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ZDW ZgADZA SIę NA ścIEżkę

Gmina Kórnik zamierza realizować 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych  budowę ścieżki rowerowej 
z Dziećmierowa przez stację PKP Kórnik, 
Szczodrzykowo do Runowa. W dniu 23 
sierpnia na ten temat rozmawiali w Pozna-
niu: burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
zastępca dyrektora Zarządu Dróg Woje-
wódzkich Andrzej Staszewski. Inwestycja 
prowadzona będzie przy drogach admini-
strowanych przez gminę, powiat oraz przy 
drodze wojewódzkiej 434, dlatego dla jej 
realizacji niezbędna jest współpraca trzech 
podmiotów: samorządu Kórnika, starostwa 
powiatowego oraz ZDW. Dyrektor Staszew-
ski zadeklarował  poparcie działań gminy 
w celu realizacji tego zadania. 

SPoTkANIE Z SoŁTYSAmI

Podczas spotkania z sołtysami, jakie 
odbyło się 24 sierpnia w ratuszu w Bninie, 
przedstawiono założenia Funduszu Sołec-
kiego na 2017 rok. Przyszłoroczna kwota 
przeznaczona na ten cel w budżecie gminy 
to 814.184,18  zł (w roku bieżącym jest to 
747.715,55 zł). Przyszłoroczne kwoty dla 

poszczególnych sołectw wahają się pomię-
dzy 13.234 zł dla najmniejszej miejscowości 
(Dębiec), do maksymalnej kwoty 44.410 zł 
dla sześciu największych sołectw (Boró-
wiec, Borówiec Nowy, Dachowa, Kamionki, 
Robakowo-Osiedle i Szczytniki).

Podczas spotkania poruszono także 
sprawy związane z: bieżącym utrzymaniem 
dróg, realizacją inwestycji oraz ujednolice-
niem stron internetowych sołectw. Omó-
wiono także procedurę zmian statutów. 
Podczas zebrań wiejskich, które odbywać 
się będą we wrześniu, mieszkańcy będą 
decydować o podziale przyszłorocznych 
Funduszy Sołeckich, a także zgłaszać 
będzie można uwagi do projektów zmian 
statutów. 

PlAN REWITAlIZAcjI

W dniu 26 sierpnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i Anna Biernacka spotkali 
się z Krzysztofem Bajońskim, Prezesem 
firmy Doradztwo Gospodarcze PMC, która 
ma wykonać Lokalny Plan Rewitalizacji 
Kórnika. Plan będzie niezbędny podczas 
formalnego starania się o fundusze ze 
środków spoza budżetu gminy. 

śWIęTo loTNIcTWA 
W kRZESINAch

27 sierpnia burmistrzowie Jerzy Lech-
nerowski i Przemysław Pacholski uczest-
niczyli w obchodach 10-lecia służby 
samolotów F-16 w Siłach Powietrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święcie 
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesi-
nach. Podczas uroczystości Prezydent RP 
Andrzej Duda oraz Panie Barbara Targosz 
i Ewa Błasik dokonali odsłonięcia tablic pa-
miątkowych i pomnika poświęconych Parze 
Prezydenckiej Annie i Lechowi Kaczyńskim 
i gen. Stanisławowi Targoszowi oraz gen. 
Andrzejowi Błasikowi.

SoŁTYS kAmIoNEk 
ZREZYgNoWAŁ

Podczas zwołanego na 29 sierpnia 
zebrania wiejskiego we wsi Kamionki, 
formalnie przyjęto rezygnację Bartosza 
Szczepańskiego z funkcji sołtysa tejże wsi. 
Zebranie, podczas którego mieszkańcy 
wybierać będą nowego sołtysa, odbędzie 
się we wrześniu.

ŁG

INfoRmAcjA 

Od dnia 1 października zostanie 
uruchomiony w Kórniku przy ul. Poznań-
skiej 34a (II piętro) 

punkt konsultacyjno-terapeutyczny 
dla osób dorosłych, 

które z różnych powodów znalazły 
się nagle w trudnej sytuacji życiowej 
i wymagają fachowego wsparcia psy-
chologicznego.

Wizyty u psychologa – terapeuty 
należy uzgadniać z nim pod numerem 
telefonu 

538 272 201 
w godzinach między 10:00, a 18:00 

(uwaga 
- numer działać będzie 
od 1 października br.).

Usługa jest nieodpłatna i ma na 
celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 
korzystania z pomocy  psychologicznej, 
którą dotąd oferowała jedynie Poradnia 
Zdrowia Psychologicznego w Poznaniu.

Zapraszam do korzystania z tej usługi.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski 

Szanowni Państwo, przypominam, że 
dnia 15 września 2016 roku upływa termin 
płatności podatków i opłat lokalnych regu-
lowanych na rzecz Miasta i Gminy Kórnik. 

Do dnia 15 września 2016 roku należy 
pamiętać o III racie: podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku leśnego 
(łącznego zobowiązania pieniężnego). 
Kwoty tych zobowiązań wynikają z decyzji, 
które podatnicy otrzymali wcześniej. Jed-
nocześnie przypominam o konieczności 
regulowania wymienionych podatków na 
indywidualne numery kont wskazane w 
decyzjach ustalających wysokość zobo-
wiązań.

Co istotne, dnia 15 września 2016 roku 
upływa również termin płatności II raty po-
datku od środków transportowych. Przed-
miotowe zobowiązanie należy wpłacać na 
indywidualny numer konta bankowego słu-
żący wyłącznie do rozliczeń z tytułu podat-
ku od środków transportowych. Podatnicy 
otrzymali swój indywidualny numer rachun-
ku bankowego w latach ubiegłych. Osoby, 
które nie posiadają indywidualnego numeru 
konta bankowego służącego do rozliczeń z 
tytułu podatku od środków transportowych 
mogą uzyskać go w Wydziale Podatków 
i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, I piętro, pok. 109 lub pod numerem 
telefonu (61) 8-170-411 wew. 666.

Jednocześnie informuję, że z dniem 15 
września 2016 roku upływa termin płatności 
III raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień 
i wrzesień. Przedmiotową opłatę należy 
wpłacać na indywidualny numer konta 
bankowego służący wyłącznie do rozliczeń 
z tego tytułu. Zobowiązani do uiszczenia 
opłaty otrzymali swój indywidualny numer 
rachunku bankowego w latach ubiegłych. 
Osoby, które nie posiadają indywidualnego 
numeru konta bankowego służącego do 
rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą uzyskać go 
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, II piętro, 
pok. 204 lub pod numerem telefonu (61) 
8-170-411 wew. 699.

Wszystkie podatki i opłaty lokalne na 
rzecz Miasta i Gminy Kórnik można regu-
lować bez prowizji w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku oraz jego filiach.

Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków

 i Opłat Lokalnych
 Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

UWAGA PODATNICY!

KONKURS

szczegóły: www.oaza.kornik.pl

WIELKI 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ 
PRAC KONKURSOWYCH

PLASTYCZNY

WOW!
a nagrody?

Japonia expresem 
15 września  2016 r. o godz. 19.00  

w restauracji „Ventus” 

 

Zapraszamy na barwną opowieść o niezwykłej gościnności zwykłych 
ludzi, o osobliwym połączeniu nowoczesności i tradycji oraz o tym, 
gdzie spotkać ninja i zawodników sumo.  

W podróż superszybkimi pociągami po Kraju Kwitnącej Wiśni zabiorą 
nas pasjonatki dalekich podróży: Joanna Sielska z Poznania oraz 
Kórniczanka Joanna Kerber, które mają na swoim koncie m.in. 
wyprawę do Meksyku. 
 

Wstęp wolny 
Obowiązują zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65 
 lub pod nr telefonu: 61 8170 021 

 
Klub Podróżnika z Kórnika 

email: podroznik.kornik@gmail.com 
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 

  Restauracja „Ventus” 
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 

ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 
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Burmistrza miasta i gminy kórnik

o odstąpieniu od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości mościenica w rejonie osiedla 
lipowego, obręb Skrzynki, gmina kórnik.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), PODAJE SIĘ DO 
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości mościenica w rejonie osiedla 
lipowego, obręb Skrzynki, gmina kórnik. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, zgodnie 
z uchwałą nr XV/171/2015 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 r. przystąpił 
do sporządzania zmiany ww. planu. Przed-
miotem uchwały jest zmniejszenie minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych na terenie objętym zmianą planu, 
który został określony na załączniku do ww. 
uchwały.

Na podstawie art. 53 ww. ustawy Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik wystąpił do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
oraz do Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Poznaniu pismem z dnia 
21.12.2015 r. o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w pro-
gnozie oddziaływania na środowisko do projek-
tu zmiany ww. planu miejscowego. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
uzgodnił zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziały-
wania na środowisko do projektu zmiany ww. 
planu miejscowego pismem z dnia 21.01.2016 
r., znak: WOO-III.411.601.2015.MM.1 oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Poznaniu również uzgodnił zakres i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w pro-
gnozie oddziaływania na środowisko do pro-
jektu zmiany ww. planu miejscowego pismem 
z dnia 29.12.2015 r., znak: NS-52/3-266(1)/15.

Na etapie wstępnych prac nad projektem 
zmiany planu podjęto decyzję o jego zmianie 
wyłącznie w odniesieniu do części tekstowej, 
zawartej § 18 ust. 1 pkt 1 lit. d obowiązującego 
planu miejscowego, przy pozostawieniu pozo-
stałych ustaleń planu (w tym jego rysunku) bez 
zmian. Fakt ten nie był jeszcze rozstrzygnięty 
w chwili zawiadomienia o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu 
instytucji i organów właściwych do uzgadniania 
i opiniowania planu oraz w chwili wystąpienia 
o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegóło-
wości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, stąd procedura 
planistyczna prowadzona była w pełnym zakre-
sie wymaganym przepisami ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze 
zm.) oraz 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 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 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 
w związku z art. 48 oraz art. 49 ww. ustawy 
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie odstą-
pienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Mościenica 
w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, 
gmina Kórnik.

Pismem z dnia 18 lipca 2016 r. znak: WOO-
-III.410.438.2016.PW.1 Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu pozytywnie 
uzgodnił wniosek o odstąpienie od przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla 
Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

 Pismem z dnia 6 lipca 2016 r. znak: NS-
52/3-186/16 Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu uzgodnił pozytywnie 
wniosek o odstąpienie  od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko dla projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla 
Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

BURmISTRZ  mIASTA I gmINY kÓRNIk INfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 2 września 2016 r. 
do dnia  26 września  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania 
w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:
- działka nr 441/4  położona w miejscowości Czmoniec.

