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W tym numerze także:
- wyprawka szkolna i stypendia
- 10 lat współpracy z Königstein im Taunus
- co słychać w Błażejewie?
- zaproszenia na imprezy kulturalne i sportowe
Głosuj!
- sukcesy kolarzy „Jedynki” i wygrane mecze Kotwicyw w w. k o r n i k . p l / b o g k
- informacje o Dożynkach
http://www.kornik.pl/bogk

„DYCHA W KÓRNIKU”
14 lipca w Urzędzie Miejskim w Kórniku
burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz
Antoni Kalisz spotkali się z Prezesem Fundacji
Waleczne Serce panem Sławomirem Hincem
w sprawie organizacji w Kórniku biegu „Dycha
w Kórniku”, który odbędzie się 24 października.
Bieg ten jest elementem Wielkopolskiej Ligi
Biegowej. Wielkopolska Liga Biegowa to cykl
5 biegów w miastach charakterystycznych dla
Wielkopolski - Poznań, Pleszew, Śrem, Kórnik,
Pniewy.
10 LAT WSPÓŁPRACY
Od 16 do 20 lipca delegacja z gminy Kórnik
przebywała w Gminie Königstein w Niemczech.
Tegoroczne obchody święta miasta w partnerskiej gminie Königstein, podobnie jak obchody
święta miasta w naszej gminie, połączone były
z jubileuszem 10-lecia współpracy partnerskiej
gminy Kórnik i niemieckiej gminy Königstein.
Na tegoroczne obchody święta miasta,
zwane „Burgfestem” do Königstein udała się
liczna delegacja z gminy Kórnik, reprezentowana przez - burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, radnych Rady Miejskiej w Kórniku (panią
Julię Bartkowiak, panią Krystynę Janicką, pana
Andrzeja Surdyka oraz pana Romana Genstwę), pracowników Wydziału Promocji Gminy,
przedstawicieli stowarzyszenia „Ogończyk”,
przedstawicieli Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, chór Tutti Santi.
DWA BORÓWCE
W wyniku podjęcia uchwały w sprawie
podziału Borówca na dwa sołectwa: Borówiec
i Borówiec Nowy w dniach 11 i 12 lipca odbyły
się konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu statutu nowych sołectw. W konsultacjach
uczestniczyli m.in. radna Anna Andrzejewska,
radna Dorota Buchalska, sekretarz Leszek
Książek oraz pracujące w Urzędzie Miejskim
Iwona Pawłowicz-Napieralska i Agnieszka
Wiśniewska.
W dniu 19 sierpnia, podczas nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały o nadaniu
statutów.
W najbliższym czasie dojdzie do wyborów
sołtysów i rad sołeckich w nowych sołectwach.
ŚWIETO POLICJI
20 lipca wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w uroczystości związanej z obchodami
Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji
w Poznaniu. Funkcjonariusze obchodzili 96-lecie utworzenia policji państwowej i przyjmowali
awanse oraz wyróżnienia.
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23 lipca w Komisariacie Policji w Kórniku
odbyły się obchody związane ze Świętem
Policji. W uroczystości brali udział m.in. wiceburmistrz Antoni Kalisz, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Roman Genstwa oraz wójt
gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz.
OBLIGACJE PODPISANE
Także 20 lipca w Urzędzie Miejskim w Kórniku burmistrz Jerzy Lechnerowski i Skarbnik
Gminy Katarzyna Szamałek podpisali umowę
z Bankiem PKO BP S.A na emisję obligacji
w wysokości 9 milionów złotych, które przeznaczone będą na wydatki majątkowe, m.in.
budowę ulicy Poznańskiej w Kamionkach wraz
z kanalizacją deszczową.

multimedialną o nowym okresie finansowania
(PROW 2014-2020).
ZMIANY W TARYFACH

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

28 lipca w Urzędzie Miejskim w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące zmiany
taryf transportowych w komunikacji miejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz pan Piotr Kamiński specjalista
od spraw transportu.
Zmiany zostaną wprowadzone na wniosek
Zarządu Transportu Drogowego i dotyczyć
mają korzyści płynących z użytkowania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.
W dniu 29 sierpnia w godzinach od 10:00
do 14:00 będzie można na kórnickim rynku
„wyrobić” kartę PEKA i dowiedzieć się o zasadach jej funkcjonowania.

W SPRAWIE UGODY
W siedzibie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Warszawie, w dniu 23 lipca,
w obecności kancelarii prawnych doszło do
spotkania burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z Wiceprezesem Spółki. Spotkanie
dotyczyło propozycji zawarcia ugody sądowej
w sprawie powództwa PSE przeciwko Gminie
Kórnik o zapłatę 22,8 mln zł tytułem odszkodowania za poniesione straty z powodu nieoddania inwestycji w terminie. Propozycję zawarcia
ugody przyjął przed rokiem Sąd Okręgowy
w Poznaniu, przed którym toczy się sprawa.
Rozmowy będą kontynuowane..
OBRADY LIDERA
27 lipca burmistrzowie oraz członkowie
stowarzyszenia z gminy Kórnik wzięli udział
w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, które
odbyło się w świetlicy wiejskiej w Szymanowie,
gmina Śrem. Prezes stowarzyszenia Halina
Biechowiak-Drożak przedstawiła Zebranym
propozycję rozszerzenia obszaru objętego
LSR o teren Gminy Czempiń. Po prezentacji
Gminy Czempin, którą przedstawił Zastępca Burmistrza Czempinia Andrzej Socha,
zgromadzeni przyjęli uchwałę w tej sprawie
oraz podjęli uchwały o rozszerzeniu składów
Organów Stowarzyszenia o przedstawicieli
Gminy Czempiń. Kolejna przyjęta uchwała
dotyczyła uzupełnienia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej. Marta Mańkowska, specjalistka ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
omówiła proponowane przez Zarząd zmiany
w Statucie Stowarzyszenia, które następnie
przegłosowano. Kolejnym tematem, nad którym debatowano, było zaproponowane przez
Włodarzy Gmin Członkowskich podniesienie
składki członkowskiej płaconej przez Gminy
do 1,00 zł od każdego mieszkańca. Następnie
specjalista ds. wdrażania LSR, p. Grzegorz
Wiśniewski, przedstawił Zebranym prezentację

WIZYTA W ZGO
Także 28 lipca odbył się wyjazd do Zakładu
Gospodarki Odpadami w Jarocinie, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu oraz
budową nowego zakładu w ramach Porozumienia Jarocińskiego dla 17 gmin, którego oddanie
do eksploatacji planuje się w październiku br.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceburmistrz
Antoni Kalisz, Radni RM w Kórniku, Prezes
SATER Kórnik pan Maksymilian Sułkowski,
Prezes WODKOM Kórnik pan Włodzimierz
Matuszak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kórniku zajmujący się gospodarką odpadami.
Kiedy Otworzą promenadę?
Po kolejnych negocjacjach z wykonawcą
drugiego etapu promenady oraz po rozmowach
w sprawie uwzględnienia zmian w rozliczeniach
z Urzędem Marszałkowskim Urząd Miejski
w Kórniku i firma Navimor ustaliły, że odcinek
promenady od zamku do ul.Harcerskiej ma zostać otwarty 1 września br., a prace naprawcze
przy pomoście zamkowym potrwają do końca
października.
Przypominamy, że projekt pt.: „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez
budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim
– etap II” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa, w ramach Priorytetu VI
„Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania
6.1 – „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura
turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dofinansowanie stanowi 65% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację
inwestycji.
Opr. ŁG i ZF
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Sesje
rady Miejskiej
Podczas sesji Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbyła się 29 lipca br. podjęto szereg
uchwał i decyzji.
Wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok. Jedną z
większych zmian było zmniejszenie wydatków
w kwocie 875 tys. zł poprzez odjęcie środków
w wysokości 1.300 tys. zł z zadania budowa
drogi w Czmońcu oraz dodanie 425 tys. zł
do zadania modernizacja dróg w Borówcu
ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa i
Spółdzielcza.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radzewie. Jak czytamy w uzasadnieniu
nieruchomości te nie są przeznaczona na cele
publiczne, a zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy przeznaczone są pod uprawy rolne.
Dziesięcioletnie umowy dzierżawy pozwolą
dzierżawcom na skorzystanie z programów rolno – środowiskowych oraz zadbanie o wyższą
kulturę ziemi rolnej.

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod.
Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej
- Etap V.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o numerach ewidencyjnych 526 i
527 w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik.
Zmieniono uchwałę w sprawie nadania
nazw ulicom w Kamionkach i Szczytnikach.
Wprowadzono zmiany w przebiegu ulicy
Szyszkowej. Szyszkowa ma teraz swój początek od ulicy Szczelinka i rozciąga się do ulicy
Szczególnej, której podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 300, 290, 299, 492/3,
492/113, 492/103, 492/104, 492/96, 492/91,
492/84. Zmiana przebiegu ulicy Szyszkowej
pozwoli na prawidłowe ustalenie numeracji
porządkowej dla nowopowstałych budynków.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej
oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik – ETAP 1 i 2.
Nadano nazwę nazwy ulicy w miejscowości
Szczytniki. Ulica Choinkowa ma swój początek
od działki oznaczonej nr 492/3 i biegnie do ulicy
Szczególnej, której podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 492/76, 492/51, 492/22.

