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Muzyka z Kórnika

z Ratusza
Zgromadzenie SKR
ZGROMADZENIE WODKOM
W dniu 22 czerwca odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Spółki WODKOM. Burmistrz
udzielił absolutorium zarządowi i członkom rady nadzorczej. Spółka w roku 2016
wypracowała zysk w wysokości 1075,04 zł.
Kwota taka została przekazana na fundusz
zapasowy spółki. Członkami rady nadzorczej
w obecnej kadencji są: Anna Matuszewska
i Antoni Kalisz oraz przedstawiciele załogi
Magdalena Kupiecka i Wojciech Sobkowiak. Podczas zgromadzenia podjęto także
uchwały o nowych zasadach wynagradzania
członów zarządu i rady nadzorczej.
JUBILEUSZ KOŁA PZW
Jubileusz 70-lecia kórnickiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego odbył się 25 czerwca.
W uroczystościach, między innymi, udział
wzięli starosta Jan Grabkowski, przedstawiciele Okręgowego Związku Wędkarskiego
oraz burmistrzowie Jerzy Lechnerowski
i Antoni Kalisz.
ZAGRODA KÓRNICKA
Także 25 czerwca wiceburmistrz Antoni
Kalisz uczestniczył w imprezie plenerowej
Zagroda Kórnicka zorganizowanej tradycyjnie w Mościenicy.
Zgromadzenie Aquanet
Zgromadzenie spółki Aquanet, podczas
którego uchwalono wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych należących do spółki na
lata 2017-26 odbyło się 27 czerwca w Poznaniu. Miasto i Gminę Kórnik reprezentował
wiceburmistrz Przemysław Pacholski.
Zgromadzenie KOMBUS
Tego samego dnia miało miejsce Zgromadzenie Zwyczajne Spółki KOMBUS. Udzielono absolutorium zarządowi i członkom rady
nadzorczej. Wypracowany w 2016 roku zysk
w kwocie 48 965,18 zł został przekazany na
fundusz zapasowy spółki. Podczas zgromadzenia podjęto także uchwały o nowych
zasadach wynagradzania członów zarządu
i rady nadzorczej.
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Zgromadzenie WOKISS
Dzień później, czyli 28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Ośrodka
Kształcenia i Studiów Samorządowych, na
którym przyjęto sprawozdanie Rady i Zarządu
Stowarzyszenia za 2016 r. oraz udzielono Radzie i Zarządowi absolutorium. W Zgromadzeniu uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Zgromadzenie Sater Kórnik
29 czerwca odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Spółki Sater Kórnik. W roku 2016 spółka
zanotowała stratę w wysokości 515 401,89,
która była wynikiem zakończonej 31 grudnia
2015 roku rekultywacji składowiska w Czmoniu. Stratę pokryto z funduszu zapasowego
spółki. Podczas zgromadzenia podjęto także
uchwały o nowych zasadach wynagradzania
członów zarządu i rady nadzorczej.
Zgromadzenie ZGO Jarocin
Tego samego dnia obradowało zgromadzenie
Zakładu Gospodarki Odpadami Jarocin. Z powodu nieprzedłożenia na czas sprawozdania
przez biegłego rewidenta obrady przerwano
i odłożono do września br. W Zgromadzeniu
brał udział wiceburmistrz Antoni Kalisz.
w sprawie ul. Michałowskiego
Także 29 lipca z inicjatywy Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Kórnik Adama Lewandowskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Michałowskiego w Bninie, którzy
wnioskowali o działania administracyjne
i inwestycyjne w tym rejonie. W spotkaniu
udział wzięli także wiceburmistrz Antoni Kalisz,
radne Krystyna Janicka i Irena Kaczmarek oraz
przedstawiciele wydziałów ds. gospodarki
nieruchomościami oraz inwestycji w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik .
W sprawie drogi w Czmońcu
W dniu 6 lipca odbyło się spotkanie, podczas
którego dyskutowano na temat realizacji
drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej
434 do Czmońca. W dyskusji udział wzięli burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Przemysław
Pacholski, radny powiatowy a zarazem sołtys
Czmońca Zbigniew Tomaszewski oraz radni
Julia Barkowiak i Jerzy Rozmiarek.

Inauguracyjny koncert Letniego Festiwalu
„Muzyka z Kórnika” odbył się 9 lipca. Otwarcia
Festiwalu dokonali: prezes Fundacji Zakłady
Kórnickie Dariusz Grzybek, wiceburmistrz
Antoni Kalisz, zastępca dyrektora Biblioteki
Kórnickiej Katarzyna Woźniak oraz zastępca
dyrektora Instytutu Dendrologii PAN Andrzej
Jagodziński.
Nowe przedszkole na Flensa?
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 13
lipca z inwestorem, który przygotowuje się
do otwarcia nowego niepublicznego przedszkola przy ul. Aleja Flensa w Kórniku-Bninie.
Bieg Zamoyskiego
16 lipca odbył się kolejny Bieg Zamoyskiego
zorganizowany przez UKS „Jedynka” Kórnik.
W otwarciu imprezy oraz w ceremonii wręczania nagród uczestniczyli burmistrz Jerzy
Lechnerowski, Kierownik Wydziału Promocji
Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz tegoroczna Biała Dama Dominika Andrzejczak.
Grupa zakupowa
W dniu 20 lipca wiceburmistrz Przemysław
Pacholski wraz z przedstawicielami kilku innych samorządów zrzeszonych w Metropolii
Poznań podpisał dokumenty związane z zawiązaniem grupy zakupowej powstałej dla
celów wspólnych negocjacji i zakupu gazu.
Intronizacja Króla Kurkowego
Przewodniczący Adam Lewandowski oraz
wiceburmistrz Przemysław Pacholski uczestniczyli w dniu 22 lipca w intronizacji Króla Kurkowego K-BBK Grzegorza Toboły. Ceremonia
miała miejsce na podzamczu. Więcej na ten
temat w następnym numerze „Kórniczanina”
◊ Opr.ŁG
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Niniejszy numer Kórniczanina jest pięćsetnym w niemal 30-letniej historii naszego
pisma. Z tej okazji, przygotowaliśmy nową
szatę graficzną oraz nowe logo. Mam nadzieję, że zmiany te spotkają się z przychylnym przyjęciem Czytelników.
Niniejszym zaczynamy także przygotowania
do jubileuszu 30-lecia naszego pisma, które
ukazuje się od maja 1988 roku.
◊ Łukasz Grzegorowski
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Dofinansowania
Dnia 7 lipca 2017 roku została podpisana
umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem
środków transportu publicznego” w ramach
Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działania
3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska”, Poddziałania
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Zgodnie z umową całkowita wartość
Projektu partnerskiego: Miasta i Gminy
Kórnik oraz Powiatu Poznańskiego wynosi
4.913.131,59 zł, dofinansowanie z budżetu

środków europejskich wynosić będzie
85% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień
podpisania umowy 3.785.161,85 zł. Dotacja
przeznaczona zostanie na:
- opracowanie dokumentacji projektowej
i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 2476P na odcinku DW nr
434 – Runowo (działania realizowane przez
Powiat Poznański)
- opracowanie dokumentacji projektowej
i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od
Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu
drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej
oraz DW nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych P&R i parkingiem
dla rowerów B&R przy Dworcu Kolejowym
Kórnik (działania realizowane przez Miasto
i Gminę Kórnik),
- zakup 2 autobusów.

Dnia 22 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą
Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projektu „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku” w ramach
Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działania
3.2 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”,
Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF
Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 2.943.997,49 zł, dofinansowanie
z budżetu środków europejskich wynosić
będzie 85% kosztów kwalifikowanych tj.:
na dzień podpisania umowy 2.249.191,22
zł. Wkład własny w wysokości 694.806,27
zł pochodzić będzie ze środków własnych
Gminy Kórnik. Realizacja inwestycji już się
rozpoczęła, a zakończenie planowane jest
na grudzień 2017 roku.

Dnia 24 lipca 2017 roku została podpisana
umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego
o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Projektu „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej
w miejscowości Prusinowo” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Zgodnie z umową na realizację inwestycji przyznano Gminie pomoc w wysokości
334.539,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

Zakończone
inwestycje

Sesje RMiG
21 czerwca oraz 26 lipca odbyły się
kolejne dwie sesje Rady Miasta i Gminy
Kórnik.
Oto jakie między innymi decyzje podjęli
radni na tych posiedzeniach.
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik
na lata 2017-2025 oraz w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok.
Nadano Statut Kórnickiemu Ośrodkowi
Kultury. Dotychczas obowiązujący Statut
zawierał wiele zapisów niezgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz takich, które
wymagały doprecyzowania.
Podjęto uchwałę w sprawie określenia
jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków
nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie oraz ich zatwierdzania.
Uchwalono uchwałę w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik
za pierwsze półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze
półrocze danego roku.

BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU UL. LIPOWEJ W KÓRNIKU
Wydział Inwestycji informuje o zakończeniu
budowy chodnika w ciągu ul. Lipowej w Kórniku. Inwestycję, której wykonawcą była
firma KorBud Usługi brukarskie, odebrano
w dniu 23.06.2017 r.
Chodnik wykonano w dwóch odcinkach
97,69m oraz 158,56m z przerwą na odcinku
przyległym do działki nr 802/1. Całkowity
koszt inwestycji: 89.192,99 zł.
UTWARDZENIE PRZEJŚCIA
PRZY BLOKACH NA UL. ŚREMSKIEJ
Tej samej firmie zlecono również wykonanie
utwardzenia na działkach nr 361/1 i 362
o długości 16 m jako dojście od bloków do ulicy Śremskiej. Koszt inwestycji to: 4.203,53 zł.
◊ Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Wskazano wstępne miejsca lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych
w Biernatkach (wzdłuż drogi powiatowej
nr 2468P – ul. Głównej w rejonie wyjazdu z
osiedla rekreacyjnego), Robakowie (wzdłuż
ul. Wiejskiej oraz wzdłuż ul. Szkolnej - strona prawa drogi relacji Robakowo/ Żerniki),
Czmoniu (wzdłuż drogi gminnej ul. Lipowej – strona prawa drogi relacji Czmoń /
Radzewo).
Podjęto uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Kleszczewo zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego.
Uchylono uchwałę w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej, położonej w
Kórniku.
Przejęto od Powiatu Poznańskiego zadanie
publiczne zarządzania drogą powiatową w
zakresie dotyczącym budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2473P w
miejscowości Błażejewo (obręb geodezyjny
Błażejewko). Obecnie ruch pieszy odbywa
się poboczem jezdni, co powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności
naraża pieszych na duże niebezpieczeń-

stwo. Kolejnym zdaniem przejętym od
Powiatu jest zarządzanie drogą powiatową
nr 2472P w zakresie dotyczącym: wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy
chodnika w ciągu ul. Św. Mikołaja w miejscowości Radzewo.
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej leżącej w
Kórniku (nieruchomość przeznaczona jest
na powiększenie powierzchni biurowych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik) oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Bnin (z przeznaczeniem na powiększenie powierzchni Szkoły Podstawowej nr
2 w Kórniku).
Uchylono uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik – obręb
Borówiec, Kamionki, Szczytniki i Koninko.
Przystąpiono do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:
- terenów położnych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej
oraz w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w
Borówcu, a także w obrębie geodezyjnym
Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej,
- dla centrum miasta Kórnik, w rejonie
Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej,
Dworcowej, 20 Października i Średzkiej.
Podjęto uchwałę w sprawie sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- dla działki o numerze ewidencyjnym
317/15, obręb geodezyjny Bnin,
- obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o
numerze ewidencyjnym 44/74.
Nadano nazwy ulicą w miejscowościach
Kamionki, Koninko oraz Gądki:
-ul. Dożynkowa w Kamionkach ma swój
początek od dz. nr 516/4 i biegnie do dz. nr
517/2, a jej podstawę stanowi droga oznaczona działką nr 516/5. W Koninku nowymi
ulicami są:
- ul. Aktorska rozciągająca się od dz. nr
113/28 do dz. nr 113/25, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona działkami nr
113/26 i 113/27,
- ul. Teatralna mająca swój początek od
dz. nr 113/28 i biegnąca do dz. nr 113/117,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 113/41, część 113/74 i cześć
113/118,
- ul. Operowa biegnąca od dz. nr 113/118
do dz. nr 113/121, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona działkami nr 113/75 i
część 113/74.
- Osiedle Pod Dębem w Gądkach - ulica
stanowić będzie drogę wewnętrzną, a jej
podstawę stanowi droga, oznaczona działkami nr 31/7 i 31/11.
Rozpatrzono skargę na Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik oraz skargę na działania
Dyrektora Gimnazjum w Kórniku.
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Wskazano miejsca realizacji obowiązku
szkolnego niektórym uczniom oddziałów
klasy III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie w roku szkolnym
2017/2018. Podjęta uchwała jest kontynuacją zadań wynikających z reformy ustroju
szkolnego.
Podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu.
Ustalono sieć prowadzonych przez Miasto
i Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Ustalono wysokości opłaty za świadczenia
udzielane przez żłobek w Kamionkach
prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik.
Przyjęto do realizacji zmianę „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Kórnik”. Zaktualizowany dokumentem
umożliwia ubieganie się o przyznanie
środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na
lata 2014-2020.
Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Kórnik. Określono szczegółowy sposób i
zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
o przejęciu przez Miasto i Gminę Kórnik od
Powiatu Średzkiego wykonywania zadania
publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia
umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Czmońcu oraz zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowościach Gądki, Koninko, Szczodrzykowo,
Pierzchno,
- dla części obrębu Dachowa w rejonie ul.
Poznańskiej i Szerokiej - etap I,
- w rejonie węzła Koninko oraz ulicy
Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb
Żerniki.
Szczegóły uchwał znajdziecie Państwo na
stronach:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/12519
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/12972
◊ Opr.Zofia Fludra
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Bank Spółdzielczy w Kórniku
najlepszy!
Bank Spółdzielczy w Kórniku zajął pierwsze miejsce w kategorii „Małe i średnie banki
spółdzielcze” w organizowanym przez Gazetę Bankową plebiscycie „Najlepszy Bank
2017”.
Podczas jubileuszowej, XXV gali Gazety Bankowej specjalną statuetkę w imieniu
Banku Spółdzielczego w Kórniku odebrała prezes Katarzyna Zimniak.

Najwięcej punktów zdobyliście Państwo za
efektywność...
Tak. W tym kryterium oceniano koszty przychodów, stopę zwrotu z kapitału własnego
i stopę zwrotu aktywów. Wysoko ocenili nas
także jurorzy.
Co zadecydowało o tak wysokiej ocenie?
W ostatnich dwóch latach postawiliśmy na
zintensyfikowanie działalności kredytowej.
Pracowaliśmy nad tym bardzo solidnie. To
się opłaciło. Ale aby móc proponować kredyty
musiał nastąpić wzrost oszczędności jakie
powierzają nam klienci. Stawiamy także na
jakość obsługi. To jak naczynia połączone.
Mamy coraz więcej rachunków, coraz więcej
środków na tych rachunkach i dzięki temu
możemy starać się, by te środki dobrze zainwestować i wykorzystać.
Jakie działania podejmowaliście by ten rozwój sprowokować?

Fot. Gazeta Bankowa
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zwycięzców wyłania się na podstawie wyników uzyskiwanych przez banki.
Sumuje się punkty związane z dynamiką,
strukturą portfela i efektywnością. Swoje
oceny przyznaje także Jury, w którego skład
wchodzą m. in. członkowie Rady Polityki Pieniężnej, przedstawiciele Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych, Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, Polskiego
Funduszu Rozwoju, Centrum im Adama
Smitha, Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej oraz przedstawiciele wydawcy i redakcji „Gazety Bankowej”.
Bank Spółdzielczy w Kórniku uzyskał 1968
pkt wyprzedzając w swojej kategorii Bank
Spółdzielczy w Końskowoli (1807 pkt) oraz
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
(1725 pkt),
O sukcesie rozmawiam z panią Katarzyną
Zimniak, Prezesem Zarządu BS Kórnik.

Jest Pani zaskoczona takim sukcesem?
Oczywiście tak, gdyż nie przypuszczałam, że
będziemy najlepsi w tak prestiżowym rankingu. Niemniej jeśli ktoś obserwuje nasze
wyniki z ostatnich lat na pewno zauważy, że
zasługujemy na docenienie. Dotychczas nie
przywiązywaliśmy wielkiej wagi do konkursów i plebiscytów. Jako anegdotę powiem, że
traktowaliśmy udział w konkursie jako rodzaj
porównania, sprawdzenia się wśród innych
podobnych instytucji, ale nawet nie zamierzaliśmy jechać do Warszawy na galę, tym bardziej,
że jej termin zbiegał się z datą opracowania
ważnej dokumentacji dla Komisji Nadzoru
Finansowego. Dopiero kilkukrotne sugestie
organizatorów, że przedstawiciel powinien
się pojawić dały nam do myślenia i okazało
się, że nie byliśmy tłem lecz byliśmy po prostu
bezkonkurencyjni.