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 

Pl. Niepodległości 1 w kórniku, 
parter, pok. nr 2, 

tel. (61) 8170-411 wew. 675.

OgŁoSZENIE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczyt-
niki - działek o numerach ewidencyjnych: 
109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gmina kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. 
poz. 778 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. 2016 r. poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi 
Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 
109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gmina Kórnik wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 12 września 2016 r. do 7 październi-
ka 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana prze-
biegu i skablowanie linii energetycznych z 
linii napowietrznych na naziemną w granicach 
planu oraz zmianę przeznaczenia części 
działki z mieszkaniowej na usługową o niskiej 
uciążliwości.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 
(sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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 zmiany 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 organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 października 2016 r. na 
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Nie-
podległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@
kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifi-
kowanego 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 niezbędną dokumentacją spra-
wy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENIE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 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 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i 
Gminy Kórnik uchwały nr XXIV/297/2016 z 
dnia  27 lipca 2016 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/6, 
obręb Dachowa, gmina kórnik.

Przedmiotem uchwały jest usankcjonowa-
nie obecnego sposobu użytkowania terenu 
oraz ustalenie zasad jego zagospodarowania.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania 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 do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do 
dnia 26 września 2016 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik.

1. Budowa odwodnienia na os. Przy 
ul. Sarniej w Szczytnikach (etap II) – 
zadanie zostało zakończone.

2. Budowa sieci wodociągowej 
Pierzchno – Runowo – Szczodrzykowo 
wraz z budową chodnika w Pierzchnie 
– zlecona została aktualizacja projektu 
sieci wodociągowej. Dokumentacja 
techniczna dotycząca budowy chodnika 
została opracowana wcześniej (realizacja 
będzie prowadzona po wybudowaniu sieci 
wodociągowej). Zadanie dwuletnie. 

3. Budowa sieci wodociągowej na 
ulicy Wiatrakowej w Dachowie – w ra-
mach zapytania ofertowego wyłoniono 
wykonawcę robót. Planowany termin 
zakończenia zadania 17.10.2016r. 

4. Budowa wodociągu w mościenicy 
(projekt) – otrzymano z Aquanet S.A. od-
mowę wydania warunków technicznych. 
Warunki techniczne będą mogły zostać 
wydane dopiero po uzyskaniu przez 
Spółkę Aquanet pozwolenia na budowę 
magistrali wodociągowej, do której był-
by podłączony projektowany wodociąg 
w Mościenicy.  

5. Dokończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej przy ul. kempingowej w Bo-
rówcu – w trakcie robót wystąpiło wiele 
kolizji z innymi sieciami podziemnymi oraz 
problem z budową odcinka sieci pod linią 
wysokiego napięcia, w związku z czym 
zostały wstrzymane prace budowlane. 
Obecnie trwają rozmowy z wykonawcą 
na temat kontynuowania prac.

6. Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Błażejewie - zlecono opra-
cowanie projektu budowlano – wykonaw-
czego. Wystąpiono do Powiatu Poznań-
skiego o podjęcie uchwały o powierzeniu 
Gminie zadania zarządzania drogami 
powiatowymi. Stanowisko powiatu w za-
kresie wyrażenia zgody było negatywne 
(kwestia odwodnienia oraz lokalizacji 
chodnika). Trwają dalsze uzgodnienia 
dokumentacji w celu uzyskania zgody na 
realizację zadania.

7. Budowa chodników przy ul. św. 
mikołaja i ul. Dworzyskowej w Radze-
wie (projekt) - podjęto uchwałę o przejęciu 
zarządzania drogami powiatowymi w za-
kresie budowy chodników. Wystąpiono do 
Powiatu z wnioskiem o podjęcie  uchwały 
przez Radę Powiatu Poznańskiego i za-
warcie stosownego porozumienia. Opinia 
przekazana przez powiat  w zakresie 
projektowanych chodników jest negatywna 
ze względu na trudności z wykonaniem od-
wodnienia. Planowana jest ponowna wizja 
lokalna z udziałem przedstawicieli Zarządu 
Dróg Publicznych

8. Budowa chodnika w Runowie (przy 
drodze powiatowej) - zawarte zostało po-
rozumienie z Powiatem. Zgłoszono w Sta-

rostwie zamiar wykonania robót budowla-
nych. Ogłoszono przetarg nieograniczony 
na budowę chodnika, na który wpłynęły 4 
oferty. W dniu 10.08.2016 otwarto oferty. 
W wyniku przetargu wyłoniono wykonaw-
cę robót. Planowany termin zakończenia 
zadania 31.10.2016r.

9. chodnik we wsi żerniki wzdłuż dro-
gi powiatowej - przygotowano koncepcję 
chodnika, przeprowadzono uzgodnienia 
z WZDW. W związku z niewystarczającą 
szerokością pasa drogowego opracowanie 
dokumentacji projektowej jest wykonywa-
ne w ramach przepisów o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych. WZDW 
wprowadził, w ramach uzgodnień doku-
mentacji zmiany, które byliśmy zobowią-
zani uwzględnić. W międzyczasie nastąpiła  
zmiana zarządcy drogi na ZDP, w związku 
z czym wystąpiła konieczność przeprowa-
dzenia całej procedury techniczno - prawnej 
z Powiatem Poznańskim. Została podjęta 
uchwała w sprawie przejęcia zadania przez 
gminę oraz podpisano porozumienie z Po-
wiatem Poznańskim na realizację zadania. 

10. Budowa ul. Poznańskiej, ul. mo-
stowej w kamionkach wraz z kanalizacją 
deszczową – zadanie zostało zakończone.

(cd. na str. 6)

INfrOrmACje O INWesTYCjACh

Nowy parking przy  ul. Dworcowej (pkt. 30)
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(cd ze str. 5)
11. Budowa chodnika przy ul. Dwor-

cowej w kórniku - zlecono opracowanie 
projektu budowlanego. Rozważana jest 
możliwość odwodnienia drogi oraz lokaliza-
cji miejsc postojowych. Planowany termin 
opracowania projektu 30.09.2016r.

12. Budowa chodnika przy ul. li-
powej w Bninie – zlecono opracowanie 
projektu. Planowane oddanie projektu – 
30.09.2016r. 

13. Budowa chodnika przy ul. Nowi-
na w Dachowie i Robakowie – zlecono 
opracowanie map do celów projektowych, 
na podstawie których zostanie ustalony 
zakres realizacji zadania oraz ewentualna 
konieczność poszerzenia pasa drogowego.

14. Budowa chodnika przy ul. śrem-
skiej w Bninie wraz z zatokami autobu-
sowymi (do os. Przylesie w Błażejewie) 
- zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Planowany termin wykonania 
dokumentacji 30.11.2016r.

15. Budowa chodnika przy ul. Wiej-
skiej w Robakowie – zadanie będzie 
realizowane razem z budową chodnika 
przy ul. Szerokiej w Robakowie. Przeka-
zano dokumenty do Zamówień Publicznych 
w celu ogłoszenia przetargu. Planowany 
termin wykonania zadania 17.11.2016r.

16. Budowa chodnika na ul. Wspólnej 
w Szczytnikach – posiadamy opracowany 
projekt techniczny. Zadanie będzie realizo-
wane razem z budową chodnika w Koninku 
na ulicy Pisarskiej. Ogłoszenie przetargu 
planowane jest w miesiącu wrześniu br.   

17. Budowa chodnika przy ul. Zwie-
rzynieckiej w Bninie - lewa strona 
(projekt) – zlecono opracowanie projektu, 
którego zakończenie planowane jest na 
20.12.2016r.

18. Budowa chodnika w koninku od 
ul. Pisarskiej do Drukarskiej – zadanie 
realizowane w ramach Budżetu Obywatel-

skiego Gminy Kórnik 2016. Opracowany 
został projekt budowlany. Dokonano zgło-
szenia zamiaru rozpoczęcia robót w Sta-
rostwie Powiatowym. Trwają uzgodnienia 
projektu stałej organizacji ruchu.

19. Budowa dróg, oświetlenia i ka-
nalizacji deszczowej na os. Witosa 
w Bninie – zlecone zostało opracowanie 
dokumentacji projektowej. Zakończenie 
opracowania projektu planowane jest do 
31.03.2017r. Zadanie dwuletnie. 

20. Budowa drogi w czmońcu - trwa 
opracowanie dokumentacji projektowej 
w ramach decyzji o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Uzyskano 
odstępstwo od warunków technicznych. 
Opracowano aktualne mapy po dokonaniu 
projektu podziału geodezyjnego i wykupie-
niu działek od prywatnych właścicieli. Wy-
stąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o opinię dotyczącą projektu.

21. Budowa drogi wraz z kanalizacja 
deszczową na ul. flensa w kórniku – 
ułożono nawierzchnie asfaltowe, trwają 
prace budowlane polegające na montażu 
pokryw kanalizacji deszczowej, skarpowa-
niu poboczy, układaniu chodnika w obrębie 
przepustu, nasadzeniach zastępczych oraz 
prace porządkowe.

22. Budowa ścieżki pieszo – rowe-
rowej w Robakowie na ul. Szkolnej - 
zadanie realizowane  w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Kórnik 2016. 
W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono 
wykonawcę I etapu zadania (na odcinku 
od ul. Polnej do ul. Szafirowej). Planowany 
termin zakończenia budowy: 30.09.2016r. 
zakończenie prac projektowych dla II etapu 
(od ul. Szafirowej do ronda) przewidziane 
jest do 25.12.2016r.

23. Budowa ul. krauthofera w Bni-
nie – zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Prowadzone są uzgodnienia 
koncepcji oraz uzgodnienia branżowe. 

24. Budowa ul. Steckiego w kór-
niku – zdanie zostało zakończone, 
trwają czynności odbiorowe. 

25. Budowa ul. Szerokiej w Ro-
bakowie (na odcinku od ul. Wiej-
skiej do ul. Poznańskiej) – w wyniku 
przetargu został wyłoniony wykonaw-
ca. Trwają prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej. Termin za-
kończenia zadania przewidziany jest 
na miesiąc wrzesień br. Dodatkowo 
przygotowane zostały materiały do 
ogłoszenia przetargu na budowę 
chodnika na ulicy Szerokiej i Wiej-
skiej. Planowany termin zakończenia 
budowy chodnika ustalony został na 
17.11.2016r.