Przyjęto Plan Odnowy Miejscowości Prusinowo na lata 2015-2025 oraz zatwierdzono
zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości
Robakowo na lata 2010-2020. Aktualizacja dokumentu i dopisanie nowych zadań, związane
jest m.in. z dostosowaniem tegoż dokumentu
do nowych zasad uczestnictwa w programie
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, gmina Kórnik oraz
dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo,
gmina Kórnik.
Zasięgnięto od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016
r. do 2019 r..
Powołano także doraźną komisję statutową. Jej zadaniem było przygotowanie projektów
uchwał ws. nadania statutów nowopowstałym
sołectwom oraz przeanalizowanie zmian do
Statutu Gminy Kórnik zaproponowanych przez
Burmistrza.
Po konsultacjach statutu sołectwom Borówiec i Borówiec Nowy nadano podczas sesji,
która odbyła się 19 sierpnia.
ZF
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Tegoroczny sierpień jest rekordowy pod względem temperatury. W
ogródku meteorologicznym prowadzonym w Instytucie Dendrologii PAN
zanotowano 37,7 st. C. Dla porównania najwyższa zanotowana tegoroczna temperatura w Wielkopolsce 38,3 st. C (8 sierpnia w Krzyżu) była
dwunastą najwyższą temperaturą zanotowaną od czasu prowadzenia
pomiarów w naszym kraju.
Tropikalnym niemal upałom towarzyszyły porywiste wichury. Najgorzej było 15 sierpnia, kiedy na terenie całej gminy wiatr porywał poszycia
dachów i łamał drzewa.
Wiele dróg zablokowane było powalonymi pniami, brakowało prądu i
wody. Ochotnicza Straż pożarna interweniowała 32 razy.
Tylko na terenach administrowanych przez gminę trzeba było usunąć
około 150 uszkodzonych drzew. Urząd wydał w trybie przyspieszonym
pozwolenie na wycinkę 120 poważnie uszkodzonych drzew na terenach
prywatnych. W tych szacunkach nie uwzględnia się sytuacji uszkodzeń,
przy których nie trzeba było usuwać całych drzew, choć straciły one
gałęzie.
Wielkie straty zanotowano w Arboretum Kórnickim. W starej jego
części uszkodzono około 50 drzew. Były w śród nich okazy liczące
sobie około 200 lat, które sadzone były jeszcze za czasów Tytusa
Działyńskiego. Nawet pomnik hrabiego przed Zamkiem okryły gałęzie
(patrz okładka). Uszkodzona została także część małej architektury
w parku, a alejki zawalone gałęziami były niedrożne, przez co do 18
sierpnia włącznie teren ten był zamknięty dla zwiedzających. Jeszcze
większe straty wicher wyrządził w nowej części arboretum. Wiele
szkód zanotowano w lasach, na cmentarzu w Bninie, w Biernatkach.
Rząd 11 topoli padł wzdłuż ul. Wierzbina w Borówcu. Szacowanie i
usuwanie szkód trwa.
Z powodu przerwania sieci przesyłowych niemal w całej gminie nie
było prądu. W szczęśliwej sytuacji byli ci mieszkańcy, którym przywrócono dostawy energii po 12 godzinach. Inni czekali na naprawienie awarii
dwie doby.
Nie udało nam się uzyskać przed zamknięciem tego numeru informacji
od spółki Enea Operator na temat skali szkód. Docenić trzeba wysiłek
służb naprawczych, jednak na krytykę zasługuje system informowania
mieszkańców o przybliżonym czasie naprawienia awarii. Podawany w
komunikatach czas przywrócenia dostaw prądu różnił się znacznie od
rzeczywistego terminu włączenia zasilania. Mieszkańcy zdezorientowani
odraczaniem terminu ponosili często niepotrzebne straty.
ŁG
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Obecnie na terenie zakładu realizowany
jest projekt „Rozbudowa ZZO Jarocin”, który
umożliwi przyjęcie oraz przetworzenie odpadów komunalnych wytwarzanych przez ok.
240 tys. mieszkańców z 17 gmin w tym Gminy
Kórnik. Realizowany projekt ma za zadanie
dostosować gospodarkę odpadami w regionie
do wymogów prawa polskiego i europejskiego
oraz zapewnić bezpieczeństwo środowiska.
Wizyta przedstawicieli władz Gminy Kórnik miała na celu pokazanie gościom nowo
powstające obiekty wraz z instalacjami. W
trakcie zwiedzania zaproszeni mogli podziwiać
ogromny rozmach prac związanych z oddaniem
zakładu do eksploatacji (planowany na koniec
października 2015 r.). Zwiedzających poinformowano o wielu nowinkach technicznych,
które zostaną zastosowane i wykorzystane po
uruchomieniu zakładu. Goście mogli zobaczyć
jak wygląda cykl wdrożenia nowoczesnych

technologii, zgodny z ideą najlepszych dostępnych technik (BAT), które pozwolą w najbliższej
przyszłości m. in.:
• zredukować ilość wszystkich odpadów,
także zmieszanych, skierowanych na instalację,
• wykorzystać odpady biodegradowalne do
produkcji biogazu (fermentacja beztlenowa)
oraz nawozów (kompostowanie),
• wyprodukować energię elektryczną oraz
cieplną, a tym samym zmniejszyć negatywny
wpływ odpadów na środowisko.
Pan wiceburmistrz A. Kalisz wraz z radnymi
i obecnymi gośćmi mogli podziwiać ogromna
skalę projektu, dokładność wykonania oraz
zaangażowanie władz Gminy Jarocin w projekt.
Warto nadmienić, że Gmina Kórnik jest jednym
z największych udziałowców realizowanej
inwestycji.

Rodzinny Ogród Działkowy z prezesem
Teresą Zimną na czele odnotował w minionym roku spory sukces, o którym o 16-tej na
oficjalnym otwarciu Dnia Działkowca mówiła prezes ogrodu. Zmodernizowano ujęcie
wody i obecnie woda dostarczana działkowcom jest zdatna do picia. Zbudowano
nowy pawilon na sprzęt ogrodniczy. Wśród
zaproszonych gości byli liczni działkowicze
z rodzinami i swoimi gośćmi. Spotkanie było
okazją do przedstawienia osiągnięć ogrodu.
O 19-tej rozpoczęła się zabawa taneczna
która tradycyjnie zakończyła się po północy.
Ogrody działkowe to ważny element
kultury, miejsce wypoczynku i rekreacji milio-

nów Polaków wreszcie szkoła kształtowania
nawyku harmonijnego współżycia z naturą
i społecznością działkową. W kronice RODz
znalazło się kilka interesujących wpisów.
Dr Zdzisław Śliwa, życzył działkowcom by mogli
wypoczywać i pracować na działkach bez obaw
o przyszłość działek. Ryszard Grześkowiak
natomiast życzył działkowcom i zarządowi
spokoju, zgody, przestrzegania dobrych obyczajów a przede wszystkim zdrowia i radości
z możliwości korzystania ze świeżego powietrza
i aury, natomiast Burmistrz Jerzy Lechnerowski
złożyl gratulacje za osiągnięte sukcesy i podziękowania za dotychczasowa współpracę.
Stanisława Andrejewska
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Z wizytą na składowisku

RADNI GMINY KÓRNIK
WRAZ Z GOŚĆMI ZWIEDZALI
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W JAROCINIE.
Dnia 28 lipca 2015r. na zaproszenie władz
Gminy Jarocin oraz przedstawicieli ZZO Jarocin odbył się wyjazd do Zakładu Gospodarki
Odpadami w Jarocinie. W zwiedzaniu zakładu
uczestniczyli: Pan wiceburmistrz A. Kalisz,
radni Rady Miejskiej w Kórniku, pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kórniku oraz zaproszeni
goście: Prezes SATER KÓRNIK sp. z.o.o.
Pan M. Sułkowski oraz Prezes Kórnickich
Wodociągów i Usług Komunalnych WODKOM
sp. z.o.o Pan W. Matuszak. Zaproszeni mieli
okazję zobaczyć nowo powstający Zakład Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach
w Gminie Jarocin, gdzie między innymi trafiają
odpady z Gminy Kórnik.

B.Dobrzyńska

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W RODZINNYM OGRODZIE
DZIAŁKOWYM IM. A. WRÓBLEWSKIEGO
W MOŚCIENICY
Dzień działkowca w dniu 25 lipca 2015 r.
zorganizowany przez zarząd ROD miał wyjątkowy nastrój, nie tylko dlatego, że zjawili się
szczególni goście: wiceprezes PZD dr Zdzisław Śliwa, burmistrz MiG Kórnik Jerzy Lechnerowski, prezes kolegium prezesów ROD
Gminy Kórnik Stanisław Wawrzyniak, równocześnie prezes ROD w Jaryszkach. Spotkanie
rozpoczęło się o godzinie 11-ej. Przygotowano
gry, zabawy i konkursy dla dzieci. Wszyscy
w nich uczestniczący otrzymały upominki
ufundowane przez ROD i sponsorów. Atrakcję bloku rodzinnego stanowiły kulinaria „na
poznańską nutę”. Pyry z gzikiem, sznytki ze
smaloszkiem i małosolnymi ogórkami oraz
bułeczki z dżemem dla dzieci.
O 17-tej w amfiteatrze przed domem
działkowca ks. proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku Grzegorz Zbączyniak odprawił Mszę Świętą w intencji
wszystkich działkowców. Po Mszy Świętej
ks. Grzegorz poświęcił symbolicznie samochody gdyż był to dzień św. Krzysztofa
patrona kierowców i podróżnych. Patronką
ogrodu natomiast jest Matka Boska Fatimska której figurka od lat stoi w pobliżu domu
działkowca.

21 sierpnia 2015 r.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb
Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze 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.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i
Dworcowej, gmina Kórnik wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
31 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
o godz. 13:00 (I piętro, sala 106 – przy
sekretariacie).
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 6 października 2015 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 Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się z
niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
199 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 XI/110/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych 526 i 527
w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 199 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 XI/111/2015 z dnia
29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina
Kórnik – ETAP 1 i 2.

Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie realizowanej zabudowy oraz
określenie zasad zabudowy działek.
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 do dnia 14
września 2015 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest konieczność
punktowej zmiany planu miejscowego i
dostosowania wskazanych w uchwale o
przystąpieniu dróg do obecnego stanu
prawnego.
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 do dnia 14 września 2015
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

BURMISTRZ
Miasta i GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 sierpnia 2015r.
do dnia 14 września 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne i tereny zieleni:
- 1 działka nr 227/17 o powierzchni 0,0378 ha położona w miejscowości Kamionki,
- część działki nr 725 o powierzchni 0,0026 ha położonej w miejscowości Kamionki.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

nr 14/2015

prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 22 września
2015 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 22 września 2015 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 9:00
(sala 106, I piętro – przy sekretariacie).
Przedmiotem planu miejscowego jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z układem komunikacyjnym oraz
uporządkowanie stanu istniejącego.
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 pisem-

nej, 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 2015 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 Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. M. Reja – dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2,
209/1, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze 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.), zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. M. Reja – dz. nr
ewid.: 207, 208/1, 208/2, 209/1, gm. Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środo-

wisko, w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do
21 września 2015 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz.
13:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).
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 6 października 2015 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 Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

GMINA KÓRNIK
WYRÓŻNIONA
W KONKURSIE SAMORZĄD
RÓWNYCH SZANS 2015 !!!