Czasami musieliśmy podejmować trudne
decyzje. Do takich decyzji należała likwidacja
nierentownych placówek. By mieszkańcy Bnina
mieli kontakt z bankiem pozostawiliśmy bankomat. Strzałem w dziesiątkę było utworzenie
oddziału w Poznaniu. Gdy pojawiliśmy się na
tym rynku początkowo postawiliśmy na współpracę z osobami fizycznym. Gdy przekonaliśmy
wielu poznaniaków do naszych usług zaczęli się
pojawiać klienci instytucjonalni (firmy).

Gratuluję i życzę utrzymania pozycji lidera
wśród banków spółdzielczych.
◊ Rozmawiał ŁG

Łańcuch
światła

Od kilku lat budynek położony przy Placu Niepodległości nr 50 tzw. „Pięćdziesiątka”
jest tematem dyskusji Kórniczan. Jedni uważają , że powinien zniknąć, inni, że należy
go odbudować i zachować.
Rozbiórka jest niemożliwa, budynek jest
obiektem zabytkowym, z elementami
pochodzącymi z XVII i XVII weku. „Pięćdziesiątka” leży też na trasie Kolegiata - Szkółki
- Zamek, a więc wewnątrz jednego z 62
ustawowo uznanych w naszym kraju Pomników Historii.
W październiku ubiegłego roku na Zamku
odbyło się spotkanie wszystkich zarządzających obiektami wchodzącymi w skład
zespołu. Na spotkaniu obecny był także Pan
Burmistrz. Jednym z ustaleń było ogłoszenie
konkursu studenckiego na projekt odbudowy „Pięćdziesiątki” oraz zagospodarowania
przyległego do niej terenu. Konkurs został
ogłoszony dla magistrantów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej i jego
temat brzmiał; „Trakt Działyńskich - Szlak
Kolegiacki - Brama Kórnika”. Dyplomanci

Podziękowania
Organizatorzy akcji zbierania zakrętek dla
Adasia Sarnowskiego dziękują: organizatorom i uczestnikom Biegu Zamoyskiego,
mieszkańcom i sołtysom wsi Dębiec,
Dziećmierowo i Szczodrzykowo, młodzieży
i opiekunom z Zespołu Szkół w Kórniku oraz
Straży Miejskiej za zaangażowani w zbiórkę
oraz pomoc.
Łącznie zebraliśmy już 6 ton! Dzięki
środkom zgromadzonym ze sprzedaży
nakrętek Adaś uczestniczył w ostatnim
czasie w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Sarbinowie.

22, 23 i 24 lipca liczna grupa mieszkańców
naszej gminy włączyła się w akcję „Łańcuch
Światła”, która była wyrazem zaniepokojonie
i sprzeciwu wobec procedowanych w Sejmie
RP zmian w sądownictwie.
◊ ŁG

Pomysł na „Pięćdziesiątkę”

Liczy Pani na utrzymanie pozycji lidera
w rankingu konkursowym Gazety Bankowej?
Wiem, że konkurencja też solidnie pracuje,
ale patrząc na wyniki ostatnich miesięcy
jestem dobrej myśli. Robimy wiele, by rozwój
naszego banku trwał nadal i by klienci byli ze
współpracy z nami zadowoleni oraz oczywiście
by pozyskiwać nowych klientów. Dysponujemy
wyspecjalizowaną kadrą i wspólnie będziemy
dbać o utrzymanie dobrej marki, którą potwierdza pierwsze miejsce w rankingu „Gazety
Bankowej”.

◊ Jan Nowaczyk
koordynator akcji
Fot. T. Siuda
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zobowiązani byli uwzględnić stan istniejący,
wytyczne konserwatorskie i program użytkowy stworzony przez Bibliotekę Kórnicką
PAN. Nagrody ufundowały Fundacja Zakłady
Kórnickie oraz Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
Władze Wydziału dopuściły do publicznej
prezentacji i finału Konkursu trzy prace.
6 czerwca br. w siedzibie Fundacji miało
miejsce rozstrzygnięcie Konkursu. Połączone było ono z obroną prac dyplomowych oraz egzamin magisterski naszych
Dyplomantek. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza
Jasińskiego - Dyrektora Biblioteki Kórnickiej
PAN nie przyznała nagrody głównej. Wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone,
Komisja uznała jednak, że żadna z nich
nie jest gotowym i pełnym materiałem do

realizacji natomiast wszystkie wnoszą wiele
nowych rozwiązań, które posłużą przyszłym
Projektantom. Chciałabym dodać od siebie,
że Dyplomantki wykazały się wielkim wyczuciem przestrzeni, a zmierzyły się przecież
z tematem, z którym poradzi sobie nie każdy
doświadczony architekt.
Do 6 sierpnia prace oglądać można w Sali
Czarnej Zamku Kórnickiego. Zapraszam
Państwa serdecznie do obejrzenia tej wystawy i do zabrania głosu na temat przedstawionych projektów.
◊ Kurator Wystawy
mgr inż. Katarzyna Starzecka
Wydział Architektury Politechniki
Poznańskiej
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KDN 2017
V EDYCJA KÓRNICKICH DNI NAUKI
21-23 WRZEŚNIA 2017 R.
Już po raz piąty uczniowie kórnickich szkół
oraz mieszkańcy naszej Gminy będą mieli
możliwość udziału w Kórnickich Dniach
Nauki. Celem wydarzenia jest promocja
jednostek naukowych z naszej Gminy oraz
próba zarażenia młodych ludzi bakcylem
nauki.
Wzorem lat ubiegłych wydarzenie odbywać
się będzie w ciągu trzech dni. Podczas dnia
pierwszego – 21 września 2017 r. – pracownicy jednostek naukowych Polskiej
Akademii Nauki mających swoje siedziby
na terenie gminy Kórnik odwiedzą uczniów
w ich szkołach wygłaszając wykłady na
różnorakie tematy ze świata nauki. Dzień
drugi – 22 września 2017 r. - będzie dniem
odwiedzin w jednostkach naukowych, czyli
będzie to okazja do przyjrzenia się z bliska
pracy naukowców. Spotkania z nauką będą
miały miejsce w laboratoriach m.in. Instytutu Dendrologii, Obserwatorium Centrum
Badań Kosmicznych w Borówcu, komnatach
kórnickiego Zamku i wielu innych miejscach
zamkniętych na co dzień dla zwiedzających.
Zwieńczeniem Kórnickich Dni Nauki będzie festyn ekologiczny organizowany 23
września 2017 r. na kórnickim rynku w
godz. 10:00 – 15:00 przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Wszystkich zainteresowanych informujemy
o możliwości wzięcia udziału w Nocnym
zwiedzaniu Zamku, 22 września 2017 r.
(piątek – godz. 20:00, 20:30 lub 21:00) po
wcześniejszej REJESTRACJI OSOBISTEJ. Rejestracja startuje 12 sierpnia 2017 r. od godz.
12:00 (do wyczerpania limitu) w Wydziale
Promocji Pl. Niepodległości 41, Kórnik – ODBIÓR OSOBISTY WEJŚCIÓWEK – ilość miejsc
ograniczona – jedna osoba maksymalnie
otrzyma 2 wejściówki.
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy
Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie,
Instytut Dendrologii PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Arboretum, Szkółki Kórnickie
Zakład Doświadczalny w Kórniku, Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Babki, Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum
Badań Kosmicznych PAN, Stacja Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu
Zootechniki PIB w Dworzyskach.
Więcej informacji:
www.kornik.pl/kdn

28 lipca 2017 r.

Konferencja
o geotermii
W dniu 24 czerwca br. z Inicjatywy Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia
w Polsce” im. św. Królowej Jadwigi-Oddział
Gminny Kórnik, poprzedzona mszą św.
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
odbyła się w „Oazie” konferencja poświęcona możliwościom wykorzystania energii
geotermalnej w naszej okolicy.
W konferencji wzięli udział jako prelegenci
między innymi: dr inż. Marek Kaźmierczak,
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski, mgr inż. Sebastian Bielik i Dyrektor
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w
Nowym Tomyślu Wojciech Kowalski.
Wiele informacji o geotermii w Polsce znajdziecie Państwo w numerze 11/2017 „Kórniczanina”. Opierając się na tych informacjach
można przypuszczać, że mamy możliwość

Wszystkim, którzy w trudnych
dla nas chwilach związanych z
tragiczną śmiercią
Śp.

skorzystania z doskonałego źródła energii.
Do jej wykorzystania jednak potrzeba jeszcze wiele nakładów i czasu. Jeśli badania
wykażą, że dalsze działania są uzasadnione,
istnieje szansa na pozyskanie na ten cel
środków z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na a pytania: „na jakiej głębokości pod Kórnikiem znajduje się woda o odpowiedniej
temperaturze?”, „jaka jest mineralizacja
tych zasobów?” i co za tym idzie „jaki będzie
rachunek zysków i nakładów geotermii
w Kórniku?” odpowiedzieć mogą jedynie
specjalistyczne badania. Ich koszt to kilkadziesiąt tysięcy złotych.
◊ ŁG

Mieczysława
Pelczyka
Wspierali nas oraz uczestniczyli w Jego Ostatniej Drodze,
skłądamy szczere podziękowania. Szczególnie dziękujemy
Strażakom OSP
Żona z Rodziną

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
Druha

Mieczysława
Pelczyka
Rodzinie Zmarłego
wyrazy współczucia
składają

Druhny i Druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku

Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i pomoc w ciężkiej
chorobie mojego męża

Spotkanie z wybitnymi specjalistami w dziedzinie geotermii i zasobów,
jakie posiadamy na tym terenie oraz prezentacja ogromnych osiągnięć
naukowych, miało na celu przybliżenie możliwości rozwoju miasta i gminy.
Okazało się, że można na te tematy patrzeć w szerszej perspektywie
i mamy nadzieję, że nasze władze lokalne i rada gminy przychylą się
do tej sprawy z życzliwością i otwartością na przyszłość.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konferencji wszystkim mieszkańcom
i gościom, przybyłym nawet z bardzo daleka. Rozumiemy, że nie wszyscy z różnych
przyczyn mogli uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakie miało miejsce
w naszym mieście, więc zapraszamy na naszą stronę internetową,
gdzie zamieściliśmy relację z konferencji: www.geotermiakornik.pl.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce”
im. św. Królowej Jadwigi-Oddział Gminny Kórnik
– Łukasz Nowak

Feliksa
Szczepaniaka
opiece paliatywnej, opiece
przychodni w Kórniku,
ks. proboszczowi Grzegorzowi
Zbączyniakowi za odprawienie
mszy św. i ceremonii pogrzebowej, ks. Łukaszowi Słocińskiemu
za comiesięczne odwiedziny
duszpasterskie i dobre słowo,
panu organiście, firmie pogrzebowej Moniki Orlewicz-Kulas,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym za okazaną pomoc
i msze św.
Serdeczne Bóg zapłać
od żony z dziećmi i rodziną

Zagłosuj !
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Afisz czyli

Od poniedziałku 31 lipca można będzie głosować w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik. Wybierzemy zadania, które
znajdą się w budżecie gminy na rok 2018.
Oto zakwalifikowane propozycje zadań.
Projekty inwestycyjne
1. Budowa wiaty piknikowej, siłowni
zewnętrznej i boiska do streetball oraz
doposażenie placu zabaw w Prusinowie
2. Plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz
pomieszczenie socjalne-gospodarcze
w Gądkach
3. Siłownia Zewnętrzna na Polanie Piknikowej w Skrzynkach
4. Rozświetlone Kamionki
5. Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy
Placu Jesionowym w Bninie
6. Budowa miejsc parkingowych przy
cmentarzu w Bninie
7. Bezpieczna szkoła w Radzewie. Ogrodzenie terenu i monitoring boiska
8. Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach
9. Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci i młodzieży
na Kórnickich Błoniach
10. Borówiecki Park Rekreacji - plac zabaw
i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób
w każdym wieku
11. Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie
12. Plenerowa siłownia we wsi Konarskie
13. Budowa placu zabaw dla dzieci w Czołowie
Projekty tzw. miękie
14. Akademia przygody seniora
15. Akademia zdrowia i radości dla seniora
16. Akademia e-seniora - kurs komputerowy
17. Objazdowe letnie kino plenerowe
w Twoim sołectwie
18. Rowerowa Gmina 2018
Tym razem możemy zagłosować na jedno zadanie inwestycyjne (spośród 13) i jedno inne
tzw. miękkie (spośród 5). Do zagospodarowania jest 650 tys. zł. na projekty inwestycyjne
i 50 tys. zł na projekty miękkie. Polecamy
głosowanie przez Internet na stronie:
https://kornik.budzet-obywatelski.org/
Na tejże stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz
opisy wszystkich propozycji zadań. Uprawnione są zameldowane w naszej gminie lub
wpisane do lokalnego rejestru wyborców
osoby, które ukończyły 16 rok życia.
Głosować można także na specjalnych
kartach, które dostępne będą na stronie
internetowej, w Biurze Obsługi Mieszkańca
(ratusz w Kórniku), Wydziale Inwestycji (Plac
Niepodległości 6), Biurze Rady Miejskiej (ratusz w Bninie) oraz KCRiS „Oaza”.
Głosowanie potrwa do 30 września 2017 r.
Na głosujących czekają nagrody!
◊ ŁG

będzie się działo
Co? Gdzie? Kiedy? – sprawdź co będzie
się działo w Gminie Kórnik w najbliższym
czasie...
28.07 - MUZYCZNA PROMENADA. Piosenki
klezmerskie. Ogród kawiarni Kulka przy promenadzie w Kórniku, godz. 19:00.
30.07 - XIII LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA. Viva bell canto. Arboretum w Kórniku,
godz. 18:00. Wstęp wolny.
2.08 - BAJKOCZYTANIE. Martynka.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:00.
2-03.08 - WAKACJE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ. Dzieci w Krainie Uważności. Zajęcia dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Obowiązują zapisy tel.
61 8 170 021. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 11:30-13:00.
4.08 - MUZYCZNA PROMENADA. Piosenki zespołu „Pod Budą” oraz repertuar zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. Ogród kawiarni Kulka
przy promenadzie w Kórniku, godz. 19:00.
6.08 - XIII LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA. Od Chopina do Gershwina. Arboretum w
Kórniku, godz. 18:00. Wstęp wolny.
9.08 - BAJKOCZYTANIE. Lena. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:00.
9-10.08 - WAKACJE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ. Dzieci w Krainie Uważności. Zajęcia dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Obowiązują zapisy tel.
61 8 170 021. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 11:30-13:00.
11.08 - MUZYCZNA PROMENADA. Koncert
niespodzianka. Ogród kawiarni Kulka przy
promenadzie w Kórniku, godz. 19:00.
13.08 - XIII LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA. Ukulele w każdym domu. Arboretum w
Kórniku, godz. 18:00. Wstęp wolny.
13.08 - SZACHY BIEGANE. OAZA- Błonie w
Kórniku ul. Leśna 6. Zapisy Jakub Zgarda e-mail
jzszachy@o2.pl, I runda godz. 10:00.
13.08 TRIATHLON (więcej inf. str 27)
15.08 – 19. OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM
ULICZNE O PUCHAR BURMISTRZA KÓRNIKA,
48 WIELKI FESTYN ROWEROWY DLA DZIECI.
Pl. Niepodległości w Kórniku.(więcej inf str. 26)
16.08 - BAJKOCZYTANIE. Lena i Tonio.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:00.
18.08 - MUZYCZNA PROMENADA. Polskie i
zagraniczne przeboje. Ogród kawiarni Kulka
przy promenadzie w Kórniku, godz. 19:00.
19,08 DOŻYNKI KÓRNICKIEJ PARAFII W
SZCZODRZYKOWIE. Godz. 15:00-22:00, boisko
przy szkole podstawowej.
20.08 - XIII LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA. Anna German – przeboje. Arboretum w
Kórniku, godz. 18:00. Wstęp wolny.
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas
o tym: kultura@kornik.pl
◊ Opr. ZF
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Bezpieczne wakacje
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Towarzyszące wypoczynkowi
odprężenie sprawia jednak, że niejednokrotnie zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc uniknąć zagrożeń wakacyjnych skorzystajcie Państwo
z naszych porad.
DZIECI
• należy im zapewnić maksimum opieki
i zainteresowania, a także jak najczęściej
samemu uczestniczyć w pozytywnym wypełnieniu ich czasu wolnego;
• należy ustalać i sprawdzać miejsca ich
zabawy czy wypoczynku (przede wszystkim
czy są bezpieczne), a także uczyć dzieci
ostrożności przy zabawie w pobliżu wody,
placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp.
niebezpiecznych miejsc;
• warto wiedzieć, z kim i gdzie Nasza pociecha idzie, bawi się i kiedy wróci;
• każde dziecko powinno znać zasady poruszania się po drodze pieszo czy rowerem,
szczególnie jeśli jest w wieku pozwalającym
na samodzielne się po niej poruszanie;
• każde dziecko powinno też znać ogólne
zasady bezpieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu,
a także w kontakcie z obcym psem
• wysyłając dziecko na kolonie dobrze jest
sprawdzać przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwalifikacje
opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku, itd.), a także
zapewnić sobie stały kontakt z dzieckiem;
MŁODZIEŻ
• powinna pamiętać o właściwym przygotowaniu i ostrożności przy wypoczynku
w górach, w lesie czy nad wodą, a także
zapewnieniu sobie bezpieczeństwa przy
nocnych powrotach z dyskotek, zabaw,
festynów, koncertów i innych imprez;
• wykazywać się ostrożnością w kontakcie
z osobami obcymi, również rówieśnikami.
Wszelkie propozycje wyjazdu w miejsce nieznane, fajnej zabawy czy niezapomnianych
wrażeń muszą być dobrze przemyślane
i sprawdzone. Dotyczy to również ofert
pracy za granicą.
• pamiętać o zagrożeniach i konsekwencjach
jakie niesie ze sobą sięganie po różnego
rodzaju środki uzależniające (papierosy,
alkohol, narkotyki, dopalacze czy inne niebezpieczne substancje).
PRZED WYJAZDEM
• starannie zaplanujmy trasę podróży oraz
przygotujmy potrzebne do niej dokumenty
i rzeczy podręczne;
• wychodząc z domu dokładnie zamknijmy
drzwi i okna, zakręćmy kurki z gazem i wodą.
Warto też rozważyć, które urządzenia elektryczne powinny pozostać włączone do