26. modernizacja ul. harcerskiej 
i Pl. Browarowy w kórniku oraz 
zagospodarowanie terenu przy 
Placu Browarowym – opracowana 
została dokumentacja projektowa, 
otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. 
Przygotowuje się materiały do ogło-
szenia przetargu nieograniczonego.  

27. modernizacja ul. Szarych 
Szeregów w kórniku – trwa uzgad-
nianie koncepcji z Powiatowym Kon-

serwatorem Zabytków.
28. modernizacja ulicy Wodnej w kór-

niku – wystąpiono do Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu o wydanie pozwolenia 
na budowę. Przygotowuje się materiały do 
przetargu. 

29. Utwardzenie ul. leśnej w Roba-
kowie – zlecono opracowanie aktualizacji 
dokumentacji projektowej. Planowany 
termin oddania dokumentacji 15.09.2016r. 

30. Budowa parkingu przy ul. Dwor-
cowej w kórniku – zadanie zakończono.

31. Budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu jeziora kórnickiego (III 
etap) – zlecono opracowanie koncepcji 
architektonicznej oraz wykonanie badań 
geotechnicznych dla projektu posadowie-
nia pomostu zlokalizowanego w północnej 
części jeziora Kórnickiego. 

32. Rozbudowa Szkoły Podstawowej  
Nr 2 w kórniku – zlecono opracowanie do-
kumentacji projektowej, której zakończenie 
przewidziane jest na 20.12.2016r.  

33. Rozbudowa Przedszkola w Szczo-
drzykowie – prowadzone są rozmowy 
z Panią Dyrektor dot. możliwości rozbudo-
wy oraz ustalenia jej zakresu. 

34. Budowa kompleksu edukacyjne-
go w pn. części gminy – budowa gim-
nazjum, przedszkola wraz ze żłobkiem 
(etap II i etap III) – trwają prace budowlane. 
W przedszkolu trwa murowanie ścian par-
teru, w gimnazjum trwają prace w zakresie 
ław fundamentowych i robót żelbetowych 
konstrukcji parteru. Planowany termin za-
kończenia budowy do 31.07.2017r.

35. Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej do oSiR w kórniku – 7.06.2016 pod-
pisano umowę na roboty budowlane. Trwają 
prace związane z budową sieci. Planowany 
termin zakończenia zadania 30.09.2016r.

36. Budowa sieci wodociągowej 
w ul. modrzewiowej w kórniku – zlecono 
budowę sieci, trwają czynności dotyczące 
zgłoszenia rozpoczęcia robót. Planowany 

termin zakończenia zadania 30.09.2016r.
37. Zakończono zadania związane 

z budową oświetlenia ulicznego: 
- na ulicy Biernackiej w Bninie,
- na osiedlu przy ul. Cichej w Szczytnikach,
- na placu zabaw w Dachowie (wraz ze 
złączem energetycznym),
- na placu zabaw w Robakowie – wsi (wraz 
ze złączem energetycznym),
- na placu zabaw w Skrzynkach (wraz ze 
złączem energetycznym),
- na ulicach Chabrowej i Cisowej w Da-
chowie,
- na ulicach Kinowej, Filmowej i Literackiej 
w Koninku,
- na ulicy Ogrodowej w Robakowie.

Zakończenie inwestycji nie jest rów-
noznaczne z uruchomieniem oświetlenia 
– niezbędne jest podpisanie umów na 
dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej 
z poszczególnymi operatorami, które to 
procedury są niezależne od Urzędu. Okres 
oczekiwania na uruchomienie oświetlenia 
może wynieść nawet do 3 miesięcy.

38. Zlecono opracowanie projektów na 
budowę oświetlenia:
- na ul. Parkowej w Kórniku,
- na ul. Polnej (na odcinku od ul. Stokrotko-
wej do ul. Słonecznikowej) w Robakowie,
- terenu rekreacyjnego w Kromolicach wraz 
ze złączem energetycznym, których termin 
opracowania upływa 30.11.2016r. oraz
- na ul. Leśnej w Gądkach, 
- na ul. Wrzosowej w Borówcu, których 
termin opracowania upływa 15.12.2016r. 

39. Budowa oświetlenia przystan-
ków w żernikach – wystąpiono z zapyta-
niem ofertowym  na wykonanie zadania. 
Planowany termin zakończenia zadania 
30.11.2016r.

40. Budowa oświetlenia ul. Różanej 
i Słonecznikowej w Błażejewku – przy-
gotowane zostały materiały do zlecenia 
zadania.

41. Budowa oświetlenia na skrzyżo-
waniu drogi wojewódzkiej 434 z ulicą 
konarską w Bninie - zlecono opracowanie 
zmiany projektu - termin do 31.08.2016r. 
Wystąpiono do WZDW z wnioskiem o moż-
liwość podłączenia instalacji oświetleniowej 
do istniejącej szafy energetycznej.

42. Budowa świetlicy w Prusinowie 
(projekt) – zlecono opracowanie dokumen-
tacji projektowej wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania działki. Planowany termin 
zakończenia zadania 30.10.2016r.

43. Budowa toalet na Prowencie – 
ustala się zakres prac remontowych.

44. Budowa parkingu przy centrum 
oAZA – ustala się zakres opracowania pro-
jektu. Konieczna jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla przedmiotowego terenu.  

45. kamionkowskie centrum Aktyw-
nego Wypoczynku – Zadanie realizowane 
jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik na rok 2016. Zadanie zosta-
ło zgłoszone do odbioru, trwa usuwanie 
usterek.

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Ul. Flensa (pkt. 21)

Ul. Steckiego (pkt. 24)

Rozbudowa kompleksu edukacyjnego (pkt. 34)

Kamionkowskie Centrum Aktywności (pkt. 45)
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„POLOWANIE NA UBRANIE”
edycja II

Rozwijalnia Kobiet oraz Centrum Twórczego
Rozwoju QQ!ryku w Kórniku

zapraszają wszystkie Panie na wielką akcję
wymiany ubrań

- chcesz pozbyć się ubrań, których już nie nosisz?
- chcesz upolować coś nowego?

- chcesz za kilka złotych kupić fajne ciuchy dla siebie lub
swojego dziecka?

NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ TEJ INICJATYWY
10.09 godz. 11-14 – QQ!ryku ul. Reja 2, Kórnik

WSTĘP BEZPŁATNY
W TRAKCIE AKCJI BEZPŁATNE PORADY STYLISTKI !!!

OBOWIĄZKOWE ZAPISY DLA SPRZEDAJĄYCH 
POD NR TEL. 881-474-912, 601-442-738 

OSOBY KUPUJĄCE WCHODZĄ BEZ ZAPISÓW

ORGANIZATORZY:

„KlUb rODzICA” 
W PRzeDszKOlU

 „cZTERY PoRY RokU” 
W kÓRNIkU”

„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, 
więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i 
szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze 
swoimi dziećmi ,a nawet dłużej żyją”

Alan Loy Mc Ginnis
W naszym przedszkolu realizowanych jest  

wiele programów. Jednym z nich jest program 
Optymistyczne Przedszkole.   W ramach tego 
programu powstał Klub Rodzica. Jego głów-
nym celem jest wzajemna integracja, zarówno 
samych rodziców jak i rodziców z personelem 
przedszkola. Bardzo ważnym elementem 
spotkań Klubu jest rozmowa rodziców, 
dzielenie się doświadczeniami i problemami 
wychowawczymi, wspólne ich rozwiązywanie 
oraz uczestniczenie w kursach i szkoleniach 
prowadzonych przez różnych ekspertów. . 
Poza tym tradycją Klubu jest coroczne wysta-
wianie przedstawienia z okazji Dnia Dziecka. 
Po raz pierwszy odbyło się ono  17 kwietnia 
2007 roku  „na deskach naszego przedszkola”, 
Wystawiono wówczas bajkę pt. „Kopciuszek”. 
Od tego czasu, aż do tej pory nasi aktorzy- 
rodzice i personel przedszkola, przygotowali 
wiele przedstawień m.in.: „Witajcie w Kórniku”, 
„Czerwony Kapturek”, „Na zamku u Białej 

Damy”, „Kot w Butach”, „Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludków”, „Calineczka”, „Wspo-
mnienia z tamtych lat- 70-lecie przedszkola”. 
W tym roku Klub Rodzica przygotował dla 
przedszkolaków przedstawienie pt. „Dwa-
naście miesięcy”. Na tle pięknej scenerii, w 
bogato zdobionych strojach wystąpili rodzice 
ukazując dzieciom wspaniałą opowieść. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i uwagą podziwiały 
role aktorów na scenie. Po przedstawieniu 
rodzice usłyszeli gromkie brawa i zobaczyli 
szczere uśmiechy wszystkich dzieci. Jednak 
sam występ to jeszcze nie był koniec niespo-
dzianki. Potem zaczęła się wspólna zabawa 

w rytmach muzyki dziecięcej. Na zakończenie 
tak miłego dnia dzieci otrzymały prezenty.

Od pewnego czasu nasze przedszkole 
wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy. Wystawia swoje przedstawienia w Oazie  
dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkim rodzicom 
i personelowi przedszkola oraz pozostałym 
osobom zaangażowanym w działalność 
naszego Klubu. 

Katarzyna Bortlisz, 
Małgorzata Stypczyńska, 

Karolina Sobkowiak

UWAGA!
kolUmB kraina małego odkrywcy 

zaprasza rodziców z dziećmi w wieku 
6-24 miesięcy na bezpłatne spotkania 
sensoryczno-rozwojowe prowadzone 
przez doświadczonego pedagoga oraz 
trenera 1 st. SENSoPlASTYkI.

Odbywają się w specjalnie przygoto-
wanym otoczeniu, które ciekawi, inspiruje, 
zachęca do odkrywania świata we własnym 
rytmie. Dzieciom i ich rodzicom proponuje-
my wspólne zabawy oparte na wzajemnej 
bliskości. W czasie zajęć turlamy się po 
dywanie, kąpiemy w kasztanach, pływamy 
w ryżu, wkładamy rączki do kisielu, gnie-
ciemy i rwiemy papier, bawimy się piłecz-
kami i wielką kolorową chustą, tańczymy 
i skaczemy. Przytulamy się do rodziców 
słuchając kołysanek, łapiemy bańki lub 
kolorowe piórka, przesypujemy, przelewa-
my, słuchamy różnych dźwięków. Mnogość 
faktur i tekstur zapewnia wplatanie senso-
plastyki wg Izabeli Stefańskiej.