Spośród 77 samorządów, które zgłosiły
swoje działania do konkursu Samorząd
Równych Szans 2015 na najlepsze projekty
na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców
i przyznała 12 wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt „Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych - wsparcie dla
osób niepełnosprawnych zamieszkałych
w gminie Kórnik.
Z nagrodzonymi projektami można
zapoznać się w internetowej Bazie Dobrych
Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl
AW

21 sierpnia 2015 r.
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o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik- etap III
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015
r. poz. 199 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 III , wraz z

Gdzie żyje się najlepiej?
Według rankingu„Wprost”
w Kórniku
Na podstawie sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi na rozesłane ankiety
spośród zwycięzców swojego rankingu zamożności tygodnik „Wprost” wytypował
gminy najlepsze do życia. Nasza gmina znów znalazła się w czołówce.
Kórnik znalazł się w tym rankingu na bardzo wysokim, drugim miejscu spośród
wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich ustępując tylko Kątom Wrocławskim. Kolejne miejsca zajęły: Zakopane, Podkowa Leśna, Kozienice, Błonie, Głogów i Karpacz.
O sukcesie naszej gminy zdecydowały przede wszystkim wysokie wydatki na kulturę.
Brano pod uwagę także wydatki na środowisko, średnie ilości miejsc w klasach placówek
oświatowych oraz dostępność do usług medycznych.
Szczegóły rankingu znajdą Państwo na łamach „Wprost” oraz na stronie
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8173,title,Gdzie-zyje-sie-najlepiej-Ranking-polskichgmin,wid,17745949,wiadomosc.html?ticaid=1156f0
red
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Słowo mieszkańca w sprawie
nowej promenady i ul. Zamkowej.
Nie mogąc doczekać się otwarcia nowego odcinka promenady wybrałem się
tam z rodziną, przechodząc „nielegalnie”
przez dawno już poprzewracane przez kogoś metalowe ogrodzenie. Osobiście odcinek ten, jak i cała promenada bardzo mi
się podobają i uważam, że jest to świetny
pomysł Włodarzy naszego miasta. Jednak
patrząc obecnie na świat z perspektywy
ojca małego 2,5-letniego dziecka, są na
nowym odcinku promenady dwie rzeczy,
które mogą być niebezpieczne. Pierwsza
to łączenia szarych barierek na molo i na
„małym tarasie” na wysokości Ratusza,
które pozostawiają za dużą przestrzeń,
a małe dziecko z łatwością przez nie
przejdzie (co widać na załączonym zdjęciu). Dziwi mnie fakt, że projektant tych
barierek pomiędzy poprzecznymi szczeblami umieścił siatkę, a na łączeniach
pozostawił tak dużo miejsca. Zauważyłem, że na molo w miejscach łączeń są
co prawda niskie lampy, które przestrzeń
tą wypełniają, niestety są one tylko w co
którymś łączeniu. Jeżeli takie same barierki będą na pomoście przy Zamku, na

pewno nie będzie to do końca bezpieczne.
Małe dzieci są przecież bardzo energiczne,
wyrywne, ciekawskie i nieprzewidywalne.
Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem są
z kolei niskie czarne barierki, które ustawiono
wzdłuż nowej promenady (przez niektórych
niesłusznie wyśmiewane ze względu na małą
wysokość). Skutecznie powstrzymują one
małe dziecko przed nagłym wbiegnięciem
do jeziora, a rodzic zdąży dobiec i je złapać.
Kolejną sprawą, na którą zwróciłem uwagę,
jest wyjście z okrągłego tarasu widokowego naprzeciw Zamku na wąski chodnik.
Moim zdaniem przy samej ulicy powinny
być umieszczone jakieś barierki, być może
czarne łańcuchy (które przecież zaczynają
się kawałek dalej) należałoby przedłużyć aż
do przejścia dla pieszych. Uchroni to osobę
nieuważną oraz dzieci przed bezpośrednim
wtargnięciem na jezdnię pod samochód.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 199 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 XI/112/2015 z dnia 29 lipca 2015
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów: Biernatki,
Dębiec i Prusinowo, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną
zabudową, zachowanie dotychczasowego
rolniczego użytkowania tego obszaru wraz
z określeniem zasad rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy
wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik.
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 do dnia
14 września 2015 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 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 XI/113/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie węzła Koninko
oraz ul. Ostrowskiej i drogi krajowej S11,
obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie na ww. obszarze obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz
zabudowy usługowej, zgodnie z aktualnymi
oczekiwaniami rynku inwestycyjnego.
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 do dnia 14 września
2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

I z tym wiąże się jeszcze jedna, najważniejsza kwestia, na którą za pośrednictwem
„Kórniczanina” chciałbym zwrócić uwagę
Włodarzom naszego miasta: ruch na ulicy
Zamkowej i przejście dla pieszych przed
Zamkiem. Wystarczy przejść się Zamkową
popołudniu lub pod wieczór i zobaczyć, jak
niemal każdy samochód grubo przekracza
obowiązującą tam 40-stkę. Dzieje się to
także od rana. Kierowcy wyjeżdzający
z Rynku od razu dodają gazu, a jadący
z prawidłową prędkością są wyprzedzani,
nawet na pasach przed Zamkiem, co rodzi
niebezpieczne sytuacje. To samo tyczy
się jadących od strony Bnina, gdyż dwa
zakręty tuż przed Zamkiem pozwalają na
rozwinięcie znacznych prędkości, a kierowcy zwalniają dopiero dojeżdżając do
Rynku. Nasi kórniccy policjanci zasugerowali mi, że najlepszym rozwiązaniem

poprawiającym tam bezpieczeństwo byłoby
zrobienie takiego samego przejścia, jakie
mamy obecnie na Rynku. Patrole przed
Zamkiem nic nie zmienią, bo nie będą tam
przecież stale stać. Takie podwyższone
pasy przed Zamkiem spowodowałyby, że
jadący nie rozpędzaliby się na tym prostym
odcinku drogi i nie łamaliby przepisów. Jadąc prawidłowo 40 km/h nie musieliby też
mocno zwalniać przed pasami, a płynność
przejazdu ulicą Zamkową nie ucierpiałaby.
To rozwiązanie doskonale sprawdziło się
przecież na Rynku. Dlatego zwracam się
na łamach „Kórniczanina” do Władz miasta
o przyjrzenie się ww. sprawom, w szczególności sprawie poprawienia bezpieczeństwa
na ul. Zamkowej.
TZ
(nazwisko autora znane redakcji)

nr 14/2015

Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór
na stanowisko Psychologa w wymiarze
pełnego etatu - umowa na zastępstwo
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia
7. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z
zaburzeniami psychicznymi
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata
gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na
stanowiskach zajmowanych poprzednio przez
kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji
z podopiecznymi;
Wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby
związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych
instytucji;
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 25 sierpnia
2015 r. Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku,

przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę
wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które
wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 września 2015 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).
Zakres obowiązków pracownika:
1. udzielanie fachowej pomocy psychologicznej
uczestnikom ŚDS,
2. poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne,
3. wzmacnianie zdolności uczestników i ich
rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz dalszego pozytywnego
rozwoju rodziny,
4. prowadzenie obserwacji uczestników,
5. diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych,
emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych
uczestników z ustaleniem zakresu możliwości
samoobsługi własnej osoby
6. proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do
poszczególnych uczestników,
7. podejmowanie działań zmierzających do
ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności
psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,
8. dbałość o wysoką jakość świadczonych usług
i jak najwyższą ich skuteczność,
9. prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie
z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego,
10. ocenianie umiejętności zdobytych przez
uczestników w czasie zajęć terapeutycznych;
11. współpraca z rodzicami i opiekunami
uczestników;
12. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia
wymaga tej czynności,
13. pomoc uczestnikom przy załatwianiu
potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia
uczestnika tego wymaga,
14. opieka nad uczestnikami w trakcie
dowozów.

Uwaga!
30 sierpnia odbędzie się kolarskie kryterium uliczne i wielki festyn rowerowy.
Trasa wyścigu przebiegać będzie:
start na Placu Niepodległości (nieopodal fontanny),
dalej ulicami Kolegiacką, Wojska Polskiego, ks. Jabłońskiego, 20 Października,
Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Pocztową, Placem Niepodległości.
Prosimy o nie parkowanie tego dnia wzdłuż wymienionych ulic,
wzdłuż ul. Kuśnierskiej oraz na rynku
zarówno po północnej (od str. Kościoła) jak i południowej stronie.
Droga przelotowa przez Plac Niepodległości od Poznańskiej do Zamkowej będzie
przejezdna przez cały czas trwania imprezy.
Pozostała część Placu Niepodległości, wraz z drogami dojazdowymi,
poza ul. Szkolną i Średzką zamknięte będą dla ruchu od godziny 6:00.
Reszta trasy zawodów (Wojska Polskiego, ks. Jabłońskiego, 20 Października,
Szarych Szeregów) zamknięta będzie od godziny 12:00 do około 20:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Organizatorzy

21 sierpnia 2015 r.

Uwaga!

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

W związku z licznymi apelami mieszkańców Gminy Kórnik, dotyczącymi emisji
nieprzyjemnego zapachu na skutek stosowania nawozów organicznych przez właścicieli nieruchomości rolnych, Urząd Miejski
w Kórniku - Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do
właścicieli nieruchomości rolnych stosujących nawozy, w szczególności pochodzenia
organicznego o:
1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10
lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.
z 2007r. Nr 147, poz. 1033) wykonywanie
nawożeń w szczególności w postaci obornika
i kompostu w porach deszczowych oraz przy
zwiększonej wilgotności powietrza (wilgotności względna powietrza powinna wynosić
min. 60%) .
2. Wykonywanie nawożeń obornikiem
oraz innymi naturalnymi nawozami w tym
pochodzenia organicznego co 3-5 lat w
zależności od gleby.
3. Dokonywanie nawożenia obornikiem
najlepiej w porze jesieni.
4. Jak najszybsze przekopanie przywiezionego obornika.
Nawożenie organiczne ma wiele zalet,
dostarcza roślinom nie tylko potrzebnych
składników pokarmowych, ale i wzbogaca
glebę w próchnicę. Tego typu nawożenie
jest tanie, a przede wszystkim ekologiczne i
bezpieczne. Wśród nawozów organicznych
obornik jest najwartościowszym, gdyż
oprócz dostarczenia potrzebnych składników
pokarmowych działa korzystnie na glebę
powodując jej odkwaszenie. Wadą tego typu
nawożeń jest nieprzyjemny zapach uwalniany szczególnie intensywnie w upalne dni w
porze letniej.
Według § 2.4 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia
2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. Nr.
147, poz. 1033), nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej lub płynnej stosuje
się w okresie od 1 marca do 30 listopada,
jak określa niniejsze Rozporządzenie jest
to na tyle długi przedział czasowy, w którym
można spokojnie dokonać nawożenia upraw.
W związku z powyższym apelujemy
do wszystkich rolników wykonujących
w okresie letnim (w szczególności w
miesiącu sierpień br.) nawożenia upraw
rolniczych nawozami organicznymi, o
możliwe przeniesienie terminu ich dokonywania na dni o obniżonych temperaturach powietrza i jego podwyższonej
wilgotności.
UWAGA !
Nastąpiła zmiana numeru telefonu
sołtysa Gądek Krzysztofa Lewandowicza.
Aktualny numer to 661 071 802.
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OGŁOSZENIA

„Wyprawka szkolna 2015”

W związku z przygotowanym do realizacji
rządowym programem pomocy uczniom
w 2015 r. „Wyprawka szkolna” Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik informuje, o możliwości
skorzystania z pomocy na zakup podręczników szkolnych przez:

1) uczniów klas III szkoły podstawowej;
2) uczniów klas III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia;
3) uczniów klas IV technikum;
oraz
4) uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną
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,
- 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 2015/2016 do szkół: szkół
podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV),
gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników,
lub szkół specjalnych przysposabiających do
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lun znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II

i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II
stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy
I), liceów plastycznych lub ogólnokształcących
szkół baletowych (z wyjątkiem klasy I i IV).
Wniosek składa się do dyrektora szkoły
do której będzie uczęszczał uczeń w roku
szkolnym 2015/2016.
Termin składania wniosków do dnia 14
września 2015 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.
Jak udokumentować dochód:
Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla
uczniów spełniających kryterium dochodowe
należy dołączyć:
- w przypadku korzystania ze świadczeń
rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz
z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu
świadczenia,
lub
- rodziny, które do tej pory nie korzystały
z tej formy pomocy mogą w najbliższych
miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w gminie
(właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie)
wniosek o to świadczenie,
lub
- tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć
do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych
przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie do zakupu podręczników
oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadcze-

nia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),
- zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów
(w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach)
Kryterium przyznawania pomocy:
• W przypadku uczniów szkoły podstawowej klasy oraz klasy IV 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 2015 r., poz. 114.), tj. 574 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163
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.
Wysokość dofinansowania:
1. uczniowie klasy III szkoły podstawowej
- do kwoty 225,00 zł,
2. uczniowie klasy IV technikum - do kwoty
445,00 zł,
3. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy do kwoty 175 zł
nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów:
a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły
podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z podręczników
do kształcenia specjalnego;

do kwoty 225 zł

3)dlauczniówzniepełnosprawnościąintelektualnąwstopniuumiarkowanymlubznacznymorazuczniówzniepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
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1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy
III szkoły podstawowej,
2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników
do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów
edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do
kształcenia specjalnego
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących
podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia
specjalnego.
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących
podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej
1) dla uczniów klasy IV technikum;

do kwoty 770 zł

OGŁOSZENIA
KULTURA

dla uczniów:

do kwoty 325 zł

do kwoty 770 zł

do kwoty 350 zł

do kwoty 607 zł

do kwoty 390 zł

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w
do kwoty 445 zł
stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum,
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych.
Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły
podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu
materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez
Ministra - „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła”.
* Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiałami edukacyjnymi (zgodnie z art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty Dz. U. z 2004 .r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)są w szczególności książki pomocnicze,
karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.
Dowodem zakupu jest:
• faktura Vat (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
• rachunek, paragon lub
• oświadczenie o zakupie podręczników.
Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938)

21 sierpnia 2015 r.