gniazdek – im mniej włączonych, tym mniej
potencjalnych źródeł pożaru;
• jeśli w domu jest alarm to nie zapomnijmy
go włączyć;
• biżuteria, gotówka czy inne rzeczy szczególnie cenne nie powinny pozostawać w domu,
lepsze będzie przechowanie ich u osób
zaufanych, w skrytce bankowej czy w innym
dobrze chronionym miejscu;
• poinformujmy członków rodziny czy dobrych znajomych: gdzie wyjeżdżamy, kiedy
wrócimy i jak w razie potrzeby mogą się oni
z nami szybko skontaktować. Natomiast
chwalenie się tym na około (portale społecznościowe), zwłaszcza przed wyjazdem
może okazać się niebezpieczne;
• warto też kogoś poprosić np. członka rodziny, znajomych czy sąsiada, o zabieranie
korespondencji leżącej w skrzynce na listy
czy przed drzwiami – będąc tam zbyt długo
sygnalizuje, że w mieszkaniu nikogo nie ma;
PODRÓŻ SAMOCHODEM
• jeszcze przed wyjazdem sprawdźmy czy
samochód jest sprawny, mamy wszystkie
dokumenty (uprawniające do jazd, dowód
rejestracyjny, odcinek OC), a także czy
bagaż jest dobrze poukładany i solidnie
zamocowany – tak, że w razie nagłego
hamowania nikogo nie uderzy;
• w miejscach nieoświetlonych, zalesionych czy na pustkowiu zatrzymujmy się
tylko w ostateczności. Do zatrzymania
wybierajmy miejsca bezpieczne, gdzie jest
dużo ludzi, dobrze oświetlone, monitorowane kamerami, itd.;
• robiąc przerwę w podróży nie pozostawiajmy auta bez nadzoru, szczególnie gdy
bagaż widoczny jest przez jego szyby. Bagaże tj. torby, plecaki, walizki i inne rzeczy
powinny być w schowkach lub bagażniku
- pozostawienie ich na widoku będzie
zachętą dla złodziei.
• tracąc kontakt wzrokowy z samochodem
sprawdzajmy czy wszystkie drzwi i okna są
zamknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta.
Nie zapominajmy też o włączeniu alarmu
i innych zabezpieczeń;
• odchodząc od samochodu kluczyki
chowajmy do kieszeni wewnętrznych
ubrania, a w pokoju hotelowym w miejscu
bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych
i nie na widoku). Nigdy też nie pozostawiajmy dokumentów samochodu w jego
wnętrzu.
• podróżując unikajmy zabierania autostopowiczów, szczególnie z miejsc podejrzanych czy osób przypadkowo poznanych
podczas postoju;

PODRÓŻ POCIĄGIEM lub AUTOBUSEM
• bilety kupujmy wcześniej, nie w dniu
podróży - wówczas unikniemy możliwości
kradzieży bagażu w momencie transakcji
przy okienku kasowym;
• bilety i rzeczy podręczne, niezbędne w podróży, trzymajmy na wierzchu - unikniemy
pokazywania zawartości bagażu podczas ich
poszukiwania w jego wnętrzu.
• posiadane przy sobie dokumenty osobiste
chowajmy w wewnętrznych kieszeniach
ubrania, a pieniądze rozdzielajmy na kilka
części umieszczone w różnych miejscach
(przy sobie i w bagażu);
• podczas wsiadania i wysiadania ze środka komunikacji zachowujmy szczególną
ostrożność, wtedy bowiem podróżny najbardziej jest narażony na kradzież bagażu,
portfela, telefonu komórkowego lub innych
wartościowych przedmiotów. Oczekując
na peronie lub przystanku sprawdzajmy,
czy ktoś nas nie obserwuje. Podejmując
rozmowę z obcą osobą pilnujmy uważnie
bagażu. Wewnątrz autobusu czy tramwaju
również trzeba zachować czujność.
• zajmując miejsce posiadany bagaż pozostawiajmy w zasięgu ręki, z możliwością jego
stałej obserwacji. Zwracajmy na niego szczególną uwagę podczas ruchu podróżnych na
stacjach i przystankach.
• wsiadając do pustego autobusu czy pociągu zajmujmy miejsce blisko kierowcy lub
drużyny konduktorskiej, ewentualnie w gronie pasażerów wzbudzających zaufanie (np.
rodziny z dziećmi, osoby starsze). Natomiast
unikajmy grup, które spożywają alkohol - ich
zachowanie jest często nieprzewidywalne.
• nie korzystajmy z poczęstunku oferowanego przez nieznanych współpasażerów w ten sposób złodzieje często usypiają swoje
ofiary, a następnie je okradają. W podróży
starajmy się też nie spać, zwłaszcza gdy
w pobliżu nie ma osób zaufanych.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Korniku życzą bezpiecznych i udanych
wakacji.
◊ KP Kórnik
W dniach 26-28 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili
ponownie akcję kontrole prędkości w ramach akcji pn. „PRĘDKOŚĆ”. Apelujemy
do kierowców: przestrzegajcie ograniczenia prędkości wskazanej na znakach
drogowych, dostosowujcie prędkość do
warunków panujących na drodze!
◊ Zespół Profilaktyki Społecznej
i Wykroczeń
Komisariat Policji w Kórniku

Uroczyste otwarcie
placu zabaw w Błażejewie
Sobotnie przedpołudnie 10 czerwca 2017
roku było deszczowe i pochmurne. Ale o
godzinie 15.00 pięknie świeciło słońce. Na
plac zabaw w Błażejewie licznie przybyli
mieszkańcy i zaproszeni goście : pan burmistrz Jerzy Lechnerowski, ks. proboszcz
Franciszek Sikora, radni – p. Jerzy Rozmiarek
i p. Jarosław Mieloch, p. Elżbieta Krakowska ,
sołtysi zaprzyjaźnionych wiosek- p. Aleksandra Szczepaniak, p. Krzysztof Sadowski i p.
Stanisław Dubiel.
Pani sołtys Błażejewa Beata Jefremienko
powitała wszystkich zebranych, Burmistrz
pogratulował osiągnięcia sukcesu a ks. Proboszcz poświęcił plac zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny dla dorosłych w Błażejewie.
Na najmłodszych uczestników zabawy czekało wiele atrakcji : dmuchany 6-metrowy
zamek, malowanie przestrzenne, gry i zabawy przy muzyce, mega-bańki mydlane,
malowanie buzi, modelowanie balonów
i wiele, wiele innych. Zabawę uświetnił
wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej
z Czmonia.
Dorośli spędzali czas przy grillu. Wszyscy
częstowali się przepysznymi ciastami, które
upiekły panie z Błażejewa i pajdami chleba
ze smalcem. Na zakończenie festynu dorośli
tańczyli na trawie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom naszej
imprezy : Firmom Surówki Bukczyński,
Sklep Spożywczy Błażejewska 38, Surówki
Grześkowiak, Afekt Arkadiusz Ograbek,
Piekarnia-Cukiernia Łobza, Sołectwu Prusinowo i PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM

Dzień Dziecka i Powitanie Lata
w Pierzchnie
Na powitanie lata, w sobotę 24.06.2017 na
boisku przy Kaplicy w Pierzchnie odbył się
festyn z okazji Dnia Dziecka.
Na najmłodszych mieszkańców naszego
sołectwa czekało wiele atrakcji: dmuchane zamki, słodkie przekąski, malowanie
obrazów, a przede wszystkim gry i zabawy
przygotowane i prowadzone przez Panią
Magdalenę Jankowską. Po wyczerpującej
zabawie dzieci, wraz z rodzicami odpoczywały, między innymi próbując jednego
z wielu przepysznych wypieków przygotowanych przez mieszkanki Pierzchna
i słuchając występu Emilii Pawlak oraz
Filipa Sznury.

Dzięki uprzejmości średzkiego oddziału
PCK, w trakcie trwania imprezy, można było
poszerzyć swoją wiedzę, na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wieczorem, po zakończeniu części przygotowanej dla dzieci, DJ zaprosił wszystkich
do tańca.
Miło było spotkać się w sąsiedzkim gronie
i przy okazji troszeczkę oderwać od codziennych obowiązków.
Do zobaczenia następnym razem!
MK.

Dziękujemy darczyńcom, za okazaną pomoc materialną i finansową, a także wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do organizacji naszego festynu.
Dzięki Wam każde Dziecko odwiedzające nas tego dnia, wracało do domu z szerokim uśmiechem na twarzy.
Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!
Sołtys Małgorzata Grześkowiak i Rada Sołecka.

BŁAŻEJEWA , którzy wiele godzin pracowali,
by uroczystość była udana i wszystkim sprawiła wiele radości.
					
Sołtys Beata Jefremienko
i Rada Sołecka
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Delegacja z Kórnika
na „Burgfeście”
W dniach od 22 do 26 czerwca br. delegacja
z gminy Kórnika przebywała w partnerskiej
gminie Königstein na zaproszenie stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” i burmistrza
Königstein Leonharda Helma. Celem wizyty
był udział w uroczystościach związanych ze
świętem miasta. Dla naszych partnerów
z Kӧnigstein tegoroczny „Burgfest” miał
szczególne znaczenie, gdyż połączony był
z obchodami 45-lecia podpisania umowy
partnerskiej z francuską gminą Le Cannes-Rochville we Francji.
Na tegoroczne obchody święta miasta do
naszej niemieckiej gminy partnerskiej udała
się kilkuosobowa delegacja z gminy Kórnik
reprezentowana przez: radnego Rady
Miasta i Gminy w Kórniku Andrzeja Surdyka, kierownika Wydziału Promocji Gminy
Magdalenę Matelską-Bogajczyk, przedstawicielkę stowarzyszenia „Ogończyk” panią
Barbarę Tomczak, przedstawicieli Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na czele
z prezesem Markiem Baranowskim oraz
„Białą Damę” 2015 Aleksandrę Maćkowiak,
która zastępowała tegoroczną „Białą Damę”
Dominikę Andrzejczak.
W w piątek, 23 czerwca br. nasza delegacja
na zaproszenie stowarzyszenia Königstein-Kórnik uczestniczyła w wycieczce do
położonego nad Renem urokliwego miasteczka Rüdesheim. Natomiast wieczorem
uczestniczyliśmy w otwarciu „Burgfestu”,
podczas którego pożegnaliśmy kończącą
swoje roczne rządy w Königstein księżniczkę Izabellę I, którą gościliśmy w maju br.
na „Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą”.

Nową księżniczką wybrana została Helen
I, której życzyliśmy sukcesów w rządzeniu
i oczywiście zaprosiliśmy w imieniu burmistrza na nasze święto do Kórnika.
W sobotę przed południem na zaproszenie
władz Kӧnigstein i francuskiej gminy
Le Cannes-Rochville, uczestniczyliśmy w jubileuszu 45-lecia partnerstwa tych gmin.
Po uroczystości jubileuszowej nasza delegacja uczestniczyła w uroczystym przemarszu
na plac przed ratuszem, gdzie odbyło się
przekazanie klucza do bram miasta przez
burmistrza Königstein nowej księżniczce
Helen I.
Tradycyjnie w niedzielę delegacja z Kórnika
uczestniczyła w uroczystej mszy św.
z okazji „Burgfestu”, po której odbył się pochód ulicami miasta. Podobnie, jak w latach
ubiegłych w pochodzie uczestniczyli przebrani w stroje historyczne przedstawiciele
licznych organizacji i stowarzyszeń. Naszą
gminę reprezentowała w pochodzie „Biała
Dama” wraz
z członkami delegacji i panowie kierowcy
z Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS Sp. z o.o.. Mieszkańcy
Königstein, a przede wszystkim Polacy, tam
mieszkający, witali naszą delegację gromkimi oklaskami i pozdrowieniami.
Wieczorem nasza delegacja uczestniczyła
w spotkaniu z członkami stowarzyszenia
Königstein-Kórnik, na którym omówiono
program dalszej współpracy partnerskiej.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wieści
z Biblioteki
Kórnik
W dniach od 8 maja do 5 czerwca Biblioteka
Publiczna w Kórniku ogłosiła konkurs dla
dorosłych pt.: „Podziel się z bibliotekarzami
swoimi ulubionymi przepisami”.
W konkursie wzięło udział sześć Pań, które
zaproponowały dziewięć przepisów zarówno na potrawy słone jak i na ciasta.
Nagrodę główną, ufundowaną przez Hotel „Daglezja” z Kórnika, otrzymała Pani
Agnieszka Kmiecik. Wyróżnienia oraz nagrody otrzymały Panie: Antkowiak Elżbieta,
Gryglewicz Barbara, Taciak Honorata, Taciak
Magdalena, Trzepizor Genowefa.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Dyrektorowi Hotelu „Daglezja” - Panu
Bartoszowi Karasiowi za ufundowanie
wspaniałej nagrody i przemiłą współpracę.
BNIN
Na ludową nutę
31 maja w filii w Bninie przygotowano dla
mieszkańców wieczór poetycko-muzyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”. Było to
spotkanie z polską muzyką ludową, podczas którego zabrzmiały pieśni i piosenki
z Wielkopolski, Kaszub, Mazowsza, Kujaw,
Rzeszowa, Podhala, Krakowa i Śląska.
W czasie koncertu wystąpiła młodzież ucząca się gry na instrumentach pod kierunkiem
Pani Lidii Brych-Pedy. Zgromadzona publiczność miała okazję wyruszyć w muzyczną podróż po ojczyźnie i wysłuchać tradycyjnych

utworów ludowych, zagranych przez młodych wykonawców na flażoletach, gitarach
i keyboardach. Pieśni i piosenki przeplatała
poezja, tematycznie związana z poszczególnymi regionami, a zaprezentowana przez
panie bibliotekarki.
Wspólnie z muzykami zgromadzeni goście
zaśpiewali dwa utwory: Sen o Poznaniu
i Świniorz.
Zioła w polskich obrzędach
22 czerwca w bibliotece w Bninie odbyło się
spotkanie dla osób 50+ pt. Moc ziół w wierzeniach i obrzędach polskich . W pierwszej
części panie bibliotekarki zaprezentowały
w formie prezentacji multimedialnej wybrane polne kwiaty i zioła wykorzystywane
w polskiej tradycji ludowej.
Uczestniczki spotkania dowiedziały się
dlaczego po procesji Bożego Ciała zrywane
są gałązki brzozy, z jakich ziół składał się
świętojański wianek ,jakie właściwości miały
poszczególne rośliny ,jakie były zwyczaje
związane z zakończeniem żniw i dlaczego
„każda roślina i kwiat w sierpniu woła: -Zanieś mnie do kościoła!”.
Po części teoretycznej odbyły się zajęcia
praktyczne, w czasie których panie plotły
wianki. Uczestniczki ochoczo i z wielką
wprawą przystąpiły do zadania. Spotkaniu
towarzyszyła radosna atmosfera i wspólne
rozmowy. Przy dźwiękach muzyki panie
uplotły piękne wianki z kwiatów polskich łąk,
które można podziwiać w bibliotece.

i tańcami ludowymi, gwarą, muzyką, życiem
na wsi, dawnymi zawodami, czy regionalnymi
potrawami.
Cześć teoretyczną ubogaciły zabawy plastyczne. Uczestnicy malowali na szkle, wykonywali
wycinanki łowickie, kolaże z poznańskimi koziołkami i wianki z bibuły. W czasie zajęć dzieci
nauczyły się pieśni pod tytułem Kaszubskie
nuty, wzięły udział w quizie „ bombowe
urodziny” i zatańczyły przy ludowej muzyce.
W ostatnim dniu wakacji gościem specjalnym
była pani Lidia Brych-Peda, która zagrała na
akordeonie tradycyjne utwory ludowe. Dzięki
temu dzieci poznały zabawy i ludowe piosenki popularne w poszczególnych miejscach
w Polsce. Kontakt z „żywą” muzyką przyniósł
wiele pozytywnych wrażeń i radości. Uczestnicy bawili się przy piosenkach: Czerwone jabłuszko, Zielony mosteczek, Poszło dziewczę
po ziele, Wele wetka i tańczyli Zbójnickiego.
Pani Lidia opowiedziała także o budowie

akordeonu i wyjaśniła mechanizm jego
działania. Czas wakacyjnych spotkań upłynął w miłej, radosnej atmosferze, a podróż
z folklorem okazała się ciekawa i przyjemna.
Dodatkową atrakcją w czasie zajęć było
poznanie żywej modliszki i patyczaka, które
zostały przyniesione przez jednego z uczestników -Patryka. Przekazał on zgromadzonym
wiele ciekawych informacji związanych z hodowlą tych owadów. Na zakończenie zajęć
odwiedził nas także świerszcz.
Zajęcia zakończyliśmy pysznym, słodkim
poczęstunkiem przygotowanym specjalnie
na tę okazję przez jedną z uczestniczek -Julkę
i jej Mamę. Bardzo dziękujemy!
Wszystkim dzieciom życzymy radosnego,
słonecznego i bezpiecznego wypoczynku
oraz wielu niezapomnianych przeżyć w czasie letnich podróży. Do zobaczenia!