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy
Kórnik-Bnin, ul. Jeziorna 26
www.kolumb.com.pl, tel. 721 010 138

17 września:
Grupa A - godz. 9:00 - 10:00
Grupa B - godz. 11:00 - 12:00
Grupa C - godz. 13:00 - 14:00

Ilość miejsc ograniczona. 
obowiązują zapisy.

Za uśmiech, wspólną naukę i zabawę, serce i codzienną radość naszych dzieci, za 
każdy szczęśliwy dzień spędzony w żłobku wszystkim ciociom z Tik-Taka, a szczególnie 
cioci Ewelinie i Paulinie dziękują rodzice z grupy Żabki.
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Dnia 15.06.2016 o godzinie 18:00 w sali 
sesyjnej ratusza bnińskiego odbyło się statu-
towe zebranie członków kórnickiego Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918 – 1919 z gościnnym, przyjacielskim 
udziałem Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopol-
skich, które reprezentował Prezes rotmistrz 
Włodzimierz Rocławski w mundurze kawa-
leryjskim 7 PSK oraz przedstawiciela Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych z Lubonia 
w osobie kapitana Przemysława Maćko-
wiaka z 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej 
w mundurze z epoki. 

Głównym celem zebrania było wrę-
czenie odznaczeń członkom Towarzystwa 
w osobach: Pani  Wandy Rajkowskiej i Pani 
Alicji Serwatkiewicz, oraz omówienie spraw 
bieżących.

Dla ubogacenia programu zebrania 
rotmistrz Rocławski zarekomendował 

wcześniej, wygłoszenie referatu przez Brata 
Rocha Tarczewskiego, członka Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego i członka 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni 
i Barwy oraz hobbysty z dziedziny militariów, 
mundurów i dystynkcji. 

Referat nosił tytuł: Analiza porównaw-
cza oznaczeń, nazewnictwa oraz korelacji 
stopni służbowych Sił Zbrojnych, Policji 
i Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej - postulaty i wnioski. Referat 
ten był wcześnie wygłoszony przez autora 
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 
w Poznaniu w październiku 2015. Autor 
wystąpił w historycznym mundurze Bractwa 
Kurkowego, posługując się prezentacją 
komputerową, zawierającą znaczną ilość 
kolorowych szkiców, tabel i obrazów. 

Wykład zawierał analizę aktualnego 
stanu stopni służbowych w kraju, analizę 
możliwości wprowadzenia historycznych 

korekt, modernizacji i unifikacji oraz autor-
ski, kompleksowy projekt nowelizacji stopni 
w omawianych formacjach mundurowych. 
Referat zajął 1,5 godziny, wzbudzając 
ożywioną dyskusję. Ujawnił przy okazji, nie-
wielką znajomość i rozróżnialność stopni for-
macji mundurowych wśród społeczeństwa. 

Warto podkreślić, że Pan Roch Tarczew-
ski przesłał zaprezentowane na zebraniu 
opracowanie Prezydentowi Rzeczpospoli-
tej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie, jako 
zwierzchnikowi Polskich Sił Zbrojnych.  Autor 
otrzymał podziękowanie od Prezydenta za 
zainteresowanie problemem stopni służbo-
wych i gratulacje za zgłębienie tematu.

Na zakończenie Pani Prezes Dorota 
Przybylska, podziękowała za obecność 
wszystkim uczestnikom, a w szczególności 
prelegentowi Panu Rochowi Tarczewskie-
mu.

TPPW

Dzień 27 sierpnia br. w kórniku wy-
reżyserowany został przez członków 
Stowarzyszenia Teatralnego legion jako 
dzień poświęcony szachom. mieliśmy więc 
możliwość: zobaczenia przygotowanego 
z rozmachem plenerowego przedstawienia 
opartego na poemacie „Szachy” jana ko-
chanowskiego, podziwiania wystawy złożo-
nej z wybranych elementów bogatej kolekcji 
szachowej ze zbiorów Biblioteki kórnickiej 
PAN oraz lub kibicowania uczestnikom zma-
gań szachowych w kcRiS „oaza”.

Miejsce znane z wielu wydarzeń kultural-
nych – polana pod czarną sosną w Kórnickim 
Arboretum – było tym razem sceną „kroto-
chwilnej wojny” na olbrzymiej szachownicy. 
Koronowane głowy, muzy, wysłannicy Temidy, 
Fortuna, nimfy, fauny oraz błaźni towarzyszyły 
niezwykłej partii szachów opartej na renesan-
sowym tekście Jana Kochanowskiego. Co 
ciekawe, barwna intryga rozstrzygała się w rytm 
posunięć, które zostały dokładnie odwzorowane 
z dzieła mistrza z Czarnolasu.  

Aktorzy we wspaniałych strojach doskonale 
poradzili sobie nie tylko z przesuwaniem pięk-
nych, dwumetrowych figur, ale także z trudnym, 
archaicznym tekstem i wspaniałą choreografią. 

Adaptacja tekstów i reżyseria to zasługa 
Anny Łazuki-Witek. Konsultantem dramatur-
gicznym był Roman Kordziński. Za aranżację 
sceniczną, kostiumy i reżyserię odpowiadała 
Maria Romana Gierczyńska. Oprawa mu-
zyczna to zasługa Macieja Nowaka, natomiast 
taneczna Beaty Pelc-Nowak. Układ szachów 
odtworzył Jakub Zgarda. Nagłośnieniem 
i oświetleniem kierował Michał Jędrzejczak. 
Koordynatorem całości była Halina Buda.

Premierowa partia w Kórniku została 
rozegrana przez zespół Legionu perfekcyj-
nie. Następna rozegrana zostanie natomiast 
(a gdzież by indziej?) w Czarnolesie. Na pewno 
też z podobnym wynikiem.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa wybra-
nych obiektów z kolekcji szachowej znajdującej 
się w Bibliotece Kórnickiej PAN. Zgromadził ją 
Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-
1899), prawnik, dyplomata i miłośnik szachów. 
Po II wojnie światowej kolekcja, licząca ponad 
3000 dzieł o tematyce szachowej, pochodzą-

cych z różnych stron świata, trafiła z zamku ro-
dziny von Heydebrand w Osiecznej do Kórnika. 

Podczas wystawy została pokazana nie-
wielka cześć tej niezwykłej kolekcji, a towarzy-
szyła jej prezentacja jedynego zachowanego 
egzemplarza drugiego wydania poematu Jana 
Kochanowskiego „Szachy” z lat 1562-1566. 
Uzupełnieniem wystawy były szachownice 
pochodzące z prywatnych kolekcji. Wystawę 
przygotowały panie Małgorzata Potocka 
i Joanna Sobiegraj we współpracy  z innymi 
pracownikami BK PAN.

Dopełnieniem dnia był Turniej Szachowy 
„Złote Pióro Jana Kochanowskiego” o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, który odbył 
się w KCRiS „OAZA”. Po turnieju głównym na-
stąpił półfinał rozegrany przy pomocy szachów 
ogrodowych na planszach o wymiarach 3m x 
3m. W finale zagrali: Tomasz Kałużny oraz – 
jak się okazało zwycięzca - Jerzy Kot, a areną 
zmagań była plansza o wymiarach 8mx8m, 
wykorzystana wcześniej podczas przedstawie-
nia w Arboretum. Turniej przeprowadził Jakub 
Zgarda przy nieodzownej pomocy Ryszarda 
Bartkowiaka. 

Gośćmi wydarzeń szachowej soboty w Kór-
niku byli między innymi utytułowani szachiści, 
działacze środowiska szachowego oraz miło-
śnicy tej szlachetnej gry.  Gratulacje należą się 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tak udanego przedsięwzięcia. Szach i mat.

ŁG

Legion zaszachował
– czyLi sobota z króLewską grą w kórnikuPrzez pięć tygodni wakacji w Biblio-

tece Publicznej w kórniku odbywały 
się bezpłatne warsztaty literacko-pla-
styczne dla dzieci w wieku szkolnym.

Cykl zajęć „Na tropie postaci z książek” 
trwał od  19 lipca do 18 sierpnia. Dzieci 
podążały śladami postaci z książek. Podróżo-
wały po Polsce z Tappim. Poprzez Finlandię 
z Muminkami, Szwecję z Petsonem i jego 
kotem Findusem, Norwegię z Biurem detek-
tywistycznym nr 2, Wielką Brytanię z Misiem 
Paddingtonem, Niemcy z Mądrą Myszą, 
Francję z Asteriksem i Obeliksem, Hiszpanię 
z Mateuszkiem dotarły do Włoch z Tupciem 
Chrupciem. Swoje literackie śledztwo za-
kończyły w Polsce wraz z postaciami z bajek 
z dzieciństwa ich dziadków. Każde zajęcia 
rozpoczynała „podróż palcem po mapie”. 
Następnie dzieci słuchały bajek czytanych 
przez panie Kasię Kaczmarek i Agnieszkę 
Szkudlarek oraz wykonały bardzo pomysłowe 
prace plastyczne. Komiks „Niezwykłe przygo-
dy Asteriksa i Obeliksa” oraz gromadę myszek 
wykonanych przez dzieci można obejrzeć w 
Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ak-
tywny udział w zajęciach, a w nowym roku 
szkolnym życzymy sukcesów, dobrych ocen, 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i ciekawych 
zajęć w przyjemnej szkolnej atmosferze.

Bardzo dziękujemy Magdzie, Marysi, Idze, 
Zuzi oraz Pani Kasi – mamie Natalki i Tymka 
– za pomoc w prowadzeniu zajęć.

Naszym Czytelnikom przypominamy, że 
od 1 września zmieniają się godziny otwarcia 
Biblioteki Publicznej w Kórniku i Filii w Bninie. 
Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki w Kór-
niku w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 
11:00-19:00, środy i czwartki w godzinach 
8:00-15:00 oraz w trzy pierwsze soboty mie-
siąca w godzinach 9:00-13:00. Filię w Bninie 
można odwiedzać w poniedziałki, wtorki i piąt-
ki w godzinach 8:00-15:00, środy i czwartki w 
godzinach 11:00-19:00 oraz w czwartą sobotę 
miesiąca w godzinach 9:00-13:00.