Stypendia
szkolne
o charakterze
socjalnym
Do dnia 15 września 2015 r. i 15 października 2015 r. (w przypadku słuchaczy
kolegiów) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w
pomocy oraz wniosek dostępne są na
stronie internetowej www.kornik.pl /strefa
nauki/ 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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WIEŚCI SOŁECKIE

Co słychać w Błażejewie
W bieżącym numerze „Kórniczanina”
przybliżymy Państwu kolejne sołectwo
Gminy Kórnik. Tym razem przyszła pora
na Błażejewo, w którym urząd sołtysa
piastuje Beata Jefremienko.

samym świetnym miejscem do organizacji
imprez. W ciągu całego roku w świetlicy
odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ferie oraz w okresie wakacyjnym
organizowane są zajęcia „Kolorowa zima
w Błażejewie” oraz „Kolorowe lato w Błażejewie” w trakcie których najmłodsi mają
okazję rozwijać swoje talenty. O tym, że
talenty plastyczne drzemią w najmłodszych
świadczy zdobycie I i III miejsca oraz wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Biedni i bogaci w Europie”,
którego organizatorem była partnerska
gmina Königstein.

Wieś Błażejewo położona jest na zachodnim brzegu Jeziora Bnińskiego i to
właśnie nadjeziorne położenie stanowi
jej główny atut. Tym większa szkoda, że
potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany.
Już od wielu lat brakuje kąpieliska z którego
mogliby korzystać mieszkańcy Błażejewa
i okolic podczas wakacyjnych upałów.
Sołectwo zajmuję powierzchnie 350 ha,
z czego większość to użytki rolne oraz
lasy. Na zachód od wsi przebiega czerwony
szlak turystyczny z Zaniemyśla do Bnina.
Niestety , w miejscowości nie zachowały się
żadne zabytki z dawnych czasów. Teren ten
zamieszkują 622 osoby.
Tak jak w przypadku wcześniej opisywanych sołectw, Błażejewo także zmaga się
z brakiem kanalizacji. Jej budowa jest dla
władz sołectwa priorytetem. Istnienie sieci
kanalizacyjnej poprawiłoby jakość życia
mieszkańców oraz wpłynęłoby pozytywnie
na czystość wody w jeziorze. Brakuje także
instalacji odwadniającej na ul. Mikołajczyka, co w czasie silnych opadów deszczu
skutkuje zalewaniem piwnic budynków
i pobliskich działek.
Problem utrzymującej się przez dłuży
czas wody dotyczył również gruntów na
których powstał plac zabaw. W ostateczności udało się jednak dokonać drenażu tego
terenu dzięki działaniom podjętym przez
sołtysa Beatę Jefremienko i lidera Grupy
Odnowy Wsi Małgorzatę Kurzawę.
Do bolączek mieszkańców należy także
fakt braku chodnika na odcinku między
Bninem a Błażejewem. Piesi, w tym powracające ze szkoły dzieci, musza pokonywać wspomnianą trasę poboczem drogi
powiatowej, co stanowi niebezpieczeństwo,
zwłaszcza po zmroku, gdyż omawiany
odcinek nie jest oświetlony.

Dla dorosłych organizowane są natomiast zajęcia sportowe oraz różnego
rodzaju zabawy wiejskie. Pani sołtys ma
nadzieję, że kontynuowane będą zajęcia
prowadzone przez pracowników CSiR
„OAZA”. Pięknie odnowiona sala pozbawiona jest jednak nagłośnienia co w pełni nie
pozwala wykorzystać jej potencjału.

Błażejewo, oraz dwie wcześniej opisywane przez nas wsie: Biernatki i Błażejewko, a także Prusinowo zawiązały nieformalną jeszcze współpracę, której celem ma
być wspólna realizacja ważnych dla tych
sołectw zadań. Obecnie trwają rozmowy
na temat zawiązania stowarzyszenia wspierającego współpracę tych miejscowości.
Wspólnie także promowany jest projekt
w Budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik
zgłoszony jest przez liderkę Grupy Odnowy
Wsi Małgorzatę Kurzawę. Pani Małgorzata jest również pomysłodawczynią cyklu
imprez ,,CZTERY PORY ROKU”, które
odbywać się będą w czterech sołectwach
położonych nad jeziorem Bnińskim.
Miejscem spotkań lokalnej społeczności
Błażejewa jest Dom Ludowy im. Jana Wójkiewicza, wybitnego działacza ruchu ludowego, związanego rodzinnie z Konarskim
i Radzewem. Obiekt został wyremontowany
wewnątrz i na zewnątrz stając się tym

Pozostając w atmosferze zabawy warto
nadmienić, że już od trzech lat z rzędu dużą
popularnością wśród mieszkańców cieszy
się festyn z okazji Dnia Dziecka ,,Słoneczne Święto w Błażejewie”. Imprezę prowadzi
pani sołtys, przy aktywnym współudziale
mieszkańców Błażejewa.
Zainteresowanych zdobyciem dokładniejszych informacji na temat sołectwa
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.blazejewo.pl na której można
znaleźć najświeższe informacje dotyczace
życia sołectwa.
Sołectwo Błażejewo
Sołtys Beata Jefremienko
Telefon 515 229 673
Adres e-mail soltys@blazejewo.pl
www.blazejewo.pl
Opr. Zofia Fludra

Zajęcia plastyczne
w ramach tegorocznej akcji
„Kolorowe lato w Błażejewie”
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Tegoroczne obchody święta miasta w partnerskiej gminie Königstein w Niemczech
podobnie, jak obchody święta miasta w naszej
gminie, połączone były z jubileuszem 10-lecia
współpracy partnerskiej gminy Kórnik i niemieckiej gminy Königstein.
W pierwszym dniu pobytu w Königstein,
czyli w piątek, 17 lipca br. nasza delegacja na
zaproszenie stowarzyszenia Königstein-Kórnik
uczestniczyła w wycieczce do Seligenstadt,
jednego z najstarszych miast niemieckich.
Wieczorem uczestniczyliśmy w otwarciu
„Burgfestu”, podczas którego pożegnaliśmy
kończącą swoje roczne rządy w Königstein
księżniczkę Norę I i powitaliśmy nowo wybraną
księżniczkę Izabellę I.
W sobotę nasza delegacja uczestniczyła
w uroczystości przekazania symbolicznego
klucza do bram miasta nowej księżniczce przez
burmistrza Königstein Leonharda Helma.
Tradycyjnie w niedzielę delegacja z Kórnika
uczestniczyła we mszy św. w kościele katolickim, podczas której wystąpił chór Tutii Santi,
wzbudzając zachwyt zebranych
w kościele mieszkańców Königstein. Po
mszy św. odbył się uroczysty pochód ulicami
miasta, w którym podobnie, jak w latach
ubiegłych uczestniczyli przebrani w stroje hi-

storyczne przedstawiciele licznych organizacji
i stowarzyszeń. Naszą gminę reprezentowała
w pochodzie „Biała Dama” Aleksandra
Maćkowiak wraz ze świtą. Nasza delegacja
z „Białą Damą” na czele witana była gromkimi oklaskami przez licznie zgromadzonych na
trasie pochodu mieszkańców Kӧnigstein i gości.
W tym samym dniu nasza delegacja
uczestniczyła w uroczystości jubileuszu 10-lecia współpracy naszych gmin. Uroczystość
zorganizowana została w budynku Centrum
Katolickiego w Königstein, czyli w miejscu,
w którym 10 lat temu doszło do podpisania
umowy partnerskiej. W uroczystości udział
wzięli m.in.: sekretarz stanu do spraw europejskich Hesji Mark Weinmeister, przedstawiciele
parlamentu, starostwa, przedstawiciele gmin
partnerskich Kӧnigstein, władz lokalnych
z burmistrzem Leonhardem Helmem na czele,
przedstawiciele i członkowie stowarzyszenia
do współpracy partnerskiej Königstein-Kórnik,
liczącego obecnie około 80 osób. Wszyscy
przedstawiciele władz jednogłośnie podkreślali
w swoich przemówieniach, że najważniejsze
dla rozwoju i umacniania partnerstwa między
naszymi gminami jest zaangażowanie obu
stron, przełamywanie barier językowych i wzajemne kontakty, głównie młodzieży. Burmistrz

Jerzy Lechnerowski w swoim wystąpieniu podziękował zarządowi stowarzyszenia na czele
z Klausem Schwope za to, że dzięki ich staraniom przedstawiciele naszych gmin odwiedzają
się regularnie, co zaowocowało nawiązaniem
wielu znajomości, a nawet przyjaźni. Burmistrz
Lechnerowski podziękował również obecnym
władzom miasta i wszystkim zasłużonym dla
partnerskiej współpracy naszych gmin za
życzliwość, otwartość i chęć współdziałania.
Na koniec burmistrzowie Kórnika i Königstein,
przewodniczący stowarzyszenia Königstein-Kórnik Klaus Schope i sekretarz stanu do
spraw europejskich Hesji Mark Weinmeister
zapewnili o swojej woli kontynuacji współpracy
partnerskiej między Kórnikiem i Kӧnigstein,
wpisując się do pamiątkowej „złotej księgi”.
Na tegoroczne obchody święta miasta, do
Königstein udała się liczna delegacja z gminy
Kórnik, reprezentowana przez burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego, radnych Rady
Miejskiej w Kórniku, pracowników Wydziału
Promocji Gminy, przedstawicieli stowarzyszenia
„Ogończyk”, przedstawicieli Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego i chór Tutti Santi.
.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

KULTURA

Świętowano 10 lat współpracy

Podpisanie okolicznościowej adnotacji
w „złotej księdze”