7.571,45 zł. Pozyskane datki przekazano Kórnickiemu Towarzystwu Pomocy Społecznej,
które będzie rozliczać wykorzystanie środki.
Festyn miał miejsce na kórnickich błoniach –
na terenie Hotelu Daglezja. Bogaty program
zapewnił atrakcje dzieciom, jak i dorosłym. W
pierwszym bloku na scenie miał miejsce teatrzyk dla dzieci. O godz. 14:45 strażacy z OSP
Kórnik przeprowadzili pokaz ratownictwa.
Kolejnym punktem programu był pokaz gimnastyki prowadzony przez Katarzynę Juszczak,
a wykonany przez panie z Akademii Seniora,
którą prowadzi stowarzyszenie Wspaniała
Siódemka. Całe wydarzenie prowadził Robert
Jankowski (autor niemniejszego tekstu). O
godzinie 16:00 odbył się koncert zespołu Sąsiadki z Konika i Szczytnik, natomiast o 17:00
na scenie wystąpiły kórnickie osobistości
wcielając się w gwiazdy lat 80-tych. Kolejną
atrakcją był występ zespołu Tygrysy Kórnika.
Na zakończenie na scenie pojawiła się gwiazda

wieczoru zespół ŻUKI & ROLL BAND.
Wszystkim osobom zaangażowanym oraz
wspierającym Wielkie Grillowanie 2017 oraz
zbiórkę dla Tobiasza z całego serca w imieniu
organizatorów bardzo dziękujemy.

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

Wakacyjne podróże z folklorem
W dniach 3-7 lipca biblioteka w Bninie zorganizowała dla dzieci wakacyjne zajęcia. Tym
razem spotkania związane były tematycznie
z polskim folklorem.
W czasie zajęć dzieci poznawały kulturę ludową Mazowsza, Wielkopolski, Kaszub, Podhala
i Śląska podróżując do wybranych regionów
Polski. Dzięki prezentacjom multimedialnym
, które przygotowały panie bibliotekarki,
uczestnicy mogli zapoznać się z ciekawostkami na temat regionów, zabytkami, , strojami

Wielkie
grillowanie
25 czerwca 2017 r. po raz trzeci w naszej
Gminie odbył się piknik rodzinny pn. WIELKIE
GRILLOWANIE. Wydarzenie miało na celu promocję mięsa wieprzowego oraz pokazanie, że
wieprzowina jest pyszna i zdrowa. Dzięki głównemu organizatorowi festynu panu Michałowi
Zgardzie przy okazji grillowania prowadzona
była akcja charytatywna – zbiórka publiczna,
którą koordynowała Magdalena Pawlaczyk.
W tym roku zbiórkę prowadzono na leczenia
oraz rehabilitację mieszkańca Kórnika - małego Tobiasza. Dzięki zaangażowaniu kórnickich
harcerzy i wolontariuszy udało się zebrać

◊ Robert Jankowski
Serdeczne dziękujemy
Organizatorom,
Wolontariuszom i Harcerzom
oraz Darczyńcom, którzy podczas
„Wielkiego Grilowania” pomogli
w zebraniu funduszy na rehabilitację
i leczenie naszego synka Tobiasza.
Dziękujemy wszystkim za okazaną
pomoc i zaangażowanie
A.S. Zygmanowscy
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„Skrzaty“
w Operze

Muzyka
z Kórnika
W niedzielę 9 lipca, rozpoczął się „Letni Festiwal Muzyka z Kórnika”, to już trzynasta edycja
tego festiwalu. Tegoroczny Festiwal składa się
z ośmiu koncertów, które odbywać się będą
w kórnickim Arboretum. Każdy z koncertów,
podobnie jak w latach ubiegłych, będzie inny.
W związku z tym każdy na festiwalu znajdzie
coś interesującego dla siebie.
Pierwszym koncertem inaugurującym kórnickie spotkania z muzyką był koncert elektro
– akustyczny Kasi Wilk z zespołem. Festiwal
rozpoczął się więc od „mocnego uderzenia”,
gdyż Kasia Wilk jest wokalistką dynamiczną,
z charakterem. Piosenkarka współpracowała
m.in. zespołami KTO TO, Dreamland, Groovestreet, a także z Mezem.
Jest laureatką wielu prestiżowych nagród. Od
2006 roku wokalistka śpiewa w Orkiestrze
Adama Sztaby, a od 2008 roku rozpoczęła
karierę solową.
W kórnickim Arboretum Kasi Wilk towarzyszyła Katarzyna Rościńska, wokalistka
o znakomitym głosie oraz zespół w składzie:
Grzegorz Piotrowski – gitara, Tomasz Jędrzejewski - instrumenty klawiszowe, Kacper Pietrzyk – bas i Mateusz Brzostowski – perkusja.
Piosenkarka zaprezentowała piosenki ze swoich płyt, które wielu zgromadzonych w Arboretum śpiewało razem z nią. Z pewnością koncert należy zaliczyć do bardzo udanych, gdyż
zgromadził tłumy mieszkańców i turystów.

10 lat „RUBUS“

W ciągu tego czasu, przygotowaliśmy wiele
par do szczęśliwych narodzin. Nasze jubileuszowe spotkanie miało miejsce 10.06.2017
roku na kórnickich Błoniach gdzie przy pięknej pogodzie, gościliśmy wiele rodzin z przeróżnych miejsc Wielkopolski. Ze względu na
tak wyjątkowy jubileusz , dzięki wsparciu
wielu sponsorów, udało się zorganizować
rodzinny piknik 10 LAT MALINOWEJ SZKOŁY
RODZENIA „RUBUS” W KÓRNIKU.
Malinowa Szkoła Rodzenia ik w którym
udział wzięło około 300 osób. Dzieci wraz
ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni
do ‚’Malinowej Krainy”, w której czekały
przeróżne atrakcje. Przybyli goście mogli
korzystać między innymi ze zjeżdżalni
i ścianki wspinaczkowej. Odważne dzieci
mogły spróbować wydoić krowę, która dawała malinowe mleko oraz przejechać się na
grzbiecie konia o imieniu Akira. Dzieci mogły
posmakować kiełbaski, którą samodzielnie piekły na ognisku oraz waty cukrowej
i popcornu. Nie zabrakło jubileuszowego,
malinowego tortu, który został zjedzony
w całości. Na każdym kroku widać było

W niedzielę 16 lipca br. odbył się już drugi
koncert z cyklu „Muzyka z Kórnika”. Tym razem Dyrektor Festiwalu Tomasz Raczkiewicz
zaprosił licznie zgromadzoną publiczność
kórnickiego Arboretum na koncert muzyki
klezmerskiej w wykonaniu śpiewaka operowego, solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu
Jaromira Trafankowskiego i zespołu Trio
Taklamakan. Zespół wystąpił w składzie:
Jan Romanowski skrzypce, Andrzej Trzeciak
wiolonczela i Michał Karasiewicz fortepian.
Muzycy grają muzykę, którą można określić jako „folkowy nurt muzyki klasycznej”.
Wśród muzycznych fascynacji zespołu
znajdują się również melodie klezmerskie.
Muzyka klezmerska jest połączeniem pieśni
żydowskich z domieszką melodii z wielu
rejonów Europy. Jest to muzyka zarazem
nostalgiczna, rzewna jak i porywająca do
tańca. Cieszy się popularnością wśród twórców i słuchaczy, a od początku lat 90. obserwujemy w Polsce i na świecie jej renesans.
Na początku koncertu artyści zaprezentowa-

li zarówno znane i lubiane melodie klezmerskie, takie jak np. „Skrzypek na dachu” czy
Bubliczki, jak i mniej znane tańce i melodie
klezmerskie. Natomiast w drugiej części koncertu artyści zaprezentowali znane z filmów
piosenki międzywojenne, np. „Umówiłem
się z nią na dziewiątą”, czy sex appeal”.
Na koncercie wystąpiła również kórniczanka, solistka i chórzystka, uczennica Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Poznaniu Aleksandra Idkowska.
Aleksandra pomimo młodego wieku jest
laureatką wielu prestiżowych nagród,
m.in. Wielkopolskiego Konkursu Piosenki
Żydowskiej. Piosenki żydowskie należą do
utworów, które Aleksandra chętnie śpiewa,
a podczas koncertu zaprezentowała je kórnickiej publiczności.

uśmiech i radość dzieci. Wśród uczestników
naszego spotkania rozlosowaliśmy wartościowe nagrody. W tym miejscu pragnę
w szczególny sposób podziękować naszym
sponsorom: Firmie TFP z Kórnika, Marcie
i Monice ze Studia ABM w Poznaniu, Panu
Rafałowi Węglarzowi, UMiG Kórnik, Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza, PAN
w Kórniku, Panu Tomaszowi Ticowi, Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych,
Linde Gaz, Cukierni Jagódka, Prezesowi Koła
Pszczelarskiego w Kórniku Panu Stanisławowi Duszczakowi, Himalaiście -naszemu
byłemu kursantowi Adamowi Bieleckiemu,
który zechciał przybyć na nasz piknik i ofiarować książkę ze swoim autografem pt.
„Spod zamarzniętych powiek” oraz Monice
Mądrej-Pawlak i jej mężowi Janowi, którzy

również uczestniczyli w naszych zajęciach
w szkole rodzenia za książkę ich autorstwa,
pt. „Lubię” , prowadzą oni na poznańskiej
Śródce Cafe La Ruinę i Raj.

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Każdy opuszczał Malinową Krainę z malinowymi balonami, które w tym dniu widoczne
były na ulicach naszego miasta. Dzieci wróciły do domu zmęczone ale mamy nadzieję,
że szczęśliwe.
Za obecność każdego z Was bardzo dziękujemy! Było pysznie, malinowo i kolorowo!
Dziękujemy za 10 lat zaufania którym nas
obdarzyliście.
◊ Zespół Malinowej Szkoły
Rodzenia „RUBUS” w Kórniku

Przedszkola Skrzaty co roku organizują spektakl, w którym występują niezwykli aktorzy,
czyli przedszkolaki. 31 maja 2017 o godz.
15.45 rozpoczęło się w Teatrze Wielkim
w Poznaniu przedstawienie pt. „Tajemnicza
Wyspa”. Dzieci w wieku 2-7 lat z z trzech placówek SKRZATÓW czyli Borówca, Kamionek
i Skórzewa wcieliły się w rolę piratów, indian,
morskich stworzeń i wielu innych bohaterów.
Ponad 100 dzieci i tych malutkich i tych nieco
większych tańczyła, śpiewała i występowała
jak profesjonalni aktorzy. Przygotowania do
tej wielkiej chwili trwały od kilku miesięcy,
dzieci uczyły się układów choreograficznych,
ról mówionych i śpiewanych. Szyte były stroje
oraz szykowana scenografia, a wszystkie te
wysiłki widoczne były już na próbie generalnej
za kurtyną opery. Zaproszeni Rodzice i pozostali goście zasiedli na widowni. Spektakl rozpoczął się pojawieniem „znudzonych dzieci”
które podczas zabawy wchodzą do zegara,
przenoszą się w czasie do niezwykłej krainy
pełnej przygód. Spotykają kapitana i bandę
piratów, którzy uwięzili indiańską księżniczkę
i tak rozpoczyna się dalsza ich opowieść. Zachwycona widownia bije co jakiś czas gromkie
brawa a na zakończenie aplaus na stojąco nie
ma końca. Małe Skrzaty kłaniają się kilkukrotnie i kurtyna się zamyka. 50 minut przedstawienia dobiegło końca. Dumne przedszkolaki
i ich rodzice kończą w ten sposób kolejny rok
owocnej edukacji.
◊ „Skrzaty”

Balet i latino w Oazie

W niedzielę 25 czerwca w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA odbył się
pokaz baletu i latino w wykonaniu dziewczynek. Młode tancerki to uczestniczki
kursu nauki baletu i latino w Centrum Oaza. Swój występ zaprezentowały również 3
baleriny z Dusznik oraz 2 mniejsze dziewczynki ze szkoły tańca i baletu „Pas de deux”
z Poznania. Występy taneczne były podsumowaniem całorocznej pracy instruktora
Rusłana Curujewa, reżysera, choreografa. Jego wkład w naukę tańca i choreografii
został nagrodzony gromkimi brawami, a na scenę – dla podtrzymania tradycji - spadł
deszcz pięknych kwiatów. Wszystkie dziewczynki zostały obdarowane drobnym upominkiem od organizatora.
Rodziców zainteresowanych kursem baletu i latino swoich pociech zapraszamy na spotkanie
informacyjne, które odbędzie w poniedziałek 4 września o godz. 18:30 w sali konferencyjnej
KCRiS OAZA.
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Teatr na Dychę

Lato w KOK
Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny
w Pradze

10-lecie Stowarzyszenia Teatralnego
LEGION
Działamy w Kórniku od 2007 roku, pracując
z kórnicką młodzieżą. Szkolimy warsztat i
wrażliwość artystyczną młodych ludzi pod
okiem mistrzów. Pogłębiamy ich wiedzę na
temat historii Kórnika i dawnych właścicieli
Zamku, realizując autorskie sceny faktu. Coroczne warsztaty teatralne, poprzez sztukę,
integrują młodzież nie tylko kórnicką, ale i z
różnych stron Polski oraz niemiecką. Realizujemy własny autorski repertuar oparty na
chrześcijańskim systemie wartości, polskiej
kulturze, w tym na dorobku Polonii, historii i
tradycji. Korzystamy z własnych autorskich
scenariuszy, tekstów piosenek i kompozycji,
tworząc poetyckie koncerty oraz musicale
czerpiące z lokalnych tematów oraz poruszające problemy młodych ludzi.
Połączyła nas wielka pasja i osoba śp. reżysera Wojciecha Kopcińskiego, który nas
zjednoczył wokół bliskich nam idei. Przede
wszystkim jednak połączyła nas miłość do
teatru i niewygasły młodzieńczy zapał, stąd
stała nasza praca z młodzieżą w gminie
Kórnik.
Tak dużo wspaniałych osób przewinęło
się przez Legion, jedni zostali, drudzy „są
dochodzący”, niektórzy już odeszli. Pamiętamy o wszystkich, to oni tworzyli i tworzą
Legion. Dziękujemy tym, którzy z nami
współpracowali i współpracują. Zbyt dużo
osób, by wszystkich wymienić. Zostawili oni
swój niezatarty wkład w pracy Legionu i w
naszej pamięci.
Dziękujemy lokalnym Sponsorom, którzy
wzięli pod opiekę Legion:
Arboretum Kórnickiemu, Bibliotece Kórnickiej PAN, Fundacji Zakłady Kórnickie, Izbie
Pamiątek w Kórniku, Kórnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Oaza, „Kórniczaninowi”, Miastu i Gminie Kórnik, TFP Sp. z O.O.
Za nami 34! autorskie premiery Legionu,
oto ważniejsze:
Misterium Pasyjne „Leiden” (Katedra w Opolu, 21 czerwiec 2004), koncert „Erinnerungen” (Weismain/Niemcy, 11 wrzesień 2004),
„Anioł w knajpie” Beata Obertyńska (Zamek
w Kórniku, 12 luty 2005), „Kreuzfeuer” (Targi
Książki w Ried/Niemcy, 6 marzec 2005), „Dar
i zmaganie. Walka o Morskie Oko” (Zamek
w Kórniku, 21 maj 2005), „Głos tułaczy”
(Zamek w Kórniku, 18 luty 2006), „Zaczekaj”
(Zamek w Kórniku, 26 sierpień 2006), „Przebudzenie” Włodzimierz Wysocki (Zamek w
Kórniku, 25 sierpień 2007), „Czarne kwiaty”
Cyprian Kamil Norwid (Zamek w Kórniku, 31
październik 2007), koncert polsko-niemiecki
„Klimaty” i „Klimaty II” (Zamek w Kórniku, 25
maj i 17 sierpień 2008), „Kabaret” (Zamek
w Kórniku, 23 sierpień 2008), „Piosenki
Jacka Kaczmarskiego” (Dwór w Koszutach,
9 listopad 2008),

Od 14 do 17 lipca 2017 roku Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej „ Władysie” był
w Pradze na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym. Prezentowały się
tam zespoły z całego świata min. Grecji,
Rumunii, Litwy czy Rosji. Oprócz bardzo
dobrego występu w sobotę, zespół zwiedził także Pragę.