Wszelkie informacje na temat działań Bi-
blioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie 
www.biblioteka.kornik.pl. 

Agnieszka Szkudlarek

zebranie towarzystwa Pamięci Powstania wLkP 1918 – 1919

wieŚci z bibLioteki
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Tegoroczne uroczystości dożynkowe 
w Gminie Kórnik odbyły się w sobotę, 20 
sierpnia we wsi Szczodrzykowo. 

Odwiedzających dożynki w Szczo-
drzykowie witały piękne dekoracje przy-
gotowane przez mieszkańców Szczo-
drzykowa oraz wystawa gołębi rasowych, 
należących do hodowców z Poznańskie-
go Związku Hodowców Gołębi Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego, którego prezesem 
jest pan Leszek Orlewicz, komendant 
OSP w Kórniku. 

Tradycyjnie obchody dożynkowe  
rozpoczęły się mszą św. Dziękczynną, 
koncelebrowaną przez księdza kanonika 
Franciszka Sikorę, proboszcza Parafii 
p.w. św. Wojciecha w Bninie i księdza 
Grzegorza Zbączyniaka, proboszcza Pa-
rafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku. 
Natomiast oprawę muzyczną podczas 
mszy św. zapewniła Harcerska Orkiestra 
Dęta z Kórnika, kierowana przez kapel-
mistrza pana Jacka Kozłowskiego.  

Po mszy św. przewodnicząca Komite-
tu Organizacyjnego Gminnych Dożynek 
pani Julia Bartkowiak powitała miesz-
kańców gminy i przybyłych gości, wśród 
których byli: Wicestarosta Powiatu Po-
znańskiego Tomasz Łubiński, Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, Wiceburmistrzowie: 
Antoni Kalisz i Przemysław Pacholski, 
radni Powiatu Poznańskiego: Zbigniew 
Tomaszewski i Seweryn Waligóra, radni 
i sołtysi z gminy Kórnik oraz tegorocz-
na „Biała Dama” Malwina Bartkowiak. 
Następnie przewodnicząca zaprosiła 
zebranych do Obrzędu Dożynkowego 

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Władysie”, działających  przy Kórnickim 
Ośrodku Kultury. 

Podczas obrzędu dożynkowego sta-
rostowie dożynek, którymi w tym roku 
byli: pani Magdalena Stempniak z Konar-
skiego (wspólnie z mężem Czesławem 
prowadzą gospodarstwo rolne we wsi 
Konarskie i wychowują trójkę dzieci) 
i pan Daniel Lesiński  z Pierzchna (wraz 
z żoną Ewą prowadzą gospodarstwo 

rolne we wsi Pierzchno i są rodzicami 
trójki dzieci), przekazali burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu chleb wy-
pieczony z tegorocznego zboża, którym 
burmistrz podzielił się z gośćmi i miesz-
kańcami gminy. 

Po obrzędzie Dożynkowym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy w Kórniku Adam 
Lewandowski wręczyli nagrody zasłużo-
nym rolnikom z gminy Kórnik. Wśród nich 
byli: Genowefa i Czesław Ochowiakowie, 
Stanisława i Leszek Stachowiakowie, 
Mieczysława i Marian Nowakowie oraz 
Zenon Modrzejewski. Wyróżnieni rolnicy 
otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiąt-
kowe srebrne monety „40 kórników”.  

Po części oficjalnej rozpoczął się 
festyn dożynkowy, który odbył się przy 
pięknej pogodzie i wspaniałej atmos-
ferze. Największym zainteresowaniem 
wśród dorosłych cieszył się „Turniej 
Wsi”, w którym drużyny rywalizowały ze 
sobą w kilku konkurencjach. Najlepsza 
okazała się drużyna ze Szczodrzykowa, 

która zdobyła główną nagrodę 2000 zł. 
Drugie miejsce i 1500 zł zdobyła drużyna 
z Czmońca. Trzecie miejsce przypadło 
drużynie  z Robakowa Wsi, która otrzy-
mała 1000 zł. Natomiast czwarte miejsce 
i 500 zł zdobyła drużyna z Radzewa.

W tym samym czasie, gdy drużyny 
z poszczególnych sołectw walczyły 
o nagrodę główną w „Turnieju Wsi”, 
najmłodsi świetnie bawili się oglądając 
spektakl teatralny i próbowali swoich 
sił w konkursach przygotowanych przez 

poznańskich aktorów: Iwonę Fijałkowską 
i Grzegorza Ociepkę. 

To jednak nie jedyne atrakcje, które 
organizatorzy przygotowali dla najmłod-
szych. 

Z myślą o nich przygotowano stoiska 
z zabawkami, słodyczami oraz dmucha-
ne zjeżdżalnie, trampoliny i karuzele.  

Natomiast starsza publiczność bawi-
ła się przy występach kapeli „Szczuny 
z Sulęcinka”, która zaprezentowali swoje 
przeboje, przeplatane humorystycznymi 
dialogami. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się występ zespołu muzyki disco polo 
„Kordian”, który zaprezentował swoje 
przeboje, jak i covery ze światowych list 
przebojów. Po koncercie rozpoczęła się 
zabawa taneczna z zespołem „Ksero”, 
trwająca do późnych godzin nocnych.   

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy 

Podziękowania
Chciałabym bardzo podziękować ks. 

proboszczowi Franciszkowi Sikorze, ks. 
proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi 
za odprawioną Mszę Świętą Dziękczynną, 
Komitetowi Organizacyjnemu Dożynek, 
Starostą Dożynek, Sołtysom i Radą So-
łeckim wsi: Szczodrzykowo, Runowo, 
pracownikom Wydziału Promocji Gminy, 
Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej 
Małgorzacie Siekierskiej, funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej i Policji, strażakom OSP 
Czmoń, a także Jackowi Kozłowskiemu 
i Harcerskiej Orkiestrze Dętej za pracę, 
pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu 
Dożynek Gminnych oraz przy sprawnym 
przebiegu imprezy. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
Dożynek Gminnych w Szczodrzykowie 
dziękuje wszystkim firmom i osobom pry-
watnym za pomoc czy to natury rzeczowej 
czy finansowej, która przyczyniła się do 
uświetnienia tego ważnego dla rolników 
święta.

Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego 

Julia Bartkowiak

Sponsorzy Dożynek gminnych
 Szczodrzykowo 2016

- miasto i gmina kórnik

- kórnickie Przedsiębiorstwo 
Rolno-handlowe i Usługowe jAgRol

- firma grześkowiak

- kórnickie Przedsiębiorstwo
 Autobusowe komBUS

- Spółdzielnia kółek Rolniczych Bnin

- Agromarket jaryszki

- Pan jarosław Piechowiak 
z Dziećmierowa

- gminna Spółdzielnia 
Samopomoc chłopska w kórniku

- firma Pozbud – Tadeusz Andrzejak

- Usługi geodezyjno-kartograficzne 
mariusz Naskręt

- kwiaciarnia „gabi” z Robakowa

- Piekarnia ŁoBZA

- Państwo maria i Zbigniew Tic

- centrum Rekreacji i Sportu oAZA

dożynki gminne 2016

W niedzielę, 28 sierpnia br. odbyły się 
w naszej gminie dożynki parafialne. 

Gospodarzem tegorocznego Święta Plo-
nów była wieś Runowo, która po raz pierwszy 
podjęła się trudu zorganizowania rolniczego 
święta i zrobiła to doskonale. 

Przybyłych gości witały bardzo oryginalne 
dekoracje przygotowane przez mieszkańców 
Runowa, natomiast mieszkańcy z pięciu 
sołectw: Dziećmierowa, Kromolic, Pierzchna, 
Szczodrzykowa i Trzebisławek przygotowali 
piękne wieńce dożynkowe, które złożyli na 
ołtarzu. Na ołtarzu swoje przetwory i nalewki 
złożyli również przedstawiciele Rodzinnych 
Ogródków Działkowych z gminy Kórnik.  

 Ksiądz Grzegorz Zbączyniak, proboszcz 
Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku 
powitał mieszkańców gminy i przybyłych gości, 
a następnie wspólnie z księdzem Łukaszem 
Słocińskim, wikarym z kórnickiej parafii od-
prawili mszę św. Dziękczynną za tegoroczne 
plony. Mszę św. zakończyło tradycyjne „łamanie 
się chlebem” przez panią sołtys wsi Runowo 
Iwonę Cupryjak i starostów dożynek parafial-
nych z gośćmi i mieszkańcami gminy. Oprawę 
muzyczną podczas mszy św. zapewnił chór 

„Bliscy Bogu” z Kórnika. 
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn 

dożynkowy, który odbył się przy pięknej pogo-
dzie i wspaniałej atmosferze. Organizatorzy 
przygotowali wiele ciekawych konkursów 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dużym 
zainteresowaniem wśród dorosłych cieszył się 
turniej „Siłacze Kolegiaty”, w którym przedsta-
wiciele sołectw rywalizowali ze sobą w kilku 
konkurencjach. W tym roku puchar „Siłacze 
Kolegiaty”, który jest pucharem przechodnim 
trafił do gospodarzy dożynek. Amatorzy strzela-
nia mogli np. spróbować swoich sił w konkursie 
strzelania z wiatrówki, a z myślą o paniach 
przygotowano konkurs na najdłuższy warkocz 
i wbijania gwoździ na czas. Najmłodsi mogli 
wykazać się w konkursie plastycznym. 

Wszystkim dopisywały dobre humory, 
ponieważ organizatorzy zadbali, aby było coś 
dla ciała i coś ducha. Z pewnością nikt z do-
żynek nie wyszedł głodny, gdyż gospodarze 
częstowali smacznymi potrawami i wspaniałymi 
wypiekami. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy  

dożynki ParafiaLne w runowie
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Dobiegł końca tegoroczny letni fe-
stiwal „muzyka z kórnika”. Była to już 
dwunasta edycja tego coraz bardziej po-
pularnego cyklu wydarzeń muzycznych. 
W tym roku widzowie mogli uczestniczyć 
w 7 przedstawieniach w Arboretum 
kórnickim i jednym multimedialnym 
wydarzeniu w kcRiS „oaza”.