Tutti Santi podczas wystepu w kościele

Muzyka z Kórnika
W trakcie wakacji już po raz kolejny odbywa się XI Letni Festiwal
Muzyka z Kórnika.
Tegorocznym koncertom przyświeca hasło pochodzące z Kabaretu
Starszych Panów „Piosenka jest dobra na wszystko”. Organizatorem festiwalu i głównym sponsorem jest Fundacja Zakłady Kórnickie, natomiast
mecenat nad festiwalem sprawuje Urząd Miejski w Kórniku.
Muzyczne spotkania odbywały się w każdą niedziele lipca i sierpnia
w Arboretum Kórnickim. Wyjątek stanowił koncert inauguracyjny, który
miał miejsce w Kórnickim Centrum Sportu i Rekreacji OAZA podczas
którego artyści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
wykonali dzieło Carla Orffa „Carmina Burana”.
W programie festiwalu przewidzianych było 8 spotkań podczas
których prezentowany był słuchaczom zróżnicowany repertuar pod
względem gatunków i stylów muzycznych m.in. piosenka francuska,
ballady rosyjskie, tanga czy muzyka operetkowa.
Tegoroczna edycja festiwalu przyciągnęła jak co roku szerokie grono
publiczności nie tylko z Kórnika i okolic.
Koncert finałowy będzie miał miejsce 23 sierpnia podczas którego
zespół Audiosphera przeniesie nas w lata dwudziesta, lata trzydzieste
ubiegłego wieku.
Serdecznie zapraszamy!
Zosia Fludra

21 sierpnia 2015 r.
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Pod koniec lipca br. ZPiTZK szczęśliwie dotarł do Złotych
Piasków w Bułgarii, gdzie odbywał się Bałkanach Folk Festiwal.
Pokonanie trasy z Kornika zajęło prawie 37 godzin z przerwami na
odpoczynek. Przesympatyczni kierowcy - Panowie Maciej Pucek
i Marek Żyto - potrafili kruszyć arogancję wszystkich spotykanych
na granicach celników. Chwała im za opanowanie i nieograniczone
pokłady cierpliwości. Pierwsze godziny upłynęły na zakwaterowaniu i poznawaniu okolicy. Morze Czarne koiło zmęczenie i budziło
energię. Przydała się ona, gdyż droga do hotelu wiodła kilkuset
schodami. Ale i tak było pięknie, ciepło i wesoło. Następne dni
upływały na codziennych próbach, próbach i próbach. Odbywały
się w urokliwym miejscu w przyhotelowym parku na deskach
niedużej sceny. Marzę by mieć taką na Prowencie! Parę słów o
występach. Całoroczna praca dzieci. pod wodzą szefa zespołu Pani
Krystyny Polachowskiej oraz choreografa Bartka Gzyla przyniosła
wspaniałe efekty. Występy wzbudziły powszechny zachwyt. W
konfrontacji z innymi zespołami tak z Polski, jak i z innych krajów
nasi młodzi wykonawcy pokazali nie tylko niezłą technikę, ale też
autentyczny entuzjazm, pogodę ducha i to coś co inaczej nazwać
nie można, jak magią folkloru. Stroje lubelskie, które z benedyktyńską cierpliwością uszył Bartek Gzyl, nie tylko cieszyły oczy,
ale też podziw ich wykonania. Drodzy kórniczanie. Nasz ZPiTZK
naprawdę jest towarem eksportowym. Poza próbami i występami

Podziękowanie

KGW w Szczytnikach serdecznie dziękuje Wszystkim osobom, które
wysyłały sms’y wspierające nasze koło w plebiscycie na najprężniej
działające Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich. Konkurencja była
bardzo duża. Do konkursu zgłosiło się aż 90 kół z całej Wielkopolski.
Pierwsze miejsce zdobyły Nasze rywalki z pow. pilskiego z Białośliwia,
na które wysłano aż 2488 sms’ów. KGW Szczytniki znalazło się na
miejscu 12 z ilością 281 sms’ów. Trudno, trzeba umieć przegrywać.
Mimo takiego wyniku doceniono dziłalność naszego koła. W „Głosie
Wielkopolskim” ukazały się aż 3 artykuły promujące KGW Szczytniki.
Przed nami kolejne zadanie!
Pozdrawiamy
Zarząd KGW Szczytniki

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
Przez całe wakacje dzieci uczęszczały
na bezpłatne warsztaty plastyczno-literackie w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
„Baśniowe wtorki i legendarne czwartki”
trwały od 7 lipca do 20 sierpnia, w każdy
wtorek i czwartek.

21 sierpnia 2015 r.
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Zespół Piesni i Tańca Ziemi Kórnickiej
na Balkan Folk Fest w Złotych Paskach

czas upływał na zabawach w hotelowym basenie, wycieczkach do
Warny, gdzie mieści sie delfinarium oraz do ogrodu botanicznego
w Balcziku. Zespół wrócił szczęśliwie do Kórnika 30 lipca br. Jeśli
chcą Państwo spotkać naszych młodych artystów, to zapraszam
na Dożynki gminy Kórnik 22 sierpnia do Robakowa.
Sławek Animucki

SPROSTOWANIE
W Kórniczaninie nr 13/2015
w artykule „Goście z Jasnej
Góry” (str. 13) popełniłem istotną pomyłkę. Jasnogórska Orkiestra Dęta wystąpiła oczywiście
pod dyrekcją Marka Piątka (nie
Płatka, jak omyłkowo podano).
Za pomyłkę przepraszam !
Łukasz Grzegorowski

Podczas zajęć młodzi czytelnicy mogli
poznać legendy polskie oraz baśnie z wielu
zakątków świata.
Na warsztatach dzieci poznały baśnie
i legendy, oglądały prezentacje multimedialne na temat miejsc, w których działa się
akcja legend i na ich podstawie wykonywały
pracę plastyczną.
Zajęcia kończyły wspólne zabawy
takie jak: zabawy integracyjne, kalambury bajkowe czy zabawy z chustą
animacyjną.

Podczas spotkań zostało omówionych
siedem baśni i sześć legend, były to m. in.:
legendy poznańskie, toruńskie, warszawskie i krakowskie oraz baśnie „O wilku i 7
koźlątkach”, „Jaś i Małgosia”, „ Żabi król”
czy „Nowe szaty cesarza”.
Wszelkie informacje na temat działań
Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej
stronie www.biblioteka.kornik.pl.
Agnieszka Szkudlarek
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KOK zaprasza
Kórnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl Teatru im.
Aleksandra Fredry w Gnieźnie na spektakl "Niech nigdy w tym dniu
słońce nie świeci” dnia 16 września 2015 r. o godz. 19.00 w siedzibie
KOK, ul. Prowent 6. Wstęp wolny, po wcześniejszym potwierdzeniu
udziału. Sławomir Animucki, Piotr Mastalerz tel. 503 016 249, mail
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Na kanwie lokalnej średniowiecznej legendy powstał niezwykły
spektakl/koncert, który jest zwieńczeniem realizowanego przez poznańskie Stowarzyszenie Edukacyjne MCA projektu 5 zmysłów. Ekspresja.
Spektakl Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci zrealizował na
gnieźnieńskiej scenie Rafał Urbacki, sam niegdyś zmagający się z problemem niepełnosprawności, przy współpracy ukraińskiego rezydenta
– Vołodymyra Vorobiova. Wybór artysty pochodzącego z kraju, który w
ostatnim czasie dobrze poznał smak porzucenia i wykluczenia, nie jest
bynajmniej przypadkowy. Tekst scenariusza, będący plonem wspólnych
poszukiwań twórczych realizatorów spektaklu, opracował literacko Artur
Pałyga, scenografia jest dziełem Maryny Wyszomirskiej, autorem muzyki jest Piotr Bajzel Piasecki. Na scenie możemy zobaczyć zarówno
aktorów Teatru Fredry, jak i artystów niepełnosprawnych ruchowo oraz
uczestników warsztatów twórczych organizowanych w ramach projektu
5 zmysłów w całej Wielkopolsce. Punktem wyjścia do inscenizacji była
legenda o wypędzeniu żebraków i chromych z Gniezna tuż przed 23
kwietnia, dniem św. Wojciecha patrona miasta, kiedy to odbywa się
uroczysta procesja z relikwiami świętego. Spektakl zaczyna się tam,
gdzie podanie się kończy. Uczestnicy projektu wraz z artystami stworzyli
reinterpretację legendy i dopisali współczesny ciąg dalszy. Powstał epicki
obraz zemsty żebraków i oblężenia miasta, który wprowadza widza w
wypełnioną cielesnością iluzję sceniczną, by w punkcie największego
napięcia, przełamać strukturę widowiska teatralnego. W wyniku wspólnej
pracy powstała nowa jakość artystyczna, mająca na celu budowanie
postaw przyczyniających się do eliminacji z życia społecznego i kulturalnego wszelkich objawów dyskryminacji i wykluczenia.
Jednocześnie zapraszamy na warsztaty: Warsztat teatralny pt.
„Na co się patrzy kiedy się nie patrzy?”
Wybierasz się na spektakl „Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci”?
Zapraszamy Cię na warsztat teatralny do tego spektaklu, który odbędzie
się bezpośrednio przed przedstawieniem. Aby wziąć w nim udział niepotrzebne jest doświadczenie teatralne ani specjalistyczna wiedza! Przyjdź
i przekonaj się jak rewelacyjną zabawą jest teatr – niezależnie od wieku
lub tego czy jesteś czy nie widzem albo twórcą teatru. Aby wziąć udział
w warsztacie potrzebne są jedynie wygodny strój i Twój czas! Warsztat
będzie przybliżał tematykę spektaklu. Nasze działania opierać się będą

na pracy z ciałem, ale podejmiemy też dyskusję o postawach i osądach
dotyczących np. piękna, czy tego, co chętnie wystawiamy na widok publiczny, a co ukrywamy. Na co wg Ciebie patrzymy, kiedy odwracamy od
kogoś lub czegoś wzrok? Przyjdź na warsztat i zastanówmy się razem!
16.09.2015r. od godz. 16.00 – 18.30
Liczba uczestników: 15 osób
czas trwania spektaklu:
1 godz. bez przerwy
Spektakl dla widzów od 13 lat,
adres strony internetowej teatru:
www.teatr.gniezno.pl