Wakacyjne warsztaty
„Koń sztuki”
Od 26 czerwca do 7 lipca br. Kórnicki Ośrodek Kultury po raz kolejny zorganizował dla
dzieci i młodzieży warsztaty artystyczne.
Tym razem uczestnicy pogłębiali swoje
umiejętności w zakresie projektowania
obiektów przestrzennych, aranżowania
ich w przestrzeni zewnętrznej i zdobienia.
Tematem przewodnim był „koń sztuki”.
Powstały dwie grupy obiektów. Od strony
ul. Zamkowej rzeźba Konia sztuki, od strony
jeziora kompleks rekreacyjny dla dzieci
składający się z domku, labiryntu oraz
stanowisk do gier. Wszystko wykonane zostało z europalet, które stały się w ostatnich

latach modnym budulcem. Cieszy duże
zainteresowanie zarówno mieszkańców,
jak i turystów licznie korzystających z tej
kolorowej kompozycji.
Warsztaty poprowadzili Beata Pflantz, Renata Janiak, Anna Kopaszewska, Marlena
Filipiak, Jarosław Janas, Krzysztof Wiza,
Piotr Mastalerz, Tomasz Akusz, Andrzej
Filipiak.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za
podarowanie materiałów bez których
przedsięwzięcie nie mogłoby zostać zrealizowane. Ukłony dla firm: Vernici z Poznania, Drewpal z Janowa Pierwszego, FPH
Kraus z Zarusinek, PRABENA z Poznania.
Spotkanie z Tomaszem Raczkiem
W ramach Klubu Dobrego Filmu 14
czerwca 2017 godz. 19.00 odbyło się
spotkanie z Tomaszem Raczkiem. Krytyk
filmowy, publicysta i wydawca przybliżył
słuchaczom pojęcie „Kinopassana” czyli
sztuki oglądania filmów. Spotkanie trwało
prawie trzy godziny i potwierdziło sens
promowania i rozmów o filmach w naszej
gminie. W nowym sezonie artystycznym
planowane jest kolejne spotkanie z Panem Tomaszem Raczkiem w ramach jego
autorskiej kinoterapii.
◊ KOK

Festyn Kórnickie Wianki na
Prowencie

„Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”
(Zamek w Kórniku, 10 maj 2009), „Labirynt”
(Zamek w Kórniku, 22 sierpień 2009), „Strzał.
Rzecz o Edwardzie hrabim Raczyńskim” (Zamek w Kórniku, 24 lipiec 2010), „Labirynt II”
(Zamek w Kórniku, 31 lipiec 2010), koncert
„W naszej bajce” (Zamek w Kórniku, 20 sierpień 2011), „Klaudyna” (oficyna zamkowa
Klaudynówka w Kórniku, 5 wrzesień 2011),
„Pisanie życiorysu Wisławy Szymborskiej”
(Zamek w Kórniku, 4 marzec 2012), „Była
taka szkoła” (Zamek w Kórniku, 24 czerwiec
2012), „Mickiewicz w Wielkopolsce” (Zamek
w Kórniku, 25 sierpień 2012), „Dziwny Hrabia” (Zamek w Kórniku, 30 czerwiec 2013),
musical „Zakórnikowani” (Oaza w Kórniku,
28 wrzesień 2013), „Święty chodzi uśmiechnięty” (Kolegiata w Kórniku, 21 kwiecień
2014), komedia muzyczna „Kórnikpleks”
(Oaza w Kórniku, 30 sierpień 2014), koncert
„Ale numer” (Oaza w Kórniku, 30 sierpień
2015), „Szachy” Jan Kochanowski (Arboretum w Kórniku, 27 sierpień 2016).

Wydajemy płytę - skrót naszych materiałów:
nagrań i zdjęć - która przybliża nasz dorobek
i osoby, które nam towarzyszyły.
Przed nami nowe wyzwania! I nasz jubileusz,
na który wszystkich Państwa serdecznie
zapraszamy:		
Koncert jubileuszowy STRZAŁ W 10!
26. 08. 2017, Kórnik, scena w Arboretum,
godz. 18.00
Wystawa zdjęć teatralnych i kostiumów
TEATR NA DYCHĘ!
25. 08. – 27. 08. 2017, Kórnik, oficyna
zamkowa Klaudynówka
16. 09. – 16. 10. 2017, Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA
Z nadzieją, że będą nam Państwo w nim
towarzyszyć

◊ Anna Łazuka-Witek
z zespołem Legionu

24 czerwca 2017 r. odbył się festyn Kórnickie Wianki na Prowencie. Widzowie mogli
obejrzeć pokazy grupy rekonstrukcyjnej
Aurea Tempora, pracowni artystycznych
KOK oraz widowisko pt: „Żywioły” z udziałem tancerzy Teatru Wielkiego z Poznania.
Około godz. 22:00 puszczano wianki na
Kórnickim jeziorze, które wcześniej były
plecione na warsztatach. Do późnych
godzin nocnych pieczono kiełbaski i biesiadowano przy ognisku. Festyn przyciągnął
liczną rzeszę widzów. W przyszłym roku
planowane jest powtórzenie tak udanej
imprezy.
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Szlakiem literackim
Gór Świętokrzyskich
Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce działające
przy SP nr 2 w Kórniku od lat popularyzuje
wartości dziedzictwa narodowego i kształtuje postawy patriotyczne wśród dzieci
i młodzieży. W roku 2016 podjęto działania
związane z 100. rocznicą urodzin H. Sienkiewicza. Jako kontynuację zadań zorganizowano wyjazd na Kielecczyznę szlakiem
literackim Gór Świętokrzyskich. Wycieczka
odbyła się w dniach 16 – 19 maja 2017 r.,
a jej uczestnikami były dzieci z kórnickich
szkół. Jednym z najważniejszych miejsc na
turystycznej trasie było Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – dworek podarowany
pisarzowi przez społeczeństwo z okazji 25.
rocznicy pracy literackiej .
Wędrówkę po Kielcach rozpoczęto od
reprezentacyjnego traktu miasta - ulicy H.
Sienkiewicza, na końcu której stoi jego monumentalny pomnik, odsłonięty w 2010 r.
Ważnym punktem była Bazylika Katedralna,
w której w 1991 r. papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Boskiej Łaskawej.
Dzieje i zwyczaje Ziemi Kieleckiej zostały
zaprezentowane w Parku Etnograficznym
w Tokarni oraz w dworku mieszczańskim
Laszczyków. Jednym z wartych obejrzenia

miejsc są Chęciny z XIV-wiecznym obronnym
zamkiem królewskim z czasów Władysława
Łokietka. Życie na zamku z tamtych czasów
dzieci poznały podczas zwiedzania oraz
specjalnych średniowiecznych warsztatów. Bez trudu uczestnicy zdobyli też Góry
Świętokrzyskie z ich najwyższymi szczytami
Łysą Górą i Łysicą. Po drodze obejrzeli
charakterystyczne dla tych gór skalne rumowiska tzw. gołoborza. Na szczycie Łysej
Góry zwiedzili klasztor Misjonarzy Oblatów
z relikwiami Świętego Krzyża. Przy wejściu
na szlak prowadzący na Łysicę, w kapliczce
przyglądali się podpisowi S. Żeromskiego,
który poeta wyrył w jej ścianie w czasach
licealnych.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyło
się Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
oraz Centrum Bajki Koziołka Matołka w Pacanowie. Interaktywne warsztaty ,,Santa
Moria” zaktywizowały wszystkich, również
opiekunów.
Godnym polecenia punktem noclegowym
jest Eko-Wypoczynek w Kaczynie, z doskonałym domowym wyżywieniem ks. Bogusia.
Jest to miejsce rekreacyjno-sportowe. Do
dyspozycji dzieci było boisko typu „Orlik” do

USTA szeroko otwarte
8 czerwca 2017 w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie odbyła
się uroczysta premiera Uczniowskiego Spektaklu Taneczno Artystycznego „ Zanim
się pojawiłaś”. Szkolny musical USTA był nowatorskim przedsięwzięciem, przygotowywanym etapowo w ramach dodatkowych zajęć.

gier zespołowych oraz duże tereny zielone.
Leśne otoczenie ośrodka dawało możliwość
spacerów, a dobrze wyposażone domki
sprzyjały odpoczynkowi.
Projekt zrealizowano w ramach powierzenia
wykonania zadania publicznego przez Urząd
Miasta i Gminy Kórnik. Organizatorzy składają szczególne podziękowania władzom
samorządowym gminy Kórnik za możliwość
jego realizacji, a wszystkim uczestnikom za
wspaniałą atmosferę.
					
		
T. Lubińska i Z. Talarczyk

Wycieczka
do Mieszkowa
10 czerwca 2017 r. członkowie i sympatycy
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Kórnik udali się do
Mieszkowa na autokarową wycieczkę śladami gen. Stanisława Taczaka i jego rodziny.
W wycieczce uczestniczyli także uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku i Gimnazjum w Robakowie.
Wyjazd miał przybliżyć odbiorcom miejsca
związane z wczesnymi latami życia pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
Zwiedzanie rozpoczęło się od odwiedzenia
cmentarza parafialnego parafii pw. św.
Wawrzyńca, na którym są pochowani rodzice generała Taczaka: matka Balbina Taczak
z d. Warasiewska i ojciec Andrzej Taczak. W
tym miejscu zostały przedstawione dzieje
grobowca rodzinnego Taczaków.
Niedaleko grobu rodziców gen. Taczaka
znajduje się grobowiec rodzinny generała
Heliodora Cepy, który również pochodził
z Mieszkowa i walczył w Powstaniu Wielkopolskim.
Kolejnym punktem programu było zapoznanie z miejscami związanymi z dzieciństwem
gen. Taczaka. Obecnie znajduje się tu jedyny

w Polsce pomnik, przedstawiający pełnowymiarową postać generała. Zwiedzający
udali się do dworku, na ścianie którego
umieszczona jest pierwsza tablica pamiątkowa ku czci gen. Taczaka oraz do budynku,
w którym mieści się straż pożarna nosząca
imię gen. Taczaka. Warto tu podkreślić, że
dowódca Taczak jest patronem wielkopolskiej OSP.
Na terenie kościoła parafialnego pw. św.
Wawrzyńca uczestnicy wycieczki zostali
zapoznani z historią kościoła, która liczy
sobie 250 lat. W opowieści uwzględniono
wkład rodziny Taczaków w rozwój świątyni.
Ostatnim etapem zwiedzania była Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich

im. gen. Stanisława Taczaka, która znajduje
się w bibliotece w szkole podstawowej,
której patronem jest również gen. Taczak.
Uczestników wycieczki oprowadzał Wojciech Koterba, mieszkaniec Mieszkowa,
współzałożyciel Grupy Rekonstrukcyjnej
Bohaterów 1. Kompanii Średzkiej.
Wyjazd naszej grupy był możliwy dzięki
pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik dla organizacji pozarządowej. Słowa
podziękowania kierujemy również do Właścicieli kwiaciarni „Promyk” z Kórnika, którzy
przekazali znicze złożone na grobie gen. Taczaka i pod jego pomnikiem w Mieszkowie.
					
◊ Magdalena Stratyńska
		

W projekcie wzięło udział 25 uczniów
gimnazjum, pod opieką trzech nauczycieli.
Opracowany wspólnie scenariusz pozwolił
na przedstawienie historii młodzieńczej
miłości w grze aktorskiej, tańcu, śpiewie
i grze na instrumentach. Silne emocje towarzyszyły publiczności w każdej minucie
spektaklu. Przedstawienie rozpoczęli piosenką „ Królowie Świata”: Marta Dziubek,
Zuzanna Hoza, Iwona Szalczyk i Kacper
Zieleniak. Akt I to epizod rozgrywający się
na boisku szkolnym, gdzie trenują siatkarze
w towarzystwie pięknych cheerleaderek.
Główni bohaterowie, w których rolę wcielili
się Aleksandra Mieloch i Krzysztof Haremski, spotykają się po raz pierwszy. Krótki
dialog, pierwsze zauroczenie i obiecane
spotkanie. Akt II poprzedza występ wokalistek: Marty i Zuzi. Patrycja Ochowiak
śpiewa przy akompaniamencie ukulele, na
którym gra Paulina Sobieralska. Tancerze:
Estera Skrzypczak, Kuba Zawodni, Oliwia
Tórz, Konrad Grześkowiak, Oliwia Nowak,
Marcin Nowak, Ola Grala, Mateusz Belter
i Ola Mieloch prezentują tańce latynoamerykańskie – cha – cha i salsa. Akcja rozgrywa
się w letniej scenerii w barze na plaży. Kelnerki Ola Mieloch i Magda Kozak roznoszą
napoje. Bohaterowie prowadzą zażyty
dialog, a uczucie rozkwita. Akt III zaczyna się
w szkole tańca, gdzie trwa próba generalna
przed występem. Nasi tancerze wykonują
euforyczne tango turniejowe przy utworze
„ La Cumprasita” – Gerarda Rodrigueza. Zadumana Ola obserwuje próbę. Niespodziewanie pojawia się Krzysztof. Z różą w ręku
podchodzi do bohaterki i „porywa” ją do
tańca. Nikt się nie spodziewał, że zawodnik
z boiska może być tancerzem. Zmysłowe
i emocjonujące tango Argentino wykonane

przy dźwiękach Gotan Project – Santa Maria. Taniec rozwiewa wszelkie wątpliwości,
a para poddaje się uczuciu. Akt IV wypełnia
muzyka, poezja i taniec. Paulina gra na
pianinie poruszające utwory: „Amelia” oraz
„Meadow”. Najmłodszy uczestnik spektaklu,
Filip Turowski gra na trąbce „Love me tender”. Na scenie pojawia się Roksana Poźniak
i Wiktor Bursztyn, którzy cytując Jonasza Koftę i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
rozmawiają o miłości. Nie ma pewności czy
uda im się wyjaśnić „Co to jest miłość?”, ale
na pewno „Rozmowa liryczna” wprowadza
widzów w odpowiedni nastrój do obejrzenia
finałowego tańca wieczoru. Pięć par w zjawiskowych strojach, w świetle reflektorów,
przy brzmiącym utworze „ What the world
needs now” zatańczyło walca angielskiego.
W przedstawieniu wzięli również uczniowie:
Bartosz Kupiecki, Mikołaj Kozłowski, Maja
Zjawin, Zuzanna Jankowska oraz Dominika
Sosnowska.
Spektakl został nagrodzony owacjami na
stojąco, co wywołało nieopisaną radość
wszystkich uczestników. Jednak największym sukcesem jest to, że mogliśmy zarazić
swoją pasją uczniów i zmotywować do
uczestniczenia w tak wielkim przedsięwzięciu. Mamy wspaniałą i zdolną młodzież.
William Russell napisał „Czas wolny to
największe wyzwanie i odpowiedzialność,
jakie można postawić przed człowiekiem”
Projekt mógł być zrealizowany dzięki
przyznaniu grantu na zajęcia pozalekcyjne
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
oraz finansowemu wsparciu Rady Rodziców
i Pani Dyrektor Gimnazjum.
◊ Elżbieta Drótkowska – Klessa,
Katarzyna Nowacka, Marcin Stanikowski

Z JP II
na wakacje
Lato, wakacje , wypoczynek- czas na dobrą książkę. Często zastanawiamy się, co
wybrać na letnie podróże. Może poezja
Karola Wojtyły…Z pewnością niełatwa, ale
jakże piękna, wzruszająca, mądra i wartościowa. Przekonali się o tym uczestnicy
Dekanalnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Jak
co roku spotkanie z wierszami papieża
Polaka miało miejsce w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, której jest
patronem. Inspiracją do zorganizowania
pierwszego konkursu była beatyfikacja
naszego Wielkiego Polaka , która miała
miejsce 1.05. 2011. Tegoroczne, siódme
już spotkanie przypadło, w dniu 38 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
ojczyzny . Tradycyjnie konkurs cieszył się
dużą popularnością, co świadczy o tym,
że myśli i nauki Jana Pawła II nadal są nam
bliskie. Jury w składzie : pani Aleksandra
Chałupkowa, pani Anna Kamińska, ksiądz
Mirosław Nowak miało niemały problem,
bowiem poziom był bardzo wysoki
i wyrównany. W klasach 0-III zwyciężyła
Aleksandra Nowak ze Śniecisk, a w grupie
starszej Julia Pelczyńska ze Szczodrzykowa oraz Aleksandra Osowska z Kórnika.
Zaszczytem dla organizatorów była wizyta Krystiana Galińskiego, wielokrotnego
zwycięzcy poprzednich edycji konkursu.
Całość uświetnił występ szczodrzykowskiego chóru Allegro. W jego wykonaniu
usłyszeliśmy piosenki „Abba, Ojcze”,
„Testament” i „Nie zapomnij”.
Organizacja konkursu nie byłaby możliwa
bez wsparcia i pomocy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku oraz ogromnej
życzliwości Księdza Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka, któremu organizatorzy
składają serdeczne podziękowania.
◊ Beata Pawłowska

