-
kowo 0:5

Awans dla SP Szczodrzykowo pod 
kierunkiem p. Dariusza Śmigielskiego 
wywalczyły: Haremska Marysia, Witkow-
ska Klaudia, Śmigielska Zofia, Śmigielska 
Hanna, Baranowska Maja, Bortlisz Wiktoria, 
Sobisiak Klaudia, Każmierska Małgosia.

W kategorii chłopców zwyciężyła  SP 
nr 1 w Kórniku przed  SP Szczodrzykowo i  
SP nr2 w w Kórniku- Bninie

Wyniki meczy : Kórnik -Bnin 4:2, Bnin-
-Szczodrzykowo 0:3, Kórnik -Szczodrzy-
kowo 2:0.

Awans dla SP 1 Kórnik do dalszych 
rozgrywek wywalczyli: Garstkiewicz Miłosz, 
Michalak Sebastian, Baranowski Dawid, 
Kruk Ksawery, Gąska Bartosz, Matuszczak 
Krzysztof, Osetek Stanisław, Broszko Ma-
teusz . Opiekunem zespołu był p. Marek 
Bugajski.

 Zawody przeprowadził p. Dariusz Śmi-
gielski- trener ORLIKA w Kórniku.

Ośrodek Sportu i rekreacji w Kórniku 
był sponsorem wody i poczęstunku a Aka-
demia Piłkarska Reissa ufundowała drobne 
upominki dla każdego uczestnika turnieju.

mISTRZoSTwA gmINY w 4-BojU lA
 szkół podstawowych-11.09.2014
Przy sprzyjającej pogodzie startowali 

uczniowie szkół podstawowych w dru-
żynowym 4-boju lekkoatletycznym, który 
obejmuje: 60 m, w dal, p. palantowa, 600m 
dz. a  1000 chł. Startują zespoły 6-osobowe 
ale do punktacji drużynowej  sumuje się 
ogólną ilość punktów uzyskanych przez 5 
najlepszych.

Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

uzyskując 782 pkt. w składzie: 
184 pkt. Smoczyk Aleksandra, Kowal-

ska Klaudia 182pkt. Majchrzak Julia-143 
pkt., Flerkowska Zofia-143 pkt., Jakubow-
ska Martyna-131 pkt. 

Kolejne miejsca zajęły szkoły: drugie 
- SP Radzewo-775 pkt.,  trzecie. SP 2 
Kórnik-Bnin-684 pkt., czwarte szkoła z  
Szczodrzykowa -671 pkt. Indywidualnie 
najwięcej punktów uzyskały: Sułkowska 
Magdalena z Radzewa-198 pkt,, Smoczyk 
Aleksandra-184 pkt. i Kowalska Klaudia 182 
pkt. - obydwie z Kórnika.

W grupie chłopców zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr 2 Kórnik-Bnin – 672 pkt. 
w składzie: Maślanka Krzysztof 176 pkt., 
Piotr Matuszewski- 140 pkt. Pogonowski 
Maksymilian-125 pkt., Marcel Łagoda-125 
pkt. Szymon Cyrulewski-106 pkt. Drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Kórniku-661 pkt., trzecie z Szczodrzyko-
wa-582 pkt. i czwarte SP Radzewo- 405 
pkt. Indywidualnie najlepszy był Krzysztof 
Maślanka z Bnina-176 pkt., drugi Filip 
Młynarczyk z Kórnika- 157 pkt., trzeci Alek-
sander Polcyn z Szczodrzykowa-155 pkt. 

Ciekawsze wyniki chłopców: Filip Mły-
narczyk- 9,13 sek. na 60m i 42,5 w piłce 
palantowej, Tymoteusz Gabski na 60 m 
-9,13 sek. Krzysztof Maślanka-42 m w p. 
palantowej i 3:41,69 sek. -1000m., Piotr 
Matuszewski z Bnina 4,12m w skoku  w dal.