Dyrektor festiwalu Tomasz Raczkie-
wicz przygotował różnorodny program. 
Pierwszy koncert, który odbył się 3 lipca 
oparty został na klasycznym balecie 
Piotra Czajkowskiego „Dziadek do Orze-
chów”. Tydzień później przyszedł czas 
na klimaty operowe. Trzecia odsłona 
festiwalowa to nawiązania do szlagie-
rów filmowych związanych z obrazami 
powstałymi w polskim Hollywood, czyli 

w Łodzi. Pierwszą połowę programu za-
mknął występ Berberys Klezmer Bands 
z folklorem żydowskim. Daleko w czasie 
w poszukiwaniu repertuaru cofnęli się 
artyści piątego koncertu zatytułowanego 
„Królowie Baroku i Klasycyzmu”. 7 sierp-
nia przyszedł czas na komedię del’arte 
„Sąsiadka”. Szlagiery musicalowe okla-
skiwała publiczność szóstego przedsta-
wienia. Ostatni koncert w Arboretum to 
hołd dla Eugeniusza Bodo i jego epoki, 
czyli przeboje lat dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Finałowe, multimedialne 
połączenie muzyki, archiwalnych recytacji 
i grafiki poświęcone zostało urodzonej 
w Kórniku noblistce. Awangardowy projekt 
„Fortuna plays Szymborska” przedstawio-
ny został w sali KCRiS „Oaza”.

Podczas ostatniego koncertu podzięko-
wano także instytucjom, które przyczyniły 
się do sukcesu festiwalu. Kwiaty z rąk Białej 
Damy 2016 Malwiny Bartkowiak i ukłony 
dyrektora przyjęli więc przedstawiciele 
głównych sponsorów: prezes zarządu 
Fundacji Zakłady Kórnickie Kazimierz Grze-
siak oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Dziękowano także za wkład organizacyjny 
pracownikom Arboretum, Biblioteki Kórnic-
kiej PAN, KCRiS „Oaza” i Stowarzyszeniu 
Teatralnemu Legion.

Jak wynika z deklaracji sponsorów, ko-
lejna edycja festiwalu –trzynasta - odbędzie 
się latem przyszłego roku. Wielu widzów już 
dziś liczy dni do lata a.d. 2017 i kolejnego 
Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika”.

ŁG

fesTIWAl „mUzYKA z KórNIKA” 
COrAz bArDzIej POPUlArNY We wrześniu br. minie 90 lat od 

ważnych dla Drużyny harcerskiej im. 
księcia józefa Poniatowskiego wyda-
rzeń. W dniu 24 września 1926 roku dh. 
hufcowy jan czachowski przydzielił 
drużynie orkiestrę dętą zakupioną przez 
kórnicki hufiec od Towarzystwa muzycz-
nego w kórniku.

Drużyna skautowa istniała w Kórniku 
od 1913 roku. Pierwszym jej drużyno-
wym był Walerian Śliwiński. Jak czytamy 
w „Kórniczaninie” nr 2 (10) z lutego 1989 
roku, już w pierwszych latach drużyna 
posiadała trębacza-sygnalistę. W latach 
1921-24 działała już tzw. „knyplówka”, 
czyli zespół złożony z fletów i werbli. 

O historii drużyny w latach 1924-
1926 wiemy więcej ze względu na fakt, 
że zachowała się do dnia dzisiejszego 
„Kroniki drużyny” z tego okresu. Pierwszy 
jej wpis datowany jest na 30 lipca 1924 
roku. Kierownikiem drużyny był wówczas 
Jakób Jama (sam podpisuje się przez „ó”, 
a w kronice często powtarza się błędna 
pisownia typu „charcerz” lub „druch”), 
przybocznym Stysiak, a sekretarzem 
W. Gąska.  W komendzie drużyny byli 
również harcerze: Nowicki, Der, Jaku-
bowski, Słabolepszy, Adamski oraz Ko-
latka i drugi Gąska. Pojawiają się także 
nazwiska skautów: Błaszkowiaka, Vogela, 
Złotego, Szczepaniaka, Wichtowskiego, 
Zborowskiego i Mielocha. Nowicjuszami 
są Owczarkowski, Pajkert, Sadowski, 
Młynarczak i Lempka. Pojawiają się także 
druhowie: Borowski i Kotliński. 

Z wpisu z 21 września 1924 roku 
dowiadujemy się nieco o dwóch innych 
działających wtedy w Kórniku drużynach. 
W zorganizowanych tego dnia wyścigach 
i zawodach w skokach wystąpili obok 
biegaczy z „Poniatowskiego”  także: 
Michałowski, Bednarkiewicz, Małecki, 
Grześkowiak i Czyszewski z drużyny im. 
Przemysława oraz Grzegorowski, Szku-
dlarek, Gronkowski, Bartkowiak i Narożny 
z drużyny im. Sienkiewicza oraz członek 
Komendy Hufca Kórnik Grzegorowski 
Klemens. Sędziowali: Dreczkowski, huf-
cowy Czachowski, sekretarz Rady Hufca 
Sadowski Czesław, przyboczny Rady 
Hufca Laube Jan i prezes Koła Przyjaciół 
Harcerstwa ks. Kundegórski. 

Dwa tygodnie później harcerze z kór-
nickiego hufca brali udział w eksploracji 
zwłok  „J.p.Hr. Zamojskiego”. 

Kronika urywa się wpisem z 3 maja 
1925 roku. Kolejny wpis pochodzi już z 1 
sierpnia roku następnego. Drużyna liczy 
wtedy 10 druhów, a kierownikiem jej jest 
Jan Grzegorowski. Dowiadujemy się tak-
że, że 15 sierpnia drużyna spotyka się po 
raz pierwszy w nowej harcówce.

Dla dziejów istniejącej do dziś orkie-
stry dętej ważne są wpisy z końca wrze-
śnia i października 1926 roku. Zapisano 
wtedy co następuje (pisownia oryginalna): 

 Piątek dnia 24 IX 26 roku
Zbiórka drużyny o godz 8mej na char-

cówce. Na dzisiejszą gawędę raczył i drch. 
Hufcowy przyjść, który mówił kilka słów 
o rozwoju charcerstwa. Następnie przy-
dzielił drużynie naszej orkiestrę dętą, którą 
Hufiec kupił od Tow. Muzycznego w Kórniku. 
Obecnych było 11, nieobecnych 2 którzy się 
uniewinnili.

Niedziela dnia 3 X 26 rok.
Zbiórka drużyny na harcówce o godz 

3ciej w południe. Zagajono jak zwykle ha-
słem „Czuwaj” przez drucha kierownika. Na 
tej zbiórce omawiano przyszły skład naszej 
orkiestry. Obecnych 9. nieobecnych 4. wtem 
2 nieuniewinnieni. Skończono o godzi 4tej.

Niedziela dnia 10.X 26 rok
Zbiórka członków z orkiestry z instru-

mentami o godz. 2giej na harcówce. Odbył 
się mały wykład przez drch. K. Grzegorow-
skiego, jak się mają druchowie z instrumen-
tami obchodzić

Niedziela dnia 17. X. 26 roku
Odbyto dzisiaj małe ćwiczenia muzyki 

na charcówce. Jako kapelmistrza przyjął 
miejscowy organista Pan Musiałkiewicz.

Piątek dnia 22 X 26 roku.
Na dziś zwołał Pan Kapelmistrz pierw-

szą wspólną lekcję muzyki, na której 
wykładał w nutach. Każdy członek musiał 
sobie odpisać gamę oraz nazwy wszystkich 
nut. Przyszłą lekcja muzyki ma się odbyć 
w następny piątek.

Piątek dnia 29 X 26 roku
W tem dniu odbyto lekcję muzyki. W nie-

których druchach dało się zauważyć wielkie 
zainteresowanie co do instrumentu. Choć 
żułwiem krokiem ale postępujemy naprzód.

Jak czytamy we wpisie z 12 września 
1926 roku drużyna liczyła wtedy trzyna-
stu członków. Tylu też jest muzyków na 
nieokreślonym czasowo zdjęciu drużyny 
z instrumentami. Spośród nich rozpoznano 
dziesięciu. Są to: Der Kazimierz, Gąska 
Stanisław, Głowacki Zdzisław, Grzegorow-
ski Jan, Grzegorowski Klemens, Kopankie-
wicz Feliks, Król Julian, Król Władysław, 
Musiałkiewicz, Zięta Henryk.

Opr. ŁG

z kart historii harcerskiej orkiestry dętej 
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Zaproszenie
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W dniach 8-18 sierpnia 2016 roku 
10-osobowa grupa łuczników z Radzewa 
przebywała na obozie sportowym w tzw. 
Szwajcarii Żerkowskiej – turystycznej pe-
rełce Wielkopolski. W myśl zasady „trening 
czyni mistrza” zawodnicy wykonali w tym 
czasie ogromną ilość pracy. Zaczynaliśmy 
skoro świt zaprawą poranną. Dalej w ciągu 
dnia treningi strzeleckie i ogólnorozwojowe. 
Jeden z treningów poprowadził trener KS 
Surma Poznań – pan Ryszard Janiszewski, 
który odwiedził nas w trakcie trwania zgru-
powania. Na odpoczynek też był czas, ale 
jak to na obozie sportowym – z reguły w 
formie czynnej! Było więc kilka wycieczek 
rowerowych po pagórkowatym terenie, 
pasjonujący spływ kajakowy po Warcie, 
kręgle, bilard, wizyty na basenie, siatkówka 

plażowa, palant i piłka nożna z samym pre-
zesem klubu. Oprócz tego nie mogło także 
zabraknąć podchodów, gier planszowych 
i innych zajęć na wesoło. Wiele emocji 
wzbudziła nowa formuła Turnieju Wiedzy 
o Łucznictwie. Tym razem oprócz wiedzy 
trzeba było wykazać się także zdecydo-
waniem i dobrą taktyką. Była i gra miejska 
(quest) po Żerkowie, dzięki której dowie-
dzieliśmy się, że na treningach strzelamy 
w Pałacu Radomickich, a ściślej ujmując na 
jego pozostałościach. Poprawne wykonanie 
wszystkich zadań pozwoliło nam odnaleźć 
prawidłowy szyfr do tajemniczej skrzynki, w 
której czekały na nas srebrne odznaki.  Za-
wodnicy przeszli także szybki kurs naprawy 
strzał i cięciw. Termin obozu pokrywał się z 
Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro, 

ale poza nielicznymi wyjątkami chyba tylko 
trener interesował się tym wydarzeniem. 
W trakcie trwania obozu 14 sierpnia grupa 
młodzików udała się do Poznania na Letnie 
Zawody Kontrolne, będące jednocześnie 
trzecią rundą Ogólnopolskiej Ligi Mło-
dzików. Dominika Frąckowiak i Wojciech 
Radziejewski zajęli miejsca pierwsze, Kinga 
Banecka i Kacper Jakubiak drugie, a Agata 
Radziejewska trzecie. Obóz w Żerkowie 
został zorganizowany dzięki dotacji ze 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za 
co w imieniu zawodników i zawodniczek 
bardzo dziękuję.