Ogłoszenie:
Niepubliczne Przedszkole
„Kreatywne Brzdące”,
ul. Poznańska 45 w Zaniemyślu
zaprasza na drzwi otwarte
5 sierpnia o godzinie 10:00.
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PKPS
w Rewalu

Grupa Rowerowa
w Bornym Sulinowie
W dniach 24 - 25 czerwca br. odbyła się wycieczka do Bornego Sulinowa, miasta
położonego w województwie zachodniopomorskim. Wyjazd zorganizowała Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko, a jej uczestnikami byli sympatycy dwóch kółek.
O Bornym Sulinowie prawie każdy słyszał, ktoś był - ale niewielu miało okazję je
zwiedzić w towarzystwie przewodnika, emerytowanego wojskowego, który posiada
niesamowitą wiedzę na temat historii tego miejsca i potrafi to opowiedzieć w bardzo
obrazowy sposób. Używając żargonu wojskowego i dowcipu sprawił, że lekcja historii
była w wymiarze 3D.
Borne Sulinowo i oddalone o 20 km Kłomino przez lata były miastami zamkniętymi.
Rządzili tam kolejno hitlerowcy i Sowieci.
Nieco ponad 20 lat temu obydwa powróciły z niebytu. Aby wczuć się w klimat tych
strasznych, tragicznych wydarzeń przewodnik zabrał nas najpierw do mniej znanego
Kłomina – dziś zwanego taż miastem duchów, położonego w głębokim lesie. Miasto
powstało zaraz po dojściu Hitlera do władzy.
W miasteczku stacjonowały oddziały Służby
Pracy. Dziś poprzez zarośla prześwitują
zarysy bloków z wielkiej płyty. W oknach
brak szyb, balkony zostały ogołocone z poręczy. Klatki schodowe zasłane są gruzem
i szkłem, w pomieszczeniach niegdyś
mieszkalnych odpadające płytki PCV, na
ścianach łuszcząca się farba z wyblakłym
wzorkiem. Kolejnym punktem wycieczki
był stary cmentarz żołnierzy radzieckich,
z jednego z nagrobków wystaje odziana
w mundur betonowa ręka. Dzierży skierowany ku niebu karabin, jakby strzelała.
Kłomino i Borne Sulinowo powstały w tym
samym czasie, podobne też było ich przeznaczenie. Obydwa miasteczka miały służyć
celom militarnym. W Bornem Sulinowie
powstała pilnie strzeżona baza Północnej
Grupy Wojsk. Stacjonowało tam kilkanaście
tysięcy żołnierzy radzieckich. W miasteczku
mieszkały też ich rodziny. Droga do Bor-

nego Sulinowa prowadzi przez sosnowy
las, od samych peryferii miasta ocieramy
się o historię – na wjeździe pozostałości
jednoosobowego bunkra. Miasto częściowo wykorzystało stare budynki - w dawnej
komendanturze garnizonu obecnie mieści
się ratusz, w starej kantynie oficerskiej - między innymi sklep spożywczy. Podążając zaś
ścieżką turystyczno-spacerową zobaczymy
m.in. szpital wojskowy, dawną willę generała
Dubynina czy też pozostałości domu gen.
Guderiana..
Drugiego dnia uczestnicy wycieczki zostali
zwodowani w kajakach na rzekę Piławę
i w otoczeniu przecudnej przyrody spłynęli
7 km odcinek, podziwiając krystalicznie
czystą rzekę, zapach lasu i śpiew ptaków.
Jakby wrażeń było mało w drodze powrotnej
zatrzymano się jeszcze w Brzeźnicy – byłej
bazie jednostki wojskowej Armii Radzieckiej.
Znajdowała się tam broń jądrowa, było to
też miejsce składowania głowic i wyrzutni rakiet. Dziś można tam zobaczyć pozostałości
po schronach na pojazdy z rakietami, drogi
łączące cała infrastrukturę bazy wojskowej
i kilka bunkrów. W pełni usatysfakcjonowani, z poczuciem większej świadomości
historii, wracaliśmy do domu, obmyślając
kierunek przyszłorocznej wycieczki…
◊ Monika Koper

Od wielu lat w miesiącu czerwcu członkowie
P.K.P.S. w Kórniku, wyjeżdżają nad morze
na wypoczynek połączony z rehabilitacją.
Tak było i w tym roku, 23-go o godzinie 5-tej
rano zapakowaliśmy bagaże i wsiedliśmy do
wygodnego autokaru.
Miłym gestem było pojawienie się na parkingu
w Kórniku, naszego prezesa Bogdana Wesołka, który przybył by życzyć nam szczęśliwej
drogi, udanego wypoczynku oraz dobrej
pogody.
Ze względu na uroczystość rodzinną, w tym
roku nie mógł pojechać z grupą.
Po przybyciu na miejsce, zostaliśmy zakwaterowani w pięknie usytuowanym ośrodku wypoczynkowym Alfa. Miejsce dla osób starszych
bardzo dobre, bo wszędzie blisko.
Podczas dziewięciodniowego pobytu mieliśmy pogodę w kratkę, od pięknego słoneczka
po wietrzne i deszczowe dni. Co nie przeszkadzało, gdyż dla osób starszych nie jest
wskazane przebywanie na ostrym słońcu.
Mieliśmy zorganizowane dwie wycieczki,
pierwsza do Kołobrzegu, gdzie główną atrakcją był rejs statkiem Santa Monika.
Później zwiedziliśmy latarnię morską, park
nadmorski, deptak nadbrzeżny. Z wejścia
na Molo niewielu skorzystało ponieważ bardzo wiało. Chętnie natomiast korzystano z
wyśmienitych deserów, lodów, kawy, a także
ze smacznej rybki w restauracji „Rewiński”.
Drugą wycieczkę odbyliśmy do Niechorza, by
wejść na latarnię morską i zobaczyć w tym
dniu ogromne fale na morzu oraz wspaniałą
panoramę okolicy. W samej miejscowości
byliśmy tak z sentymentu, żeby zobaczyć jak
się zmienia, co nowego powstało, ponieważ
wiele lat temu jeździliśmy na wypoczynek do
Niechorza.
W połowie turnusu właściciele ośrodka
zorganizowali dla wszystkich swoich gości
wspaniały bankiet, serwowano wiele smakowitych potraw, a muzyka na żywo zachęcała
do zabawy. Razem z nami w ośrodku gościła
grupa seniorów z Borówca, z którymi się
zaprzyjaźniliśmy a potem wspólnie świetnie
się bawiliśmy.
Następnego dnia wieczorem mieliśmy ognisko, seniorzy chętnie biesiadowali.
Były śpiewy, dowcipy, muzyczka, wszyscy
dobrze się bawili, nawet lekki deszczyk nam
nie przeszkadzał.
Było miło, szkoda że czas na wakacjach biegnie szybciej niż w domu. W sobotę nadszedł
dzień powrotu, zapakowaliśmy bagaże i po
obiedzie wyjechaliśmy w drogę powrotną.
Wygodny autokar zapewniła nam kórnicka
firma transportowa „Kombus”, a za spokojną
i bezpieczną podróż dziękujemy kierowcy,
Panu Zbyszkowi Matuszczakowi.
◊ Opiekun grupy
Aleksandra Grzelak

KGW Szczytniki w Dziwnowie

Członkinie naszego Koła wraz z osobami
zaprzyjaźnionymi, przebywały przez 4 dni
w okresie od 15 do 18 czerwca br. nad
polskim morzem w Dziwnowie. Głównymi
organizatorkami naszego wyjazdu były
członkinie- Monika i Iwona, a przewodnikiem po pięknej okolicy Sławek. Funduszami
rozporządzała nasza wieloletnia skarbniczka
Benia. Wszystko było już solidnie przygotowane przed wyjazdem, dlatego też pobyt
w Dziwnowie był bezpieczny i dobrze zorganizowany. W programie wycieczki było
wiele atrakcji, między innymi wyjazd do
Wapnicy i zwiedzanie Jeziora Turkusowego,
Rezerwatu Żubrów oraz Promenady Gwiazd
w Międzyzdrojach. Pogoda była dla nas
w miarę łaskawa, dlatego korzystaliśmy z
kąpieli słonecznych ma plaży oraz ze spacerów po malowniczym miasteczku. Wśród
wycieczkowiczów panowała miła, przyjazna
atmosfera. W Dziwnowie znajduje się most

Seniorzy
nad morzem
Już od wielu dni trwały przygotowania do wakacyjnego wyjazdu nad Bałtyk, emeryci wyjęli
z różnych zakamarków skrzętnie gromadzone
przez rok złotówki, spakowali walizki i już wiele
minut przed planowanym wyjazdem czekali
na parkingu przed kościołem. Pobłogosławieni
przez miejscowego proboszcza, wsiedli do
autokaru i wyruszyli. Oczywiście miejscowością,
do którejudali się członkowie koła SENIOR
z Borówca był Rewal. W pensjonacie ALFA
przy ulicy Szczecińskiej wszyscy czują się jak
u siebie, a do morza można prawie dorzucić
kamieniem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
zazwyczaj wypoczywamy razem z koleżankami
i kolegami z Kórnika.
W tym roku dzięki uprzejmości pani Oli wybraliśmy się na wycieczkę do Kołobrzegu. Chętni
mocnych wrażeń, bo morze było bardzo wzburzone, popłynęli statkiem, inni mogli zwiedzać
latarnię morską, spacerować po molo, czy delektować się kawą w urokliwych kawiarenkach.
Mimo wietrznej i często deszczowej pogody
nikt się nie nudził, każdy wypełniał bowiem czas

zwodzony, przy którym kręcono film „Czterej Pancerni i Pies” i ten fakt zainspirował
naszych „artystów” do przygotowania
krótkiej scenki z tego filmu. Był most, była
„Marusia”, był „Janek” i była piosenka „Wichry niespokojne potargały sad…”. „Artyści”
ubrani w stroje przypominające postacie z
filmu, zaprezentowali się wspaniale co potwierdza nakręcony krótki filmik. Były gorące
brawa od uczestników wycieczki oraz od
przypadkowych przechodniów. Szkoda, że
czas tak szybko mija i trzeba było wracać do
Szczytnik. Zarząd KGW Szczytniki serdecznie
dziękuje organizatorom i uczestnikom wycieczki za przyjemny pobyt w Dziwnowie,
a kierowcy z firmy ”TOTEM” za bezpieczną
jazdę. Planujemy już następne, wspólne
wyjazdy.
◊ Przew. KGW Szczytniki
G. Błotna

tym, co lubi najbardziej. Był też integracyjny
wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem
kiełbasek i śpiewaniem piosenek biesiadnych.
Czas relaksu i leniuchowania szybko minął
i trzeba było wracać do Borówca. Rewal żegnał
nas deszczową pogodą, więc nie było nam
żal odjeżdżać. Może to trochę dziwne, ale za
rok znowu chcemy pojechać do tego samego
pensjonatu, może jednak wtedy będzie więcej
słońca na niebie, bo jak mówił proboszcz z Rewala „ u nich jest zawsze słońce, tylko niekiedy
schowane za chmurami”.
◊ Barbara Fluder

Goście
z Małkini Górnej
Seniorzy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Małkini Górnej
w Kórniku.
W sobotę 15 lipca br. zarząd P.K.P.S. w
Kórniku miał przyjemność gościć w naszym mieście 30 osobową grupę seniorów
z Małkini Górnej, miejscowości położonej
nad rzeką Bug./woj.mazowieckie/. Seniorzy
przyjechali do wielkopolski na dwu-dniową
wycieczkę, zamieszkali w Ośrodku Caritas
w Zaniemyślu. Zwiedzanie rozpoczęli od
pałacu w Rogalinie, następnie kościół, kompleks parkowy.
W Kórniku przy naszym pięknym zamku
powitał ich Prezes Zarządu Bogdan Wesołek, który przedstawił historię naszego
miasta. Następnie wspólnie zwiedzili zamek,
arboretum, kolegiatę z kryptą zamojskich,
promenadę. Przy ratuszu, pod tablicą rozstrzelanych oraz przy pomniku Powstańców Wielkopolskich symbolicznie zapalili
znicze. Podczas zwiedzania miasta, na
chwilę wstąpili do naszego klubu przy ulicy
Poznańskiej , żeby zapoznać się z zakresem
naszych działań na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych. Pani Halina Goska ,
Przewodnicząca Związku zainteresowała
się zasadami działań związanych z pozyskiwaniem i dystrybucją żywności z Unii
Europejskiej.
Po tym spotkaniu, przeszliśmy na ulicę Reja
do sali klubu Quku Ryku, gdzie sympatyczne Panie przygotowały poczęstunek, była
kawa, napoje, ciasto, owoce. Nasi goście byli
zaskoczeni, tak serdecznym i miłym przyjęciem, proponowali nawiązanie współpracy
między naszymi organizacjami.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za wsparcie
i możliwość ugoszczenie tak dużej grupy
osób, a także obsłudze klubu Quku Ryku za
serdeczne przyjęcie.
◊ Zarząd P.K.P.S. w Kórniku
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2,
położonych w obrębie geodezyjnym
Robakowo, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 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.) oraz uchwały 29 czerwca 2016
r. uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej
w Kórniku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
działek o numerach ewidencyjnych 181/1
i 181/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania
się z niezbędną dokumentacją projektu
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych
w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r.
do 28 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest zmiana zasad zagospodarowania na obszarze
objętym planem i dostosowanie ich do
aktualnych potrzeb.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka
USC, parter, wejście od strony parkingu)
o godz. 14:00.
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, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do
projektu planu może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu, wyłożonym do publicznego wglą-

du. Uwagi do projektu planu 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 12.09.2017 r. Jako wniesione
na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) lub za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres e-mail Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik: kornik@kornik.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) 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 (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/457/2017 z dnia 21 czerwca
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych
w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej,
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
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 Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl)
w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 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 (t. j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) 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 (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/454/2017 z dnia 21 czerwca 2017
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Skrzyneckiego Małego i Jeziora Skrzyneckiego Dużego –
w celu zapobieżenia chaotycznemu rozprzestrzenianiu zabudowy
mieszkaniowej.
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 Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl)
w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

70 LECIE KOŁA PZW KÓRNIK
W niedzielę 25.06.2017 o godzinie 13.00
wszystkich gości przywitała orkiestra dęta
pod dyrekcją Pana Jacka Kozłowskiego.
Prezes koła wędkarskiego Mirosław Grewling przywitał wszystkich gości: przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i rozwoju Wsi
Pana Marka Berrę, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Starostę Jana Grabkowskiego, Radnego Powiatu Zbigniewa
Tomaszewskiego, którzy objęli patronatem
honorowym jubileusz 70 lecia koła PZW
Kórnik, przedstawiciela Zarządu Okręgu
Vice Prezesa Andrzeja Lebiodkowskiego,
opiekunów rejonu z ramienia Okręgu Kol.
Edmunda Roszaka, Ryszarda Waligórę,
Grzegorza Rochowskiego, Komendanta
Zawodowej Straży Rybackiej Macieja Piotra,
przedstawicieli Gminy Kórnik, Burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego, Vice Burmistrza
Antoniego Kalisza, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Adama Lewandowskiego, kierownika Referatu Ochrony Środowiska Sławomira Zakrzewskiego, przedstawiciela Gospodarstwa Rybackiego Roberta Piechowiaka,
Prezesów Rejonu X, Dyrektora OSiR Kórnik
Pana Kiełbasiewicza, sponsorów, wszystkich
wędkarzy koła i osoby towarzyszące. Prezes
Koła przedstawił historię działalności. Następnie zabrał głos Pan Marek Berr, który
podziękował za zaproszenie i odczytał treść
listu Pana Marszałka Marka Woźniaka: Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadaje
Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg
Poznań Koło Nr 19 w Kórniku Odznakę
Honorową za zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego. Przedstawiciel Zarządu
Okręgu PZW Andrzej Lebiodkowski wręczył
list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Okręgu
Pana Jerzego Musiała i Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Wędkarstwa
Wielkopolskiego. Starosta Poznański Pan

Jan Grabkowski złożył podziękowanie za
tak długą działalność koła wędkarskiego
za osiągnięcia i współpracę z samorządem
miasta Kórnika. Do życzeń dołączył się
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew
Tomaszewski. Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Jerzy Lechnerowski podziękował za
dobrą współpracę z zarządem Koła w organizacji różnych imprez promujących Gminę
Kórnik. Podczas obchodów wszyscy goście
zaśpiewali sto lat dla Jana Grabkowskiego
i wszystkich Janów z okazji imienin. Dla tych
wszystkich, którzy chcieli zabrać głos mikrofon był włączony i czekał. Za wszystkie życzenia Prezes Koła serdecznie podziękował
i w zamian ofiarował Prezesom, gościom
i sponsorom statuetki, dyplomy za udział
w obchodach oraz kórnickie jaja, których
podczas imprezy nie mogło zabraknąć.
Następnie uhonorowano wędkarzy z koła
za zasługi dla wędkarstwa polskiego: złotą
odznaką z wieńcami Pawła Domańskiego

i złotą Leszka Stachowiaka, dla juniorów
dwie odznaki młody aktywista Aleksandra
Sulejewska i Michał Gubański oraz Zasłużeni dla Wędkarstwa Wielkopolskiego Marcin
Kuźma, Waldemar Poprawski, Mariusz
Magdziarz, Mikołaj Kuchta. Na zakończenie
odczytano wyniki zawodów wędkarskich dla
Prezesów Rejonu X 1. Marek Szalony Śrem
Miasto 2. Cezary Filipiak Dolsk 3. Jan Ratajczak Czempiń. Wśród wędkarzy z Kórnika
zwycięzcami zostali: Patryk Brogul - kategoria senior, Halina Wojkiewicz - kategoria
kobiet Aleksandra Sulejewska kategoria
junior. Uhonorowano także członków Koła
za wieloletnią pracę na rzecz Koła: Alicja Poprawska, Ireneusz Ciszak, Stefan Siekierski,
Zbigniew Karaś. Po części oficjalnej wszyscy
wzięli udział w biesiadzie zorganizowanej
przez zarząd i przyjaciół w naszym kole.
◊ Prezes Mirosław Grewling
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Ogłoszenia:
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr.
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej
i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r.
poz.1073) 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr.
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i
Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania ww.
nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala
USC – parter, wejście od strony parkingu).