PŁYTA I KONCERT LEGIONU

Płyta „kórnicka”. Wszyscy twórcy i wykonawcy są z Kórnika: Anna
Łazuka-Witek – teksty piosenek; Maciej Nowak – kompozycje, aranżacje,
wokal; Anna Jarmuszkiewicz i Anna Woźnicka – wokal; lub są z Kórnikiem
związani od lat pracą w Legionie: Anna Kilarska – wokal, muzyka; Tomasz
Kilarski – wokal, muzyka, tekst.
Piosenki pochodzą z naszych corocznych powarsztatowych premier:
musicalu „Zakórnikowani”, komedii muzycznej „Kórnikpleks” oraz wcześniejszych występów: spektaklu „Anioł w knajpie” i koncertu w Marzymięcie. Na
płycie znalazło się dziesięć utworów, o które „upominali się” nasi widzowie,
nucąc po występach którąś z piosenek, która „wpadła im w ucho”. Wydanie
płyty ma więc przesłanie budujące relacje kórnicki twórca-kórnicki widz.
Nie byłoby ono możliwe bez wsparcia: Gminy Kórnik, Fundacji Zakłady
Kórnickie, TFP Sp. z O.O., Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA – za
co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że płyta przysłuży się promocji
zarówno kórnickich twórców, jak i Kórnika.
Koncert „Ale numer” promujący płytę, pełen będzie tańca w układach
choreograficznych Beaty Pelc; energii i humoru, rozśpiewany, roztańczony
i barwny.
Zapraszamy serdecznie: 30 sierpnia, niedziela, OAZA, godz. 19.00.
Wstęp wolny
Anna Łazuka-Witek
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Regulamin międzysołeckiego konkursu
plastycznego:
1) Konkurs polega na przygotowaniu
pracy plastycznej (forma dowolna) związanej tematycznie z selektywną zbiórką odpadów, gospodarką odpadami lub ekologią
na terenie Gminy Kórnik.
2). Do przygotowania pracy muszą
zostać wykorzystane materiały, które
Sołectwo otrzymało podczas spotkania
edukacyjnego.
3). Do przygotowania pracy dopuszcza
się również wykorzystanie innych materiałów – surowców wtórnych np. nakrętki,
butelki.
4). Prace należy dostarczyć do dnia 31
sierpnia 2015 r. do Urzędu Miejskiego w
Kórniku, pokój nr 212.
5). Ocena prac uwzględniać będzie
stopień dostosowania do tematyki – preferowana tematyka selektywnej zbiórki
odpadów oraz stopnia wykorzystania
otrzymanych przez sołectwo materiałów.
6). Rozstrzygnięcie konkursu podczas
Festynu Ekologicznego 26 września.
7). Nagrodą w konkursie będzie wyjazd
do zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych w Radomsku. Uczestnikami wycieczki
zwycięskiego sołectwa będą w pierwszej
kolejności mieszkańcy uczestniczący w
spotkaniu edukacyjnym.
Wydział Ochrony Środowiska
I Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kórniku
Pierwszy partner programu

„Kórnicka
Rodzina
Trzy Plus”
W dniu 10.07.2015 Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik podpisał porozumienie z
firmą FRANBUSS z siedzibą w Kórniku,
która zaoferowała zniżki dla rodzin wielodzietnych, które posiadają Kartę Rodziny
Trzy Plus. Nowy partner proponuje zniżki
w wysokości 8% na cały asortyment w
sklepie „Graffiti” Artykuły Szkolne i Biurowe
w Kórniku przy ul. Staszica 6.

21 sierpnia 2015 r.

30. 08. Koncert „Ale numer”
Teatru Legion
Rozpoczęcie godz. 19:00
Miejsce: KCRiS OZAZA
WRZESIEŃ 2015
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UWAGA
KONKURS

06.09 – Wielkie grillowanie przed
Zamkiem w Korniku
Rozpoczęcie: godz. 13.00.
Miejsce: Podzamcze
12.09 - Zlot starych samochodów
Miejsce: Rynek w Kórniku

22.08 - Dożynki Gminy Kórnik
Rozpoczęcie: godz. 17.00.
Miejsce: Robakowo
(boisko przy gimnazjum).
23.08 - Dożynki Dziękczynne
Sołectwa Biernatki
Godz:17.00.
Miejsce: Boisko i plac zabaw
„Kogucik” Biernatki.
23.08 - Muzyka z Kórnika
KONCERT FINAŁOWY
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Rozpoczęcie: godz. 18.00.
Miejsce: Arboretum w Kórniku.
29.08 - Dożynki wiejskie
Godz.: 17.00. Miejsce: Prusinowo
30.08 - 17 Ogólnopolskie Kryterium
Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Kórnik
Rozpoczęcie: godz. 12.30.
Miejsce: Rynek w Kórniku

13.09 – Festyn przez tolerancję
do integracji
Godz. 11.00 – 16.00.
Miejsce: Borówiec,
ul. Poznańska 107
16.09 spektakl „Niech nigdy w tym
dniu słońce nie świeci”
godz. 19.00. Miejsce: KOK, ul. Prowent 6
17 – 19.09 - Kórnickie Dni Nauki
19.09 – Dzień Borówca
– biesiada na koniec lata
Rozpoczęcie: godz. 16.00.
Miejsce: przy starej szkole w Borowcu.
18-20.09 - Jubileusz
70 rocznicy powstania
Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku
20.09 - Kórnik Triathlon 2015
Rozpoczęcie: godz.. 10.00.
Miejsce: Rynek w Kórniku
26.09 – Festyn ekologiczny
Miejsce: Rynek w Kórniku
Jesli wiesz o ciekawych wydarzeniach
odbywających się na terenie gminy Kórnik
napisz do nas: kultura@kornik.pl
Opr. ZF

„Klaudynka” na
„Wakacjach ze sztuką”
„Wakacje ze sztuką” - pod taka nazwą w
dniach 20-31 lipca odbyły się półkolonie zorganizowane w siedzibie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. Zostały
przeprowadzone w ramach projektu współfinansowanego przez gminę Kórnik, Wojewodę
Wielkopolskiego oraz dzięki środkom własnym
Stowarzyszenia.
Wzięło w nich udział 15 osób z różnymi
niepełnosprawnościami, którymi zajmowało się
2 pedagogów i sztab wolontariuszy.
W programie przewidziane były zajęcia
plastyczne, kulinarne, ruchowe. Uczestnicy
brali udział m.in. w seansie filmowym oraz
grach i zabawy na świeżym powietrzu (chusta
animacyjna, piłki).
Dzięki Kórnickiemu Centrum Rekreacji i
Sportu OAZA, która ufundowała dodatkową

atrakcję - uczestnicy półkolonii wybrali się
na mini golfa. Prezes „Klaudynki” - Dagmara
Horodecka składa za to serdeczne podziękowania OAZIE.
Kolejne serdeczne podziękowania przekazuje Stasiowi i Pani Basi Walczak za zaproszenie na rejs stateczkiem.
Dagmara Horodecka mówi też:
- Odwiedziliśmy również kórnicki rynek, aby
ochłodzić się w fontannie.
Na zakończenie naszych zajęć zorganizowaliśmy grilla i podsumowaliśmy nasze
2-tygodniowe spotkania. Mamy nadzieję, że
każdy znalazł coś fajnego dla siebie. My wierzymy, że podczas półkolonii narodziły się nowe
przyjaźnie, a uczestnicy będą miło wspominać
wspólnie spędzony czas.
Robert Wrzesiński
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BOGK 2016

JEŚLI CHCESZ BY PRZY ULICY ZAMKOWEJ /OKOLICE DUNAJU/ KÓRNIK-BNIN
POWSTAŁA

SIŁOWNIA PLENEROWA
ZAPEWNIAJĄCA:
* AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
* PRZYJEMNOŚĆ PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
* DUŻO RADOŚCI
* DOSTĘPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH
* UATRAKCYJNIENIE PROMENADY

GŁOSUJ
POZYCJA

24

„JEŚLI NIE CHCESZ SWOJEJ ZGUBY NA SIŁOWNIE GŁOSUJ LUBY”
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Piłkarze Kotwicy Kórnik 8 sierpnia br. pokonali w pierwszej kolejce 4 ligi na własnym boisku
GKS Dopiewo 2:1.Mecz był emocjonujący do
ostatnich minut. Kórniccy piłkarze najpierw
stracili bramkę po rzucie karnym w 35 minucie
pierwszej połowy. Na szczęście udało im się
wyrównać jeszcze przed przerwą a w 83 minucie zdobyli zwycięskiego gola.
Przed meczem miłym akcentem było wręczenie graczom naszej drużyny pucharu Fair
Play za ubiegły sezon.
Od pierwszej minuty na boisku trwała ostra
walka. Zaznaczyć należy, że drużyna z Dopiewa zakończyła poprzedni sezon na 4 miejscu,
ale gracze Kotwicy nie przestraszyli się rywali.
Grali na wysokich obrotach, ambitne, widać było
zaangażowanie każdego zawodnika.
Goście okazję do zdobycia bramki mieli

już w 3 minucie spotkania, jednak piłka otarła
się o słupek. Nie trzeba było długo czekać na
odpowiedź Kotwicy. Gospodarze w 11’ i 23’ po
ładnej wymianie podań piłka stworzyli sobie
niezłą okazję do strzelenia bramki, niestety
strzały były albo za słabe albo niecelne. Mecz
był bardzo wyrównany aż do 35 minuty kiedy
to sędzia podyktował rzut karny dla GKS Dopiewo. Do jedenastki podszedł Bordych i dał
prowadzenie swojej drużynie 0:1. Stracona
bramka nie podcięła jednak skrzydeł piłkarzom
Kotwicy a jedynie jeszcze bardziej zmotywowała do walki. Nie zwalniali tempa, dzięki czemu
przed końcowym gwizdkiem pierwszej połowy
Wolkiewicz trafia na 1:1!
Po zmianie stron, w 60’ niebezpiecznie
atakowali gośce- bramkarz Kotwicy zostawił
pusta bramkę lecz piłkarz GKS-u uderzył po-

Groźnie pod bramką Kotwicy.

nad poprzeczkę. Od 70 minuty to Kórniczanie
przejęli inicjatywę i trzykrotnie stworzyli idealną
sytuację do strzelenia bramki. Na drugą bramkę
kazali jednak poczekać kibicom aż do 83 minuty! Bramkę zdobył Patryk Zieliński po idealnym
podaniu Marcina Daniela.
„Dobrze, że zaczynamy wygraną. Byłem
kłębkiem nerwów”- powiedział kierownik zespołu seniorów Wiktor Stempowski.

SPORT

Dwa mecze - dwa zwycięstwa seniorów Kotwicy

Kolejny mecz rozegrany 15 sierpnia wygrała
na wyjeździe z Gromem Plewiska drużyna
seniorów 1:0 po bramce Marcina Daniela w
69 minucie!
Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.
Aleksandra Chojnacka i ŁG

Kotwica cieszy sie z drugiej bramki strzelobek GKSowi.