Trener
Karol Niemier

łucznicy w szwajcarii…

W lipcu i sierpniu jak co roku zorgani-
zowane były  Półkolonie dla dzieci w wieku 
7-14 lat oraz Wakacje w Oaza Kids dla 
maluchów do 7 roku życia. Tegoroczne 
wakacje były rekordowe pod względem 
frekwencji uczestników oazowego wypo-
czynku. 

Na 6 turnusach Półkolonii i 5 turnusach 
Wakacyjnego Klubu Oaza Kids aktywny wy-
poczynek spędziło ponad 300 uczestników. 
Był to wspaniały czas, który obfitował w wie-
le atrakcji: codzienna nauka i doskonalenie 
pływania, zabawy i gry sportowe, mini-golf 
i kule wodne, ekranizacja filmów na dużym 
ekranie oraz po raz pierwszy w tym roku 
i z pewnością nie ostatni na turnusach 
półkolonijnych - zajęcia z robotyki, budzą-
ce ogromne zainteresowanie i entuzjazm 
uczestników. 

Wszystkim półkolonistom  i dzieciom  
biorącym udział w Wakacyjnym Klubie 
Oaza Kids bardzo dziękujemy i zapraszamy 
w przyszłym roku.

OAZA

wakacje w oazie dobiegły końca
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Zapraszamy na spotkania wprowadzające do tematyki Funduszy Europejskich na 
wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się 
w środę 7 września 2016 r. jednocześnie w sześciu miejscowościach w regionie: Koninie, 
Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Poznaniu.

Są to spotkania wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-
2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu 
ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat 
planowanego wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
innych dostępnych źródłach finansowania.
Termin spotkań: 7 września 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45.

miejsca spotkań:

konin – PIfE konin, ul. Zakładowa 4, sala szkoleniowa nr 318;
leszno – Starostwo Powiatowe w lesznie, pl. kościuszki 4 b, sala nr 18 (parter);
Nowy Tomyśl – Punkt Informacyjny funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu,

 ul. Poznańska 33, budynek B, parter, sala szkoleniowa nr 11;
ostrów Wielkopolski - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, sala wykładowa na parterze;
Piła – Punkt Informacyjny funduszy Europejskich w Pile, ul. grunwaldzka 2, 

 sala szkoleniowa nr 1 (parter budynku);
Poznań – Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

al. Niepodległości 34, sala posiedzeń nr 1 na parterze.

Zgłoszenia:
konin – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.arrkonin.

org.pl/zapraszamy-na-spotkanie-z-cyklu-sroda-z-funduszami/;
leszno – telefonicznie pod numerami: 65 529 68 06, 65 525 69 66 lub na adres e-

-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl;
Nowy Tomyśl – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie http://warp.

org.pl/sroda-z-funduszami-rozpoczecie-biznesu/;
ostrów Wielkopolski – telefonicznie pod numerami: 62 595 69 47, 62 766 40 22;
Piła – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie http://warp.org.pl/

sroda-z-funduszami-rozpoczecie-biznesu/;
Poznań – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line (rekrutacja na spo-

tkanie rozpocznie się w środę 24 sierpnia br.).
UWAgA! Rekrutacja na spotkania rozpocznie się w środę 24 sierpnia 2016 r.

Informacji o spotkaniu udzielają organizatorzy:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu (spotkanie w Ostrowie Wielkopol-
skim): 62 595 69 47, 62 766 40 22.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie: 63 240 85 35, 63 249 31 02.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie: 65 529 68 06, 65 525 69 66.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu: 61 65 06 371, 61 65 06 372.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile: 61 650 62 33, 61 650 62 35.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 
61 626 61 93.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora 
o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną 
obsługę spotkania.

Projekt realizowany we współpracy z ministerstwem Rozwoju, 
współfinansowany przez Unię Europejską oraz przez budżet państwa.

UWAGA! 

ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów 

w Poznaniu, 
na podstawie porozumień 

zawartych 
z Urzędem marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego 
przeprowadzi akcję 

nieodpłatnych 
badań profilaktycznych 

dla mieszkańców gminy kórnik
od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:

profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych 

dolnego przewodu pokarmowego 
(rak jelita grubego)

oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania 

chorób układu 
moczowo – płciowego 

mężczyzn 
(prostata)

W dniu 16 września 2016r. 
o godz. 13:00

na terenie kcRiS oAZA 
kórnik, ul. I. krasickiego 1
przeprowadzone zostanie

 SPoTkANIE EDUkAcYjNE

Podczas spotkania, 
zainteresowanym uczestnikom zo-

staną rozdane 
specjalne probówki

 do przygotowania materiału 
do badań. 

Natomiast 
W dniu 4 października 2016r. 
w godzinach od 9:00 do 13:00

 na terenie kcRiS oAZA 
w kórniku, ul. I krasickiego 1

przeprowadzone zostaną 
BADANIA kRWI 

oraz oDBIÓR kAŁÓWEk

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy 

zabrać ze sobą Dowód osobisty
- wyniki zostaną wysłane 
za pośrednictwem poczty 

na wskazany przez pacjenta adres
- zapisy przeprowadzane są 

przez Państwa gminę

Zapisy na badania przyjmowane 
będą w Urzędzie miasta i gminy kór-
nik od dnia 1 września 2016r., pokój 

nr 204 przez osobę 
prowadzącą sprawę: 

inspektor Beata Dobrzyńską, 
tel 61-8-170-411, wew. 697, 

odpady@kornik.pl

WsPArCIe Osób 
PLanujących rozPoczęcie 

działaLnoŚci gosPodarczej
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W dniu 04.09.2016 (niedziela), w godzinach od 13.00 do godz.18.00 
centrum Kórnika będzie areną zmagań uczestników 18 Ogólnopolskiego 
Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Kórnika oraz 45 Wielkiego 
Festynu Rowerowego.

Trasa wyścigu biegnie po pętli zaczynającej się na środku Pl. Niepodle-
głości, następnie ulicami Kolegiacką, Wojska Polskiego, ks. Jabłońskiego, 
20 Października, Szarych Szeregów, ponownie 20 Października, Pocztową 
i wraca na Pl. Niepodległości.

Ograniczenia wynikające z wyścigu obejmują zamknięcie dla ruchu 
powyższych ulic w godzinach imprezy.

W związku z powyższym - Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik 
oraz Gmina Kórnik - jako organizatorzy imprezy - proszą o uwzględnie-
nie w swoich planach utrudnień związanych z tą imprezą oraz z góry 
przepraszają za związany z tym kłopot. Równocześnie zapraszamy do 
kibicowania uczestnikom Kryterium i Festynu, wśród których będzie spore 
grono mieszkańców naszej gminy – i tym mniejszych, i tych dorosłych.

UKS Jedynka

zAWODY KOlArsKIe
  INfoRmAcjA o UTRUDNIENIAch

KOlArsTWO
gRAD mEDAlI kolARZY UkS mRÓZ 

jEDYNkA kÓRNIk  W gÓRSkIch 
mISTRZoSTWAch PolSkI

Doskonałą formę w drugiej części sezonu 
potwierdzają zawodniczki i zawodnicy z Kórni-
ka. W rozegranych w Beskidach, w miejsco-
wości Wysowa Zdrój, Górskich Szosowych 
Mistrzostwach Polski nasi kolarze zdobyli dla 
Kórnika, aż 4 medale. Zaczynając od naj-
starszych, w kategorii elita kobiet zwyciężyła 
olimpijka z Pekinu Paulina Brzeźna, minimalnie 
wygrywając z Alicją Ratajczak. Świetną formę 
tego dnia zaprezentowała również Nikol Płosaj, 
która przyprowadziła peleton, co jej ostatecznie 
dało 5 miejsce w elicie. Obydwie wymienione 
nasze zawodniczki ustrzeliły dublet w kategorii 
do lat 23, zdobywając kolejno złoty i srebrny 
medal. Swój życiowy wynik w wyścigu juniorek 
młodszych (15-16 lat) osiągnęła kórniczanka 
Natalia Szymczak, która w pięknym stylu 
wywalczyła brązowy medal. Druga z naszych 
młodych zawodniczek, Gracjana Radzicka 
uplasowała się na 16 miejscu. Bardzo bliski 
zdobycia swojego kolejnego medalu był 
w wyścigu juniorów Wojciech Bystrzycki, który 

najpierw swoimi odważnymi akcjami podzielił 
peleton na małe grupki, następnie przegrał brą-
zowy medal o błysk szprychy, zajmując miejsce 
tuż za podium.  Doskonale w wyścigu juniorów 
wypadł drugi z reprezentantów Mróz Kórnik Ja-
nek Łamaszewski, najmłodszy w stawce ponad 
stu zawodników, który ukończył rywalizację 
na 12 miejscu.  W wyścigu juniorek, również 
wysoki poziom zaprezentowała młodziutka 
Joanna Golec, która w rywalizacji z najlepszymi 
w Polsce, zajęła 7 miejsce. Druga nasza repre-
zentantka Karolina Przybylak była 20. Efektem 
świetnej postawy naszych zawodników jest 
powołanie trzech reprezentantów Kórnika na 
zbliżające się Szosowe Mistrzostwa Europy 
(14-18 września) w Plumelec-Morbihan we 
Francji. Wcześniej jednak Wojtek Bystrzycki 
weźmie udział z kadrą Polski w jednym z najpo-
ważniejszych wyścigów etapowych dla juniorów 
we włoskim Giro Della Lunigiana. Natomiast 
Ratajczak i Płosaj wraz z kadrą narodową 
kobiet w siedmioetapowym Tour International 
de l’Ardeche we Francji. Niestety z racji tej nie 
zobaczymy naszych reprezentantów kraju na 
zbliżającym się Kryterium Uliczny o Puchar Bur-
mistrza, które zostanie rozegrane 4 września na 
Rynku w Kórniku. 