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
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.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r.
poz.1073) 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 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
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 12 września 2017 r. na adres:
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 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 za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. 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 Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
pok. 211.

2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana przebiegu 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 projekcie
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 r. w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00
(sala USC – parter, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacj 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-

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik od dnia 28 lipca 2017r.
do dnia 21 sierpnia 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania
w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na
cele rolne:
- 1 działka nr 163/14 położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 159/8, 1 działka nr 159/10,
1 działka nr 159/11 położone w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 21 oraz 1 działka nr 23/3
położone w miejscowości Dębiec,
- 1 działka nr 84 oraz 1 działka nr 85
położone w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 142 oraz 1 działka nr
144/1 położone w miejscowości Błażejewko.
2) nieruchomość przeznaczona pod
tereny zieleni:
- 1 działka nr 882/6 położona w miejscowości Kórnik.
3) nieruchomość przeznaczona pod
pawilon handlowy nietrwale związany
z gruntem:
- część działki nr 480/1 położonej
w miejscowości Kórnik.
4) nieruchomość przeznaczona pod
ogródek przydomowy:
- działka nr 131/1 ( część nr 2) położona
w miejscowości Szczytniki.
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.
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12 września 2017 r. na adres:
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 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 niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
pok. 211.

Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą
działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5,
obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 1073) oraz 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 (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą
działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb
Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r.
do 28 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie
nowych zasad zagospodarowania obszaru
objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,

62-035 Kórnik (salka USC, parter, wejście od
strony parkingu) o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 września 2017 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
– projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39
ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej
cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi
i wnioski do wyłożonego projektu zmiany
Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
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
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i 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 Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 25 sierpnia
2017 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 (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XXXV/455/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego
w rejonie ulic Szkolnej i Wiśniowej w Borówcu, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest dostosowanie
zapisów planu do aktualnych potrzeb
mieszkańców i właścicieli gruntów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik
uchwały nr XXXV/456/2017 z dnia 21
czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym
317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana położenia linii zabudowy od ul. Czołowskiej.
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 Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:
kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 25
sierpnia 2017 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Kórnicki
Mistrz Kuchni
WARSZTATY KULINARNE
Szczegółowe informacje i zapisy:
Magdalena Pawlaczyk
tel. 886 111 091
Robert Jankowski
tel. 515 229 684
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II Bieg
19 Kryterium Uliczne
Zamoyskiego o Puchar Burmistrza Kórnika
W niedzielę, 16 lipca br. już po raz drugi
Stowarzyszenie UKS – Jedynka Kórnik zorganizowało Bieg Zamoyskiego. Na starcie
biegu oprócz rekordowej liczby biegaczy
i towarzyszących im kibicom, pojawiła się
tegoroczna „Biała Dama” Dominika Andrzejczak w towarzystwie hrabiego Władysława
Zamoyskiego, w którego postać wcielił
się prezes UKS – Jedynka Kórnik Maciej
Brylewski.
Bieg rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00
wystrzałem z pistoletu oddanym przez
burmistrz Kórnika Jerzego Lechnerowskiego. Jak podkreślał dyrektor biegu Marek
Broniewski, dla bezpieczeństwa tak dużej
liczby biegaczy, w porównaniu do zeszłego
roku, tegoroczna trasa biegu została nieco
zmodyfikowana. Dystans biegu się nie zmienił i wynosił 10 km, ale start odbył się sprzed
budynku Policji w Kórniku, a meta podobnie,
jak w roku ubiegłym została usytuowana
na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA BŁONIE.
Bieg rozpoczął się dość wcześnie rano, dzięki
czemu mocno świecące w tym dniu słońce
nie dokuczało zawodnikom na trasie biegu.
Na mecie zameldowało się aż 570 biegaczy,
w tym 170 kobiet. Zwycięzcą tegorocznego
„Biegu Zamoyskiego” został Krzysztof Szymanowski z czasem 31,42, a wśród kobiet
zwyciężyła Patrycja Talar z czasem 39,10.
Jeśli chodzi o frekwencję z pewnością II
Bieg Zamoyskiego można zaliczyć do bardzo udanych, gdyż w porównaniu z rokiem
ubiegłym, wzięło w nim udział o ponad
40% więcej uczestników. Na mecie medale
zawodnikom wręczali: „Biała Dama”, hrabia
Zamoyski, burmistrz Lechnerowski oraz
dziewczęta ze Stowarzyszenia Teatralnego
„Legion” ubrane w stroje historyczne.
Każdy z uczestników biegu otrzymał pakiet
startowy i poczęstunek przygotowany przez
organizatorów, a najlepsi w swoich kategoriach otrzymali nagrody pieniężne i puchary.
W ramach biegu rozegrane zostały również
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Pracowników Samorządowych, w których zwyciężył
Łukasz Bankiewicz z KCRiS OAZA
z czasem 39,36.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do Kórnika za rok, gdyż
zarówno zawodnicy, jak i organizatorzy
zadeklarowali chęć powtórzenia imprezy
w przyszłym roku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Kórnik Triathlon 2017
już za kilkanaście dni
13 sierpnia na naszym rynku odbędzie się trzecia edycja triathlonowych zmagań.
Na listach startowych jest już ponad prawie 700 osób, będzie to więc jedna z największych imprez triathlonowych w WIelkopolsce.

Informacje o imprezie i utrudnieniach
15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego
oraz Matki Boskiej Zielnej, na ulicach Kórnika zagoszczą kolarze. W kolarskim święcie,
które odbywać będzie się przede wszystkim
na Pl. Niepodległości i ulicach wokół niego,
spodziewamy się kilkuset zawodników – od
tych najmniejszych – jeszcze na trójkołowcach – aż po reprezentantów Polski z kilkunastu klubów z całego kraju; wśród nich nie
zabraknie oczywiście i naszych zawodników
z UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik.
Kolarskie zmagania rozpoczną się o godz.
13.00, a zakończą około godziny 18.00. Zawodnicy ścigać będą się na pętli o dł. 1,25
km, biegnącej środkiem kórnickiego rynku,
następnie ul. Kolegiacką, Wojska Polskiego,

ks. T. Jabłońskiego, 20 Października, Szarych
Szeregów, ponownie ul. Wojska Polskiego
i ul Pocztową do rynku.
Jako organizatorzy bardzo prosimy, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo kolarzy, o nie
parkowanie w tych godzinach samochodów na ulicach, na których ścigać będą się
kolarze. Prosimy również mieć na uwadze,
iż wyjazd (i wjazd) z ulic, ograniczonych
pętlą biegu, będzie w trakcie jego trwania
niemożliwy. Prosimy o uwzględnienie tego
faktu w swoich planach.
Serdecznie zapraszamy do dopingowania
wszystkich startujących, którzy w tym dniu
będą walczyć z ciekawą, ale wymagającą
trasą.
◊ Organizatorzy

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 również 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 szwagier przebiegnie
4,2 km.
Zawody odbędą się w samym centrum 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 Kórnik Triathlon
2017 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 greatman.pl
W tym roku odbędą się również zawody dla
najmłodszych. O godzinie 12:00 na rynku
będą się ścigać dzieci w wieku 0-15 biegnąc
i jadąc na rowerze.
Przypominamy również o utrudnieniach
w ruchy podczas niedzielnych zawodów.
Przez całą niedziele zamknięty będzie Rynek
oraz droga do Bnina, a przez kilka godzina
zamknięte będą również ulice Śremska oraz
wojewódzka, aż do Czmonia.
Nam pozostaje zaprosić Was, mieszkańców
gminy, do startu w zawodach oraz kibicowania ludziom z żelaza, bo tak zwykło się
nazywać triathlonistów.
Informacja o utrudnieniach w ruchu:
• Od godziny 8:00 do godziny 18:00 zostanie
całkowicie wyłączony z ruchu teren płyty
rynku (Plac Niepodległości) od ul. Szkolnej do
ul. Średzkiej oraz ul. Zamkowa do Prowentu.
• Objazdy Rynku zostaną poprowadzone ulicą
20 Października
• Od godziny 9:30 do godziny 11:30 oraz
13:30 – 16:30 całkowicie wyłączone z ruchu
będą ulice:
• Plac Niepodległości, Zamkowa, Armii Krajowej, Śremska,
• Droga Wojewódzka 434 w kierunku Śremu,

aż do Czmonia
• Wyjazd oraz wjazd z okolic Rynku w Bnine
oraz domów wzdłuż tych ulic w tych godzinach
będzie niemożliwy.
• Wyjątek stanowi:
• Wyjazd z Bnina (okolice ul. Błażejewskiej i boiska) będzie prowadził przez ul. Zwierzyniecką
i obwodnicę.
• Dojazd z Biernatek do Kórnika będzie prowadził przez aleje Flensa.
• Dojazd z Przylesia do obwodnicy będzie
znaczącą utrudniony, ale możliwy w ograniczonej ilości przy ręcznym sterowaniu ruchem
(możliwe opóźnienia w wyjeździe sięgające
nawet pół godziny).
• Dojazd do Kórnika ze Śremu i Czmonia
będzie możliwy objazdem przez Radzewo
i dalej obwodnicą.

• Przystanek Kórnik Rynek zostanie przeniesiony na ul. Poznańską obok posterunku Policji.
• Autobusy w dniu 13.08 nie będą zabierały
pasażerów z przystanku na rynku.
◊ Organizatorzy
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Walczymy o mistrzostwo

Mistrzyni
Młodziczki z Wielkopolski Mistrzyniami
Polski a wśród nich nasza uczennica
Marysia Haremska!!!

Z takim hasłem startują zawodnicy
Kotwicy w nowym sezonie 2017/18.
To będzie ostatni sezon, w którym startują zespoły IV ligi podzielone na grupę
północną i południową.
Zespół seniorów Kotwicy miniony sezon
zakończył na dobrym 9 miejscu, zdobywając
41 punktów – stosunek bramkowy 54:49.
Liczne długotrwałe kontuzje spowodowały,
że trener miał do dyspozycji 15-16 zawodników, w tym trzech piętnastolatków. Ale
zawodnicy dali radę – w najlepszym okresie
wygrali 7 meczy z rzędu. Dariusz Chandze
zdobył 5 bramek, Błażej Wieśko 4 bramki,
Michał Nowak 3 bramki. To najlepsi strzelcy
w rundzie wiosennej. Jak zacięta była walka
na boiskach świadczą żółte kartki udzielone
naszym zawodnikom – w sumie w sezonie
2016/17 zawodnicy Kotwicy otrzymali 42.
Ale to już za nami, a przed nami nowe wyzwania. Treningi rozpoczęliśmy 11 lipca na
Błoniach, a już 15,19, 22, 26 i 29 lipca czekają
nas sparingi z drużynami III oraz IV ligi. Czy
będą wzmocnienia? Pewnie tak. W okresie
przygotowawczym trener Tomasz Nawrot
sprawdzi kilku zawodników, którzy zgłosili
akces do Kotwicy. Rozgrywki IV ligi rozpoczynają się 5/6.08 2017. Jest więc trochę czasu
na przyjrzenie się nowym zawodnikom.
Pierwsze dwa mecze Kotwica rozegra na
własnym boisku 5 sierpnia z beniaminkiem
Mieszko Gniezno. Zespół z Gniezna po rocznym pobycie w klasie okręgowej pewnie
awansował do IV ligi.
Drugi mecz – 12 sierpnia – Kotwica rozegra
z Tarnovią. Nasze zmartwienie to baza treningowa na Błoniach – dwa boiska trawiaste
służą do treningów i rozgrywania meczy.
Zawodników i zawodniczek w klubie trenuje
ok. 270, pogodzić to wszystko jest bardzo
trudno, dlatego najmłodsi zawodnicy muszą
trenować na boiskach w pobliżu Kórnika.
Może zmieni się coś za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – „Biała Dama” Dominika
Andrzejczak, notabene nasza zawodniczka,
w wywiadzie udzielonym dla „Kórniczanina”
nr 12/2017 zapytana – co, rozkazałaby
swoim podwładnym – odpowiedziała jednoznacznie: Rozbudowę stadionu na Błoniach!
Taka odpowiedź nas bardzo zadowala, bo
jako zawodniczka oraz spikerka na meczach
rozumie potrzeby naszego klubu. Może ten
głos usłyszą decydenci.
A na koniec pozdrowienia z krańców Europy – jak widać sympatyków Kotwicy Kórnik
można spotkać dosłownie wszędzie.
Do zobaczenia na Kórnickich Błoniach.
◊ Wiktor Stempowski

Przylądek św. Wincentego kraniec Europy - Portugalia

Komunikat organizacyjny
Organizatorzy
MUKS WIEŻA KÓRNIK i OAZA- Błonie

Cele turnieju
Popularyzacja biegania i gry w szachy

Termin i miejsce gry
OAZA- Błonie w Kórniku ul. Leśna 6
13 sierpnia 2017
Zapisy Jakub Zgarda e-mail jzszachy@o2.pl
weryfikacja w dniu imprezy od 9:15-do 9:45
I runda 10:00

System rozgrywek i tempo gry
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie:
grupa do 15 lat - 5 rund, 15 minut dla zawodnika i 15m na każdy ruch
Open - 7 rund, 15 minut dla zawodnika i 15m na ruch

Wpisowe
juniorzy do 15 lat -10 zł
Open -20 zł

Nagrody
grupa do lat 15- medale dla 3 najlepszych oraz nagrody rzeczowe
dyplomy pamiątkowe
Open- puchary dla 3 najlepszych
1 miejsce 100zł +30% wpisowego z grupy open
2 miejsce 25% wpisowego z grupy open
3 miejsce 20% wpisowego z grupy open
U W A G A ! Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zgłoszenie do turnieju
jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego w celach
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator
zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Reprezentacja Wielkopolski do lat 13 dziewcząt w dniu 18 czerwca 2017r. zdobyła
złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii
młodziczek. Podopieczne Anny Jankowskiej
pokonały w finale rozgrywanym w Kościelcu
z ZPN z Małopolski 1:0.
By sięgnąć po tytuł, młode zawodniczki musiały przejść aż trzy fazy rozgrywek Pucharu
im. Kazimierza Górskiego. Od początku
sezonu 2016/17 do maja rywalizowały w eliminacjach makroregionalnych. Dziewczęta
pewnie wygrały swoją grupę notując pięć
zwycięstw i jedną porażkę. Na początku
czerwca piłkarki z Wielkopolski wystąpiły
w turnieju półfinałowym. Pokonały w nim
po 1:0 reprezentacje Podkarpacia oraz
Podlasia, a także bezbramkowo zremisowały z Dolnym Śląskiem. Siedem zdobytych
punktów pozwoliło na awans do wielkiego
finału. W finale rywalem naszych zawodniczek była kadra z Małopolski. Spotkanie
było bardzo wyrównane, a o losach tytułu
przesądził jeden gol. Mecz do ostatnich
minut trzymał w napięciu i kibicom licznie
zgromadzonym na trybunach przyniósł
wiele emocji.
Marysia zaczęła grać w piłkę już w przedszkolu. Na treningach i meczach spędza
wiele godzin w tygodniu co nie pozostawia
jej wiele czasu na naukę i wypoczynek.
Ale nadal, mimo ogromnej ilości godzin
spędzonych na boisku, gra z radością
i entuzjazmem. Zdobycie Mistrza Polski
nie jest dla Marysi pierwszym znaczącym
sukcesem. W 2014r. wzięła udział w Finale
Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku” wraz z drużyną z naszej szkoły – Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, gdzie
zajęły 4 miejsce w Polsce.Bardzo dobre
występy naszej uczennicy w reprezentacji
Wielkopolski zaowocowały powołaniem do
Reprezentacji Polski U-15.
Marysi życzymy wielu kolejnych sukcesów
i wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń.
◊ Eliza Słoma