Wśród dziewcząt na wyróżnienie za-
sługują: Magdalena Sułkowska- 600m- 
2:07,83 sek., Julia Majchrzak z Kórnika-  30 
m w rzucie p. palantową oraz z Szczodrzy-
kowa Lebiedź Weronika- 3,74 cm w skoku 
w dal i  Aleksandra Smoczyk z Kórnika na 
60m-9,35 sek.

Gospodarzem zawodów była szkoła 
z Kórnika pp. Katarzyna Pucek i Adam 
Prokopczuk.a zawody otwarła dyrektorka 
szkoły p. Ewa Szybiak- Lewandowska. 
Dyplomy dla szkół i najlepszych uczniów 
przygotowała p. Małgorzata Iszkuło z 
Bnina. Drobne upominki dla najlepszych 
przekazała Promocja gminy Kórnik. Całość 
imprezy pod kierunkiem gminnego organi-
zatora sportu przeprowadzili nauczyciele wf 
- opiekunowie szkół kórnickich. Najlepsze 
szkoły będą reprezentowały naszą gminę 
na zawodach powiatowych-wiosną 2015 r. 

ARA

wAżNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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, kornik@kornik.pl
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 in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 503-067-690

Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro-
wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia  w kórniku-Bninie
ul. Armii krajowej 1, tel. 61 8170 050.
centrum medyczne koRmEd w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00

w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 

tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
godziny pracy aptek z terenu gminy kórnik

Apteka Prywatna lewicka-Nowak-Przybyl-
ski, ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
pn. – pt. 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
niedziela 9:00 - 13:00
w święta i dni wolne od pracy 9:00 – 13:00

Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, 
kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00

„Apteka w Rynku”. 
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Apteka A-2 Borówiecka, 
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00

Apteka „Rumiankowa”, 
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:30 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00

Apteka „obok Przychodni”, 
ul. Poznańska 32, Kórnik
 Tel. 61 893 72 89 
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Apteka „Amfora”, 
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki 
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00