Dziewczyny wznowiły treningi!
Od 30 lipca do treningów powróciły seniorki KSS Kotwicy Kórnik, które na wiosnę awansowały do II ligi kujawsko-pomorskiej. W
okresie przygotowawczym treningi odbywają się ze wzmożoną częstotliwością i są przeplatane zajęciami na rowerach oraz sparingami. W ubiegłym tygodniu zawodniczki z Kórnika rozegrały spotkanie kontrolne z drużyną z Wałcza oraz swoimi dawnymi ligowymi
rywalkami Ostrovia Ostrów Wlkp.
W przerwie wakacyjnej nie wszystkie dziewczyny rozstały się z piłką. Ewa Weber i Klaudia Jędraszyk w barwach KU AZS Poznań
zagrały w finale Beach Soccer’a w Ustce i wywalczyły brązowy medal. Podobnie Agnieszka Boćkowska, Marta Kaczmarczyk oraz
nowo pozyskana zawodniczka Joanna Kaczmarczyk, które zostały powołane
do Reprezentacji Polski Niesłyszących i brały udział w Mistrzostwach Europy
Głuchoniemych w Hanowerze gdzie zdobyły najniższy stopnień na podium.
Do zespołu dołączyła wymieniona już Joanna Kaczmarczyk oraz Paulina
Suchorowska a z dwiema zawodniczkami trwają jeszcze rozmowy.
Poniżej przedstawione są terminy meczów Pań
Termin
Gospodarze
Goście
23.08.15
KOTWICA Kórnik : WSG KKP II Bydgoszcz
30.08.15
GSS Grodzisk Wlkp. : KOTWICA Kórnik
05.09.15
KOTWICA Kórnik : BŁĘKITNI Stargard Szczeciński
20.09.15
KKP CHEŁMŻA : KOTWICA Kórnik
27.09.15
KOTWICA Kórnik : GOSRiT Luzino
03.10.15
OLIMPIA II Szczecin : KOTWICA Kórnik
18.10.15
KOTWICA Kórnik : POLONIA Środa Wlkp.
25.10.15
KOTWICA Kórnik : UKS GÓRNICZA KONIN
31.10.15
LECHIA GDAŃSK AP : KOTWICA Kórnik
11.07.15
KOTWICA Kórnik : OLIMP Gościno
14.11.15
NOTEĆ Inowrocław : KOTWICA Kórnik
									
Serdecznie zapraszamy na mecz inauguracyjny!
23.08.2015 OSIR ul. Leśna 6, Kórnik (Błonie) godz.15.00
Kotwica Kórnik vs. KKP II Bydgoszcz
Bądź z nami!
Aleksandra Chojnacka

21 sierpnia 2015 r.
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KOLARSTWO
DWA MEDALE MISTRZOSTW
EUROPY DLA KÓRNIKA
Bardzo udane okazały się dla polskiej reprezentacji Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
w kolarstwie torowym, które odbyły się w połowie lipca w Atenach. W sumie polska ekipa
zdobyła rekordową ilość aż 12 medali w tym
4 złote. Autorami dwóch z nich byli zawodnicy
UKS Jedynka Mróz Kórnik, Patryk Rajkowski
i Weronika Humelt. Pierwszy z nich został
wicemistrzem Europy w sprincie drużynowym
do lat 23. Jadąc z Mateuszem Rudykiem
i Mateuszem Lipą (obaj Stal Grudziądz) pobili
młodzieżowy rekord Polski. Niestety w finałowym biegu o złoty medal ulegli nieznacznie
reprezentantom Niemiec. Jest to już ósmy
medal Patryka ze światowych imprez w przeciągu ostatnich trzech sezonów. Indywidualnie
kórniczanin startował w konkurencji keirin,
zajmując w nim ósme miejsce. Drugi medal
dla Kórnika w ateńskich mistrzostwach zdobyła
juniorka Weronika Humelt, która wraz koleżankami Darią Pikulik (Ziemia Darłowska), Justyną
Kaczkowską (Imielin) i Nikolą Różyńską (Stal
Grudziądz), zdobyła srebrny medal w wyścigu
drużynowym na 4km. Młode Polki w wyścigu
finałowym o złoty medal uległy jedynie włoszkom, które poprawiły rekord świata aż o 3
sekundy. Polki jechały w swym wyścigu przez
cały dystans również na pograniczu rekordu

POLSKIE SUKCESY
W MISTRZOSTWACH EUROPY
W ESTONII
Cztery zawodniczki Mróz Kórnik (Alicja Ratajczak, Nikol Płosaj, Natalia Radzicka i Natalia
Nowotarska) zostały powołane na szosowe
Mistrzostwa Europy do Estonii do lat 23. W składzie była również juniorka, srebrna medalistka
mistrzostw Europy na torze Weronika Humelt,
lecz niespodziewanie podczas zgrupowania
kadry w Ostrzycach, tuż przed Mistrzostwami
się rozchorowała i wylądowała w szpitalu.
Obecnie się leczy i niestety nie mogła uczestniczyć w europejskim championacie.Zwarzywszy
na fakt, iż na przestawienie się ze ścigania
torowego na szosowe, było niezwykle mało
czasu, to występ naszych zawodniczek w szosowych mistrzostwach Europy w estońskim
Tartu, można uznać za bardzo udany. Natalia
Radzicka startowała w wyścigu indywidualnym

ŚWIETNE WYSTĘPY MŁODYCH
KOLARZY NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY W KOLARSTWIE
SZOSOWYM I TOROWYM
Niezwykle udanie zaprezentowała się młodzież UKS Jedynka Kórnik na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, najpierw szosowej,
która odbyła się na Śląsku w okolicach Koziegłów, a następnie na torowej rozegranej
w Pruszkowie. Podczas konkurencji szosowych
najpierw rozegrano jazdę indywidualną na
czas, gdzie bardzo blisko zdobycia medalu
były dwie zawodniczki UKS Jedynka, Karolina Przybylak i Joanna Golec. Obie zajęły
miejsca tuż za podium. Karolina była czwarta
ze stratą do medalu zaledwie 2 sek, a Asia
piąta ze stratą 4 sek. Bardzo dobry 12-ty czas
dnia uzyskała młodziutka Gracjana Radzicka.
Wśród chłopców doskonałe szóste miejsce
wywalczył Wojciech Bystrzycki. Jeszcze lepiej
wypadł on w wyścigu ze startu wspólnego,
który w przypadku chłopców rozegrany był
na dystansie aż 108 km. Wojtek podobnie jak
Karolina na czas, był tuż za podium zajmując
czwarte miejsce. Drugi nasz reprezentant Wojtek Kaczmarek uczestniczył w kraksie, po czym
nie ukończył zawodów. W wyścigu dziewcząt
nasze zawodniczki Karolina Przybylak, Natalia
Szymczak i Gracjana Radzicka, zajęły kolejno
miejsca w drugiej dziesiątce (13, 17 i 19) a Asia
Golec 31. Wysokie lokaty naszych zawodników
spowodowały, że w klasyfikacji klubowej UKS
Mróz Jedynka Kórnik zajął drugie miejsce, a do

świata. Wyścigowi finałowemu towarzyszyły
niepowtarzalne emocje. Polki przegrywały do
3 km zaledwie 1 sek. Włoski zespół był jednak
perfekcyjnie przygotowany i okazał się tego
dnia jeszcze po za zasięgiem. Drużyna juniorek
drugi rok prowadzona przez kórnickiego trenera
Roberta Taciaka, okazała się i tak rewelacją
mistrzostw i pozostawiła po sobie doskonałe
wrażenie, bijąc przy okazji rekord Polski aż
o 6 sek. Podopieczne Taciaka zdobyły jeszcze
trzy medale indywidualne. Dwa z nich Daria
Pikulik (złoty w omnium i srebrny w wyścigu
punktowym) i jeden złoty Justyna Kaczkowska
w wyścigu indywidualnym na 2 km. W Atenach
startowały jeszcze trzy zawodniczki z Kórnika
w kategorii do lat 23. Alicja Ratajczak i Nikol
Płosaj w wyścigu drużynowym zajęły 6 miejsce.
Nikol była również 10 w omnium (wielobój),
choć przed ostatnią konkurencją zajmowała
jeszcze piąte miejsce z szansami na medal.
Natalia Radzicka była rezerwową do drużyny,

na czas, gdzie zajęła 16 miejsce. Po raz pierwszy startowała w kategorii do lat 23, gdzie do
czołówki należą już zawodniczki startujące na
co dzień w światowej lidze mistrzów. Natalia
okazała się najlepszą w Europie ze swojego
rocznika, co oznacza, ze w najbliższych latach
możemy liczyć na kolejne postępy uzdolnionej
zawodniczki z Jezior Wielkich. W wyścigu ze
startu wspólnego kobiet do lat 23, na dystansie
124 km Mistrzynią Europy została Polka, na co
dzień startująca w holenderskiej Grupie Zawodowej Rabbobank, Katarzyna Niewiadoma.
W osiągnięciu tytułu dzielnie jej sekundowały
inne reprezentantki Polski min trzy zawodniczki
z Kórnickiego UKSu, Alicja Ratajczak, Natalia
Nowotarska i Nikol Płosaj. Ta ostatnia dzielnie
jeszcze finiszowała w końcówce zajmując 13
miejsce w Europie. Warto dodać, że zarówno
jak Natalia Radzicka, Nikol liczy sobie zaledwie 19 lat i również ona okazała się najlepszą
zawodniczką ze swojego rocznika w Europie.

pełni szczęścia zabrakło jedynie zdobycie przez
kórnicki zespół medalu. Jak mówi staropolskie
przysłowie, „co się odwlecze to nie uciecze”.
Młodzież z Kórnika tydzień po zmaganiach na
szosie wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na pruszkowskim torze kolarskim. Pierwszego dnia rozegrano konkurencje
drużynowe, czyli wyścigi drużynowe na 3 km.
Zespół chłopców w składzie Wojciech Bystrzycki, Wojciech Kaczmarek, Hubert Jańczyk i Jan
Łamaszewski, pomimo bardzo ładnej jazdy
zajął siódme miejsce. Pozostał mały niedosyt,
gdyż do strefy medalowej (miejsca 3-4) zabrakło zaledwie 2,5 sek. Może gdyby korzystniej
zostali rozlosowani i jechaliby trochę później,
znając kilka czasów rywali, to udałoby się pojechać troszkę szybciej i odważniej, co dałoby
szansę w popołudniowej serii powalczyć o medal. Co nie udało się drużynie chłopców, udało
się drużynie dziewcząt. Kórniczanki w składzie
Natalia Szymczak, Gracjana Radzicka, Karo-

a startowała w wyścigu indywidualnym na 3
km. Pobicie rekordu życiowego o ponad 2 sek
starczyło jednak na zajęcie 20 miejsca. Warto
dodać, że nasze dziewczęta startowały po raz
pierwszy w kategorii do lat 23, a ich rywalki to
już wielokrotne medalistki mistrzostw Świata
i Europy elity (seniorów). Aby nawiązać z nimi
równą walkę, potrzeba czasu by nabrały doświadczenia. Dla przykładu Nikol Płosaj w jednej z konkurencji omnium w wyścigu na 500m
zajęła 3 miejsce, pokonując min wicemistrzynię
Świata seniorek, Niemkę Annę Knauer.
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ŁUCZNICY W BRENNIE
W dniach 3-13 sierpnia łucznicy UKS Jedynka-Kórnik przebywali na zgrupowaniu szkoleniowym
w miejscowości Brenno, niedaleko Leszna. Przez 11 dni ciężko trenowali, wylewając hektolitry
potu, by poprawić swoje zdolności motoryczne i umiejętności techniczne. Ku zdziwieniu trenera
trzy treningi dziennie plus poranna zaprawa nie spowodowały, że zawodnikom odechciało się
trenować. Wręcz przeciwnie. Wszyscy bowiem są przekonani, że trening czyni mistrza. Ciężka
praca była oczywiście przeplatana czynnym odpoczynkiem. Byliśmy częstymi gośćmi na miejscowych plażach, gdzie pływaliśmy w jeziorze i graliśmy w piłkę siatkową. Spróbowaliśmy swoich sił
na rowerach wodnych i kajakach. Każdy z uczestników przeszedł szybki kurs naprawy strzał. W
turnieju wiedzy można było ocenić znajomość sprzętu łuczniczego, przepisów obowiązujących w
łucznictwie, jak i historii naszej sekcji. Nie zabrakło zajęć na wesoło. Na nudę nikt nie mógł narzekać.
Jakie efekty dały setki wystrzelonych strzał i tysiące powtórzeń różnych ćwiczeń pokażą wyniki
w zawodach drugiej części sezonu. Obóz zorganizowany został w dużej mierze dzięki dotacji ze
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za co serdecznie w imieniu wszystkich zawodników dziękuję.
Trener
Karol Niemier