XXVII TURNIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI
KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

W 1991 r. gdy entuzjastycznie odradzały się
bractwa kurkowe w Polsce, Andrzej Niemier,
członek KBBK, pracownik Instytutu Dendrologii PAN z zawodu inż. leśnik, a z zamiłowania
myśliwy zainicjował zawody świętojańskie
dla podkreślenia obchodzonych w Kórniku
„Wianków”. Wtedy towarzyszyła im parada
łodzi na jeziorze i zabawy taneczne. Tradycja
majówek na Błoniach, a od 1985 zabawa
taneczna organizowana przez Ogród Działkowy w Bninie. Warto przytoczyć listę zwycięzców turniejów świętojańskich. Główną
nagrodą dla zwycięzcy oprócz tarczy był
przechodni pucharek ufundowany przez
Andrzeja Niemiera. Na drewnianej podstawie
znajdują się nazwiska kolejnych zwycięzców
i napis: „TURNIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego - Fundator Pucharku
Andrzej Niemier”.
1991 Andrzej Niemier, 1992 Andrzej Niemier,
1993 Zbigniew Kościelniak,1994 Marian Błaszak, 1995 Henryk Ordanik, 1996 Kazimierz
Krawiarz, 1997 Piotr Błaszak, 1998 Jacek
Wojciechowski, 1999 Andrzej Tomiak, 2000
Marek Baranowski, 2001 Marek Nowicki,
2002 Stanisław Świerzewski, 2003 Teodor
Bałęczny, 2004 Marian Błaszak, 2005 Andrzej
Tomiak, 2006 Marek Baranowski, 2007 Marian Olejnik, 2008 Marek Fludra, 2009 Marian
Błaszak, 2010 Marek Fludra, 2011 Maciej
Olejnik, 2012 Zbigniew Tomaszewski, 2013
Norbert Biniek, 2014 Maciej Łabno, 2015
Marian Błaszak, 2016 Andrzej Tomiak, 2017
Norbert Biniek
Do 26-letniej listy zwycięzców, dnia 9 lipca
2017 r. dopisał się Norbert Biniek. Drugie
miejsce zajął Zdzisław Jakubowski a trzeci
był Henryk Hybza.
Wielką atrakcją był turniej o tarczę świętojańska kobiet, ufundowaną przez brata Zdzisława Jakubowskiego, namalowaną przez

artystkę Katarzynę Waligórską-Furmaga
z Poznania. Tarczę zdobyła Elżbieta Betonarek z Poznania. Pozostałe tarcze namalował
Marek Fludra. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Paczkowska z Kórnika a trzecia była Luba
Baranowska z Poznania.
Największą atrakcją był turniej świętojański
na dystansie 100 m. Pięciu zawodników
którzy uzyskali największą ilość punktów
walczyło o tarczę. Po zapadnięciu zmroku
rozpoczęto otwarte nocne zawody strzeleckie. W turnieju tym strzelano do tarcz
papierowych w odległości 100 m. W finale
wystąpiło pięciu najlepszych, którzy po
jednym strzale wyłonili zwycięzcę. Tarczę
ufundowaną przez anonimowego sponsora
zdobył Marek Baranowski. II i III miejsce zajęli
Krzysztof Cieślik (KBS Tarnowo Podgórne)
i Michał Paczkowski z Kórnika (14-letni Mistrz
Polski w Taekwondo). Tarczę Firmową AUTODIP Sp.z.o. Autoserwis, zdobył Wojciech Antczak (KBBK). Krzysztof Cieślik (KBS Tarnowo
Podgórne) i Damian Kopczyński (Środa) zajęli
II i III miejsce i cenne nagrody.
W strzelaniu do kura zwyciężył Andrzej Śmigielski z Poznania, Norbert Biniek był drugi
a trzecie miejsce zajął Wojciech Antczak (obaj
z Kórnika).
Żyjemy w pośpiechu, stronimy od zabaw, jesteśmy zestresowani. Czas pomyśleć o życiu,
rekreacji, zabawach. Tradycja turniejów świętojańskich w Kórniku trwa od 26. lat i cieszy
się powodzeniem. Do Kórnika przybyli bracia
kurkowi z Mosiny, Poznania, Tarnowa Podgórnego z liczną delegacją sióstr kurkowych.
Do tańca przygrywał DJ. Byli też bibliofile
z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół
Książki. W bufecie serwowano pyszne dania.
Impreza tradycyjnie zakończyła się o świcie.
					
		 ◊ Kazimierz Krawiarz
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Łucznicze
połowinki
11 czerwca w Radzewie odbył się pierwszy
w historii Rodzinny Turniej Łuczniczy. Do
rywalizacji stanęło 31 osób, które utworzyło
9 zespołów. Dla zawodników naszej sekcji
łuczniczej strzelanie było rutynową czynnością. Prawdziwa zabawa rozpoczęła się, gdy
łuk i strzały do ręki dostali członkowie ich
rodzin, na co dzień nie mający do czynienia
z takimi „zabawkami”. Puchar przechodni
zdobyła rodzina Brylewskich w składzie:
Robert, Zofia, Karolina, Franciszek. Żeby
zdobyć trofeum na własność za rok będą
musieli je obronić. Na drugim miejscu zmagania ukończyli Frąckowiakowie: Marzena,
Tomasz, Jacek, Dominika. Na najniższym
stopniu podium stanęła rodzina Baneckich:
Zuzanna, Marcin, Emilia.
18 czerwca w VI ROBINsonadzie Łuczniczej
udział wzięło 27 zawodników w wieku 8-15
lat. Do Radzewa oprócz gospodarzy dotarli
reprezentanci Korony Bukowiec i Surmy
Poznań. Strzelania odbywały się w 6 kategoriach. Reprezentanci Jedynki Kórnik
wywalczyli 14 z 18 przygotowanych medali.
Złote zawisły na szyjach: Dominiki Frąckowiak, Michała Najewskiego, Kingi Baneckiej,
Wojciecha Radziejewskiego i Zuzanny Baneckiej. Srebro wywalczyli: Marta Mazanka,
Miłosz Nawrocki, Roksana Toboła, Tomasz
Frąckowiak i Zofia Brylewska. Brąz zdobyli:
Gabriela Kmiecik, Jakub Sobiech, Milena Najewska i Nikodem Nowicki. W strzelaniach
„na wesoło” wśród młodszych trzecie miej-

Ogłoszenia drobne:

sce wystrzelała Zofia Brylewska. Zmagania
starszych zdominowali nasi zawodnicy: wygrał Wojciech Radziejewski przed Michałem
Najewskim i Kingą Banecką.
23 czerwca zorganizowaliśmy I Łuczniczy
Turniej Eleganta. Były to zawody wyjątkowe,
bo obowiązywał strój galowy! W każdych innych zawodach byłoby to niedopuszczalne.
Każdy z 17 startujących zastosował się do
wymagań odnośnie stroju: dziewczęta paradowały w spódniczkach, a chłopcy w białych
koszulach. W rywalizacji młodzików zwyciężył Michał Najewski przed Wojciechem
Radziejewskim i Tomaszem Frąckowiakiem.
W kategorii młodziczek górą Dominika Frąckowiak przed Agatą Radziejewską i Kingą
Banecką. W zmaganiach dzieci najlepsza
była Zuzanna Banecka, która wyprzedziła
Milenę Najewską i Paulinę Bukczyńską. Na
najlepszych czekały eleganckie statuetki
i medale.

Wielkopolska Cup III
10 czerwca 2017 roku w Kórnickim Centrum
Sportu i Rekreacji „Oaza” rozegrany został
ostatni w tym sezonie turniej rankingowy
PZTO w taekwondo olimpijskim. Organiatorem zawodów był UKS TKD Kórnik.
W Wielkoposka Cup III wystartowało 300
zawodników z Polski, Białorusi i Niemiec;
młodzicy, kadeci i juniorzy walczyli na czterech matach z zastosowaniem elektronicznych protektorów i kasków Daedo.
Nad sprawnym i zgodnym z przepisami
przebiegiem zawodów czuwał sędzia
główny Tomasz Poniewierski, gospodarze
natomiast zadbali o zapewnienie zawodnikom, trenerom i sędziom miłej i serdecznej
atmosfery w czasie sportowych zmagań.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali
pan wiceburmistrz Antoni Kalisz i Sekretarz
Generalny PZTO, pan Łukasz Latała. Obaj
panowie dekorowali również wszystkich
zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wagowych.
W klasyfikacji generalnej Puchar Burmistrza

wywalczył AZS OŚ Poznań, drugie miejsce
zajął UKS Dragon, trzecie - Białe Tygrysy
Jarocin. Zwyciężcom należą się gratulacje
natomiast wszystkim uczestikom turnieju
podziękowania za sportową postawę, wolę
walki i godne reprezentowanie barw swoich
klubów.

1 lipca w ramach poszerzania łuczniczych
horyzontów odbyliśmy kilkugodzinną podróż, aby wystartować w Pucharze Rudy
Śląskiej. Z czwórki naszych reprezentantów
najlepiej spisała się Dominika Frąckowiak,
która wywalczyła srebrny medal. Także z medalem wróciła do domu Zuzanna Banecka,
która wystrzelała brąz. Poza podium zawody
ukończyli Michał Najewski i Marta Mazanka.
W klasyfikacji drużynowej nasz klub uplasował się na czwartym miejscu.
Tak oto pół roku łuczniczych zmagań za
nami. Po krótkiej przerwie szykujemy się
do drugiej części sezonu, w której czeka nas
wiele startów, m.in. w Mistrzostwach Polski
i Wielkopolski. Ci, co przepracują sumiennie
okres wakacyjny na pewno we wrześniu
i październiku będą zbierali żniwa. Inni pretensje będą mogli mieć wyłącznie do siebie…
◊ Karol Niemier
Zarząd UKS TKD Kórnik pragnie serdeczie podziękować:Jerzemu Lechnerowskiemu - Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik, Wojciechowi
Kiełbasiewiczowi - dyrektorowi KCSiR „Oaza”,
Kasie Stefczyka, Fundacji Zakłady Kórnickie,
restauracji „Oskar”, Pizzerii Piccolo, wolontariuszom i rodzicom za wsparcie turnieju i pomoc
w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu.
◊ Organizatorzy

PRACA

INNE

Poszukujemy pracowników do
pracy sezonowej z zakładzie nasiennym w Runowie, atrakcyjne wynagrodzenie + posiłek. Tel. 694 475 861
Zatrudnię pracowników: sprzątanie Gądki, umowa o pracę, zlecenie.
11 zł netto/h. Tel. 727 003 164
Zakład Budowlany zatrudni murarzy. Praca 8 godz. w okolicach
Kórnika, dojazd zapewniony. Tel.
608 406 525
Praca na produkcji min. 3100
zł brutto, Kostrzyn Wlkp. Tel.
789 498 642
Przyjmę do pracy przy paletach
oraz do obsługi pił tartacznych. Tel.
519 593 138, 509 599 866
Uczciwa Pani! Sprzątanie domów na
terenie Robakowa. Tel. 691 396 748
Pracownik Myjni Gądki Serwis. Tel.
667 652 628, rekrutacja.transport@
raben-group.com
Poczta Polska SA zatrudni listonoszy, listonoszki. Tel. 608 841 735
Przyjmę Panią do pracy 2-3 razy
w tygodniu do przygotowania posiłków w domu. Tel. 693 822 115
Poszukuje Pani do sprzątania
domu oraz drobnych prac w ogrodzie. Praca 2-3 razy w tygodniu. Tel.
512 193 363
Opieka dla starszej pani w Kórniku
potrzebna. Tel. 604 956 314
Praca na pół etatu w Kórniku –
salonik prasowy umiejscowiony
w markecie Netto. Tel. 502 331 962
Zatrudnię do pracy na skupie palet, Koszuty-Huby. Tel. 509 599 866
Poszukuję do pracy fizycznej
w Kórniku - upr. wózek widłowy i pr.
jazdy kat. B, praca jednozmianowa,
pon-piątek. Tel. 783 872 493
DHL Robakowo poszukuje: pracowników magazynowych, operatorów wózków widłowych, administratora systemów magazynowych.
Tel: +48 882 562 478

Sprzedam rower damski. Tel. 504
747 478
Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14.
Tel. 696 843 092
Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu. Tel. 531 294 499

Usługi Stolarskie firma STOL-MAR
(www.stol.mar.com.pl) oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane,
drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693
067105
Sprzedam Opel Corsa 1000, rocznik 2000. Tel. 516 461 152
Stomatologia NFZ Borówiec.
Protez bez kolejki. Tel. 692 756 100
Para bez nałogów wynajmie pokój
2-osobowy w okolicy Kórnika. Tel.
889 133 699
Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319

Naprawa AGD: pralki, lodówki,
zmywarki - Kórnik i okolice. Tel.
537 394 398

Oddam regały bagażowe. Tel.
691 793 249

Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490

Poradnictwo laktacyjne. Tel. 662
525 241

Sprzedam grunt budowlany 0,79
ha. Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691
783 400
Sprzedam fotelik samochodowy
dla dziecka od 0-12 lat. Tel. 602
517 370

Sprzedam prosięta. Tel.
663984476

Sprzedam drzwi wewnętrzne
kolor brązowy – lite drewno. Tel.
601 746 930
Sprzedam kuchenkę gazową
z butlą i umywalkę na nóżce. Tel.
601 746 930

Sprzedam Junkers 10 litrowy. Tel.
602 517 370

Usługi remontowo-budowlane
z wieloletnią praktyką – płytki, malowanie, pozbruk, klinkier – tanio!
Tel. 782 513 000

Sprzedam meble ogrodowe, 5 foteli,
okrągły stół szklany, standard dobry.
Tel. 515 995 415

Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2700 do negocjacji.
Tel. 695 092 823

Montaż płotów panelowych,
siatki ogrodzeniowej, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń. Tel.
572 386 490
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135 497
Rzeczoznawca majątkowy - wycena, doradztwo, pomoc w uzyskaniu
dokumentów dotyczących nieruchomości. Tel. 696 903 183
Jako firma remontowa, chętnie
wykonamy remont w Twoich „4
kątach”. Tel. 882 099 761
Kupię Fiata 126p „Malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
Udzielam pożyczek. Tel. 694 093
609

Sprzedam Opla Corsę, 118 500
km, okazja. Tel. 516 461 152
Sprzedam siano w kostkach. Tel.
690 631 151
Sprzedaż kaczek. Tel. 690 631 151
Wykończenia wnętrz, malowanie,
układanie płytek. Tel. 661 455 915
Ekologiczne pranie, czyszczenie
odzieży, dywanów. Kórnik, ul. Pocztowa 3. Tel. 573 377 368
Położna rodzinna- w ramach NFZ
wizyty w ciąży i po porodzie, ktg. Tel.
662 525 241
Sprzedam działkę budowlana
3 km od Kórnika przy lesie, 100
tys./850 m². Tel. 517 120 127

Sprzedam szeregowiec na os.
Bnińskim, 265 000 zł, wykończony.
Tel. 517 120 127
Szeregowiec w centrum Kórnika,
499 tys. Tel. 690 313 107
Dom wolnostojący 360 tys./800
m² działki pod Kórnikiem. Tel. 517
120 127
Lokal – sklep o powierzchni 69
m² do wynajęcia w Gądkach przy
ul. Zbożowej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 61 8171 011
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia ok.
150 m² I piętro Plac Niepodległości
15. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia
biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel.
663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi sklep w Kromolicach. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. ok. 85
m² parter przy ul. Plac Powstańców
Wlkp. 1. Tel. 663 977 343
Sprzedam akumulator samochodowy 62 Ah, 520 A, 12V. Cena do
uzgodniania. Tel. 660 403 591

Uwaga!
Centrum Medyczne Kamionki zlokalizowane przy ulicy Platanowej
18 w Kamionkach rozpoczęło swoją
działalność w kwietniu 2017 roku.
Od 1 lipca oferta Centrum Medycznego Kamionki została rozszerzona
o Poradnię lekarza rodzinnego,
która świadczy bezpłatne porady w
ramach kontraktu z NFZ codziennie
w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00.
W ramach placówki świadczeń
udziela lekarz specjalista medycyny
rodzinnej, lekarz specjalista pediatrii, pielęgniarka POZ (środowiskowa), położna POZ (środowiskowa).

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),
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Sierpnia 2017 R.
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do 10 sierpnia 2017 r.