Punkt Apteczny „witaminka”, 
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”, 
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985 
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 
61 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
filia Biblioteki w kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
kórnicko-Bnińska 
Izba Pamiątek Regionalnych 
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. m.B. królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. wszystkich Świętych w kór-
niku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NmP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. bł. matki Teresy z kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
 tel. 61 8788010
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Następny numer kórniczanina ukaże się 3 października  2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 26 września 2014 r.
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*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą prace, także dorywczą. Tel. 602 74 56 31
*Korepetycje z chemii - poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam garnitur młodzieżowy. Czarny. 170 cm. Tel.601 359 686
*Szukam dojazdu do Poznania w okolice ul. Przełajowej (technikum łączności) za odpłatnością w dni powszednie Tel. 61 8 190 750
*Sprzedam 4 opony zimowe Hankok 205/55 R16 91T. Cena 480 zł. Tel. 512 67 11 45 
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam cegłę rozbiórkową. Tel. 507 155 477
*Sprzedam małą pralkę wirnikową tanio oraz rower górski - koła 24’ tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), foteliki samochodowe(2), maty edukacjne(2), nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam profesjonalny miernik elektryczny oraz przyrządy do pomiaru powietrza w oponach z manometrem(2szt). Tanio. Tel.  506490723
*Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 180l stan bdb. Tel. 697203371
*Sprzedam pralki Bosch stan bardzo dobry. Tel. 697203371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Praca w Robakowie na stanowisku Pakowacz.  Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tel. 791-120-639
*Zatrudnię pracownika gospodarczego lub sprzątaczkę z orzeczeniem w Żernikach oraz Mrowinie. Paulina: tel. 571-305-581
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, ściąganie eternitu, szybko, fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513-540-581
*Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Język angielski – korepetycje: podstawówka 30 zł, gimnazjum i liceum 35 zł / 60 minut; Kórnik. Tel. 784 703 269
*Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, kładzenie płytek i paneli. Krótkie terminy. Tel. 667 198 500
*Zatrudnię kierowcę kat. B do przewożenia towarów. Tel. 61 8190 767. Mile widziane doświadczenie
*Zatrudnię pracownika biurowego. Tel. 61 8190767. Mile widziane doświadczenie
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Stan deweloperski. 265 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Piecyk na drewno z kaflami. Bordowy. 1000 zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam sofę z dwoma fotelami. Tel. 505 859 178 lub 661 879 191
*Zatrudnię operatora koparko-ładowarki. Tel. 723 501 747
*Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna” w bardzo dobrym stanie. Tel. 661 808 916
*Dwa zespoły muzyczne poszukują do wynajęcia sali na próby. Tel. 697 486 762
* Szukam dojazdu do Poznania w okolice ul. Przełajowej (technikum łączności) za odpłatnością w dni powszednie Tel. 61 8 190 750
*Tłumaczenia - nauczanie - angielski, niemiecki, włoski, portugalski, węgierski, rosyjski.  Kórnik-Bnin-Konarskie www.language-house.pl / tel: 506 01 99 25
*Oddam pod wynajem mieszkanie 60m², 3 pokoje, balkon, piwnica. Staszica nowe budownictwo. Tel. 604531132
*Wynajmę komfortowy segment  szeregowca w Kórniku, ul. Mickiewicza. 2100 zł/miesięcznie. Tel. 607 910 304
* Sprzedam spacerówkę X-lander i spacerówkę typu parasolka Bebe Comfort. Obie zielone. Dobry stan. Tel. 607 268 412
*Profesjonalna oprawa muzyczna twojej imprezy: urodziny, poprawiny, dyskoteki, prywatki, 18-nastki. Tel. 694 544 032
*Lokal do wynajęcia, ul. Dworcowa 10, pow. 26 m², WC, CO, klimatyzacja. Tel. 600 275 200

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.

GłOSUj!
Zagłosuj na projekty zgłoszone do konsultacji społecznych 

Budżet obywatelski gminy kórnik 2015 - do 30 września 2014 r. 

głosowanie przez Internet:  www.kornik.pl/bogk
głosowanie na kartach papierowych: 

- karty, oraz urny do głosowania można znaleźć:
1. Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, Kórnik
 - Biuro Obsługi Mieszkańca  (Pon. 8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
2. Biuro Rady Miejskiej - ul. Rynek 1, Bnin -  (Pon. 8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
3. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
 - ul. Ignacego Krasickiego 1, Kórnik (czynne codziennie od 6.30 do 22.30)

głosować mogą osoby zameldowane w gminie kórnik, 
lub wpisane na listę wyborców w naszej gminie, 
które ukończyły 16ty rok życia.

Listę i szczegóły projektów znaleźć można takze na www.kornik.pl/bogk

ZAPRASZAmY do gŁoSowANIA

wśród głosujących 

rozlosowane zostaną 

nagrody!



VII Nocny 
Kórnicki Półmaraton 

im. św. Jana Pawła II

4 października 2014 r.
 Stadion Kórnik Błonie

Kórnicki Półmaraton
VII Nocny 

od 16.30 - zapisy na Błoniach
Starty sztafet honorowych:
16:30 - Grupa Rowerowa Kamionki-Szczytniki-Koninko startuje spod kościoła w Kamionkach
17:00 - sztafeta biegowa spod tablicy „papieskiej” z Bnina
 

 ZaprasZamy wsZystkich.
 Aby wziąć udział w półmaratonie wystarczy przebiec lub przejść choć jedno okrążenie wokół stadionu (400 m). 
każdy przynosi ze sobą znicz!

18:00
19:00
21:37

18:00 - Msza św. polowa na stadionie na Kórnickich Błoniach
19:00 - start VII Półmaratonu
21:37 - wielki finisz