SPORT

lina Przybylak i Joanna Golec w eliminacjach
uzyskały trzeci czas tracąc do drugiej drużyny
z Grudziądza zaledwie 1 sek. Gdyby zajęły 2
miejsce miałyby możliwość ścigania się o złoto
z zespołem Darłowa. Niestety pozostała tylko
walka o medal brązowy z drużyną z Antonina.
Niezwykle zdeterminowany zespół UKS Mróz
Jedynka Kórnik doścignął rywalki już w połowie dystansu (na 6 okrążeniu) sięgając tym
samym o upragniony medal. Rok wcześniej
nasz zespół był czwarty, więc jest postęp tej
niezwykle uzdolnionej drużyny i nadzieja na
kolejne sukcesy w latach następnych. Jest też
możliwe, że starsze koleżanki, reprezentantki
Polski będą w klubie miały swoje następczynie.
Dwie z wymienionych dziewcząt startowały
jeszcze w wielobojowym omnium. Karolina
Przybylak zajęła w nim piąte miejsce, a Joanna
Golec dziesiąte.
KOLARSKIE SUKCESY
W GRUDZIĄDZKIEJ TRZYDNIÓWCE
Do bardzo udanych mogą zaliczyć zawodniczki Mróz Jedynka Kórnik trzy wyścigu
szosowe rozegrane w ubiegły weekend w Grudziądzu i okolicach. Na starcie stanęła cała
czołówka krajowa prócz zawodniczek ścigających się w czołowych zawodowych grupach
europejskich, oraz zawodniczki z reprezentacji
Litwy, Białorusi, Ukrainy i klubów z Niemiec.
Na pierwszym wyścigu Kryterium ulicznym
w Grudziądzu gdzie zwyciężyła Anna Kardas
z Pacificu Toruń, czwarte miejsce zajęła Nikol
Płosaj. Podczas drugiego kryterium ulicznego
w Grucznie, które było m.in. zaliczane do Mistrzostw Polski w kryterium. Zwyciężyła Paulina
Brzeźna z Pacificu, Nikol stanęła na podium
zajmując trzecie miejsce a Alicja Ratajczak była
szósta. Trzeciego dnia rozegrano wyścig ze
startu wspólnego w Kijewie Królewskim. Świetnie całe zawody jechała Alicja Ratajczak, która
ostatecznie wpadła na metę na drugim miejscu,
tuż za Anną Plichtą (Pacific). Trzecie i czwarte
miejsca zajęły reprezentantki Litwy, a szóste
Nikol Płosaj. Nasze dziewczyny co raz lepiej
sobie radzą w dorosłym peletonie, praktycznie
tylko na dwóch tegorocznych wyścigach nie
stawały na podium (2 x 4 miejsce). Grudziądzkie
starty były podwójnie trudne, gdyż przez ostatnie 3 tygodnie nasze zawodniczki przebywały
na torze. Najpierw torowe starty we Włoszech
i zgrupowanie w Pruszkowie, a później 11 dni
na Mistrzostwach Europy w Atenach, gdzie
nie było szans na uczciwy trening na szosie
ze względu na ruch na ulicach i ponad 40
stopniowy upał. Na szczęście siedmiodniowe
zgrupowanie w górzystym terenie, oraz 3 szosowe wyścigi pozwoliły ustabilizować sytuację.
W Grudziądzkich wyścigach świetnie wypadły
juniorki młodsze z grupy Mróz, Asia Golec i Karolina Przybylak, które na wszystkich wyścigach
stawały podwójnie na podium. Niestety zawsze
na 2 i 3 miejscu. Zważywszy jednak na fakt, iż
wszystkie wyścigi odbywały się w międzynarodowej obsadzie i ścisłej krajowej czołówce,
to niezwykle miło było oglądać co dzień przy
dekoracji po dwie zawodniczki Mróz na podium.
Gorzej natomiast wiodło się chłopcom, ale podczas kryterium ulicznego w Grucznie, Wojciech
Bystrzycki mimo upadku zajął siódme miejsc
w silnej międzynarodowej obsadzie.
Paweł Marciniak
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Bezpłatne zajęcia pływackie
we wszystkich kategoriach wiekowych!
Sobota 29 sierpnia KCRiS „Oaza”
godz. 11:00 – 15:00
Jedną z dyscyplin sportowych, która bardzo dobrze wpływa na
nasze samopoczucie jest pływanie. W momencie kiedy poziom aktywności fizycznej wzrasta – dotleniamy organizm, poprawiamy koordynację ruchową, a także kształtujemy swoją sylwetkę. Pływanie
daje nam dużą satysfakcję i jest przeznaczone dla wszystkich bez
względu na wiek i poziom aktywności fizycznej. Mając na uwadze
powyższe, Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” razem z
pływalnią Octopus w Suchym Lesie oraz Tarnowskimi Termami zorganizowały bezpłatne zajęcia pływackie. Wszystkie lekcje w wodzie
realizowane są na różnych poziomach zaawansowania. W trosce
o komfort, zajęcia z małymi dziećmi odbywają się w towarzystwie
rodziców, co wpływa na rozwijanie więzi między rodzicem a niemowlakiem. W wymienionych kompleksach basenowo – rekreacyjnych
nauka pływania prowadzona jest pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
oraz profesjonalnie przygotowanym programem.

Harmonogram zajęć prowadzonych
w dniu 29 sierpnia w KCRiS „Oaza”:
11:00 - 11:45
5- 6 latki
12:00 - 12:30
zajęcia Rodzic + Dziecko - dzieci w wieku 5 m-cy - 1,5 roku
12:30 - 13:00
zajęcia Rodzic + Dziecko - dzieci w wieku 2- 4 lata
13:00 - 13:45
7-10 latki
14:00 - 14:45
zajęcia dla dorosłych oraz dla osób powyżej 10 roku życia

Na bezpłatne zajęcia pływackie prowadzone są zapisy w biurze KCRiS „Oaza” w godzinach 7:30-15:30 lub telefonicznie pod
numerem telefonu 61 649 88 75.

*Matka z chorym synem potrzebuje pilnie mieszkania na parterze w Kórniku, do końca listopada 2015 r. Pilne! Tel. 503 301 277
*Zaopiekuję się osobą starszą lub posprzątam mieszkanie, biuro - posiadam doświadczenie. Tel. 665 466 436
*Przyjmę nieodpłatnie pralkę, lodówkę, sprzęt AGD oraz meble. Tel. 665 466 436
*Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokojowe dla 1 osoby z kuchnią i łazienką od października. Tel. 519 554 039
*Wynajmę garaż przy ul. Staszica. Tel. 506 602 917
*Sprzedam silnik ze skrzynią biegów do Fiata 126p razem lub osobno. Cena 400 zł. Tel. 500 166 008
*Kamionki – sprzedam segment bliźniaka 92m², działka 400m², 328 000 zł. Tel. 602 587 630
*Sprzedam mała pralkę wirnikową oraz wirówkę. Tel. 886 702 562
*Szukam odpowiedzialnej opiekunki do dziecka wieku 9 miesięcy w Błażejewie. Tel. 500 537 656
*Sprzedam dekoder do naziemnej telewizji + DVD. Cena 80 zł. Tel. 792 704 606
*Sprzedam działkę w Kamionkach 1,700 m². Tel. 515 463 026
*Sprzedam 2 butle gazowe propan-butan 11 kg puste. Tel. 506 490 723
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę i pralkę stan bdb, gwarancja rozruchowa - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Koszenie trawników, zarośli i drobne prace ogrodowe Kórnik i okolice tanio. Tel. 796 456 176
*Praca dodatkowa dla osób z bardzo dobrą znajomością języka obcego, po informacje proszę pisać mailowo na korepetycyjne@gmail.com
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Sprzedam rozkładaną kanapę w dobrym stanie, wym.: 190x120 po rozłożeniu. Robakowo. Tel. 601 749 784
*Do wynajęcia pomieszczenia na biuro lub na mieszkanie przy głównej ulicy w Kórniku. Tel. 691 793 249
*Sprzedam jawkę mustang 100% oryginal, pali, jezdzi sprawna elek. cena 450 do negocjacji. Brak dokumentów. Tel. 726 722 472
*Sprzedam piękny zestaw kanapa (z funkcją spania) + 2 fotele. Stan bdb. Tanio 790 zł. Tel. 692 449 496.
*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą prace także dorywczą. SMS na nr tel. 602 745 631 lub mail ami.cis@wp.pl
*Oddam za przystępną cenę kolekcję kaktusów. Tel. 618 980 982
*Sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodową w Śremie. Teren zagospodarowany, altana murowana. Tel. 608 162 058
*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer. Tel. 607 453 136
*Biurko szkolne jasna sosna oddam gratis. Tel. 604 956 314
*Zatrudnię kierowcę na samochód ciężarowy prawo jazdy kat. C + E, karta kierowcy. Tel. 693 391 438
*Oddam w najem garaż w Kórniku przy ulicy Stodolnej . Tel. 602 687 901
*Firma Raben Transport poszukuje kierowców międzynarodowych kat. C+E zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 61 89 88 574
*Do wynajęcia pomieszczenia na biuro lub apartament przy głównej ulicy w Kórniku. Tel. 691793249
*Do wynajęcia dwukondygnacyjny budynek w Kórniku pod działalność biurowo-handlowo-usługową. Możliwość wynajęcia 1 kondygnacji. Tel. 691 793 249
* Wynajmę bardzo ładne mieszkanie - 1200 zł (60m²) w atrakcyjnym położeniu w Kórniku. Tel. 782 119 440, 18.00-19.00
*Sprzedam opracowania lektur dla liceum/technikum. Cena 20 zł. Tel. 509 895 433 w godz. 19-21
*Sprzedam rękawice motocyklowe zimowe. Rozmiar XXL. Cena 70 zł. Tel. 509 895 433 w godz.19-21
*Sprzedam podręczniki do logistyki stan bdb. Tel. 509 895 433 dzwonić w godz. 19-21
*Sprzedam piękny zestaw szaf z Ikeii. Kolor venge, stan idealny. Bardzo tanio. Tel. 724 247 256
*Sprzedam dwie szafki na buty z Ikeii. Stan idealny. Tel. 724 247 256
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Zatrudnię Panie do pracy w salonie gier. Kórnik, Zaniemyśl, Środa. Tel. 500 658 319

Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA / SPORT

Naucz się pływać
już dziś!

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. 23), lub przekazywać telefonicznie.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 4 września 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 28 sierpnia 2015 r.
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