  Paweł Marciniak

zAPrAszAmY 
Wszystkich sympatyków kolarstwa na: 18 

ogólnopolskie kryterium  Uliczne o Puchar 
Burmistrza kórnika p.n. SZUkAmY NA-
STęPcÓW olImPIjcZYkÓW w kategorii 
junior młodszy, junior i kobiety open.

Natomiast wszystkie Dzieci w wieku 2-12 lat 
zapraszamy do udziału w 46 Wielkim festy-
nie Rowerowym Dla Dzieci, w którym każdy 
uczestnik otrzyma upominek.

Zawody odbędą się 4 września  2016 r. na 
RYNKU  w Kórniku ulicami: Plac Niepodległości 
(start, meta), kolegiacka, Wojska Polskiego,                  
ks. Jabłońskiego, 20 października, Szarych 
szeregów, Woj. Polskiego i Pocztową (patrz 
infromacje o utrudnieniach poniżej). 

Program zawodów :
12.30 – 13.45  zapisy dzieci  przy Ratuszu 
Miejskim  w obecności rodziców lub opiekunów   
(prosimy zabrać 4 agrafki do numeru)
14.00 start dzieci do lat 4   -  dystans  100m                      
14.10 start dzieci do lat 6 - dystans   300m
14.20 start dzieci do lat 8   -  dystans   800 m
14.30 start dzieci do lat 10  - dystans 1600m
14.45 start dzieci do lat 12 (kat. Żak) 
– 5 km (4 okr.) 
15.00 wyścig – juniorka młodsza 
– 15 km (12 okr.)
15.30 wyścig juniorów młodszych 
– 15 km (12 okr.)
16.00 wyścig juniorów 
– 20 km (16 okr.)
16.45 wyścig kobiet Open juniorka, elita – 20 km
17.15 wyścig amatorów bez ograniczeń wieku
17.45   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 
UKS Jedynka Kórnik, KCSiR OAZA, OSiR 
Kórnik, Wielkopolski Związek Kolarski
Sponsorzy: Urząd Miasta i Gminy w Kórniku,   
B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”,
Firma ” Polaris ” „SHIMANO - POLSKA”, 
„Rowery Antkowiak”   
Motel–Restauracja NESTOR,  
HOTEL – RODAN, 
Firma RABEN,
Firma EURO-BIKE, 
Firma  Mróz, 
Firma TFP

Zapowiada się bardzo interesujące 
zakończenie sezonu triathlonowego. 18 
września na naszym Rynku odbędzie 
się druga edycja triathlonowych zmagań.

Na listach startowych jest już ponad 
prawie 800 osób, będzie to więc jedna z 

największych imprez triathlonowych w Polsce.
Zawody sporym zainteresowaniem cieszą się również wśród 

mieszkańców naszej gminy, których już kilkudziesięciu zapisało 
się na dwa dystanse: 1/4 IM (0,95 m pływania, 45 km jazdy 
na rowerze, 10,5 km biegu) oraz 1/10 IM (dystans specjalnie 
przygotowany dla osób które chcą rozpocząć swoją przygodę z 
triathlonem - 0,38 m pływania, 18 km jazdy na rowerze, 4,2 km 
biegu) oraz sztafety.

Specjalnie dla mieszkańców Kórnika przygotowaliśmy rów-
nież zmagania pomiędzy sołectwami i tak na dystansie 1/10 IM 
każde sołectwo może zgłosić swoją sztafetę.

Nie musisz pokonywać całego triathlonu, wystarczy, że 
popłyniesz 380 m, sąsiad przejedzie 18 km na rowerze, a szwa-
gier przebiegnie 4,2 km. Zgłoście sztafetę do swojego Sołtysa i 
powalczcie o tytuł najlepszego sołectwa w Gminie Kórnik.

Zawody odbędą się w samym cetrum miasta. Strefa zmian 
i meta umieszczona będzie na kórnickim Rynku. Pływanie 
odbywać się będzie w Jeziorze Kórnickim, bardzo szybki etap 
kolarski na pętli dookoła Jeziora Bnińskiego, a bieg na nowej 
promenadzie oraz molo koło zamku. W ramach Etixx Kórnik Tria-
thlon 2016 odbędą się zmagania o tytuł najlepszego debiutanta 
na dystansie 1/10 IM oraz Mistrzostwa Kórnika w Triathlonie. 
Nadal można zapisać się na zawody na stronie internetowej 
zawodów korniktriathlon.pl.

W tym roku odbędą się również zawody dla najmłodszych, 
o szczegółach rywalizacji dzieci i młodzieży organizatorzy poin-
formują wkrótce.

18 września do Kórnika przyjedzie kilkuset zawodników aby 
płynąć, jechać na rowerze oraz biec podziwiając uroki naszego 
pięknego miasta. 

Przypominamy również o utrudnieniach w ruchy podczas 
niedzielnych zawodów. Przez całą niedziele zamknięty będzie 
Rynek oraz droga do Bnina, a przez kilka godzina zamknięta 
będzie rónież droga dookoła Jeziora Bnińskiego. 

Nam pozostaje zaprosić Was, mieszkańców gminy, do startu 
w zawodach oraz kibicowania ludziom z żelaza, bo tak zwykło 
się nazywać triathlonistów.

Paweł Kotas

kórnik triathLon 2016 już za kiLkanaŚcie dni

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Szymczak na mecie.
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*Kórnik - praca na pół etatu w saloniku prasowym od zaraz. Tel. 502 331 962
*Przyjmę do pracy w branży wykończeniowej – ocieplanie, szpachlowanie, malowanie. Tel. 507 555 135
*Zatrudnię w ochronie również osoby bez doświadczenia - Koninko, Żerniki, Gądki. Atrakcyjne wynagrodzenie! Tel. 783 940 185
*Intermarche w Kórniku poszukuje pracowników na stanowisko: kasjer/sprzedawca
*Szukam osoby do prac warzywno-ogrodniczych z okolic Bnina lub Kórnika. Tel. 602 152 652
*Hurtownia materiałów budowlanych zatrudni magazyniera. Tel. 602 111 810
*Szukam pani do opieki nad rocznym chłopcem w Borówcu ul. Kempingowa. Praca od połowy września-października w godzinach 7.30-15.30. Tel. 608 494 075
*Wykonam prace ogrodnicze, gospodarcze, porządkowe. Tel. 881 212 307
*Do ochrony obiektów przemysłowych, handlowych, placu budowy - Gądki, Żerniki, Koninko. Tel. 783 940 185

*Ks. kanonik Stanisław Borowiak odprawia codziennie msze św. u Sióstr Miłosierdzia w Kórniku. Są wolne intencje mszalne. Informacja u Sióstr Miłosierdzia. 
*Wykonamy drobne prace budowlane i instalacyjne. Tel. 784 825 329
*Fotel wypoczynkowy, prawdziwa skóra z regulacją oparcia i wysuwanym podnóżkiem, kolor czerwono-beżowy, za połowę ceny. Tel. 606 463 172
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk,  płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Tanio sprzedam rower górski Giant, męski w dobrym stanie. Tel. 515 510 585, 61 8 20 57 30
*Sprzedam nowy rower damski. Tel. 727 539 587
*Sprzedam sprzęty elektryczne. Tel. 727 539 587
*Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny, 400 zł. Tel. 507 555 135
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*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
*Rozlewane perfumy męskie i damskie, biżuteria srebrna. Plac Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Kupię samochód marki Żuk, Kórnik i okolice. Tel. 508 261 159
*Sprzedam Peugeot 1,1  1995, osobowy, ocynk, benzyna, w dobrym stanie, aktualne opłaty, 1600 pln. Tel. 501 523 226
*Język angielski. Tel. 696 734 511
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam 3 rowery młodzieżowe, niska cena do negocjacji.  Tel. 691 035 590
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zmywarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam używane podręczniki do klasy trzeciej Gimnazjum w Kórniku. Tel. 783 522 029
*Poszukuje do wynajęcia mieszkanie na terenie Kórnika/Bnina. Tel. 501 653 813
*Sprzedam rower stacjonarny-rehabilit, używany stan bdb, Pro Computro Magnetic. Tel. 607 984 048
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, fotelik na rower. Tanio! Okazja! Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led  8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stację pogody bezprzew. i nawilżacz do powietrza ultradźwiękowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L oraz futerko z norek. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wózek wielofunkcyjny. Tel. 723 611 455
*Sprzedam VW Golf VI, 1,4 2010 r. Tel. 601 749 784
*Wynajmę lokal 75 m² w Borówcu na hotel robotniczy lub działalność handlowo-usługową. Tel. 504 052 607
*Posiadam murowany garaż do wynajęcia przy ul. Stodolnej w Kórniku. Tel. 602 687 901
*Sprzedam działkę budowlaną 1007 m w Radzewie koło Kórnika, 86 000 zł. Tel. 501 026 115
*Zdecydowanie kupie mieszkanie 2 pok. Z balkonem w Kórniku. Tel. 501 026 115
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), lub przekazywać telefonicznie.

ogŁoSZENIA DRoBNE

Pogotowie ra tun ko we 999 lub 8660066
Straż pożarna 998

Policja 997
Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania
 tel. 61 817 00 74

tel. alarmowy: 602 620 736, 
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik, 

tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051

61 8620111  anonimowa, całodobowa in for-
ma cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów

618478997  automat zgłoszeniowy  Wydzia-
łu ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15, 

tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

PRAcA
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Następny numer kórniczanina ukaże się 
16 września 2016 r.

materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do  9 września 2016 r.
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Rynek w Kórniku
(Plac NIepodległości)

II Festyn Ekologiczny 
w Kórniku
II Festyn Ekologiczny 
w Kórniku

- spektakle
- konkursy dla dzieci i dorosłych

- rozstrzygnięcie konkursu Oazy „Gmina z lotu ptaka”

- występ magika
- pokaz eko-mody

- poszukiwanie eko-pokemonów
- podsumowanie Kórnickich Dni Nauki 

- plac zabaw

od godz. 10:00 
do 15:00

- koncerty

-wymiana zużytych baterii na sadzonki roślin


