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Sprawozdanie

W sprawie ubezpieczeń

Burmistrza
Sprawozdawcze Metropolii
Burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył 27 czerwca w obradach Rady Metropolii Poznań, które odbyły się w Sali
Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018
r. i uchwałę w sprawie sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Piotr
Wiśniewski, dyrektor Biura Stowarzyszenia, przedstawił działania realizowane
przez organizację w minionym roku. Były
one związane głównie z pełnieniem roli
Instytucji Pośredniczącej w dysponowaniu środkami w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Likwidacja stowarzyszenia

Plener trwał do 5 lipca, kiedy to w Klaudynówce zorganizowano poplenerową wystawę. Dzięki uprzejmości Biblioteki Kórnickiej
PAN można było także oglądać wystawę
dotyczącą twórczości K.W. Kielisińskiego.
Kurs piłkarski w Kamionkach
Także 29 czerwca w Kamionkach zakończono kolejną IV edycję kursu piłkarskiego
organizowanego przez Borussię Dortmund
i Fundację Łukasza Piszczka.
W zajęciach wzięło udział ponad 70 młodych zawodników, w większości z Avii
Kamionki. Podczas 5 dni zajęć młodzi zawodnicy szkolili swoje umiejętności, uczyli
się gry zespołowej oraz zasad fairplay pod
okiem trenerów Borussii Dortmund.
Podczas uroczystego zakończenia obecni
byli: wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radny
Jerzy Walczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach Wojciech Dziuda oraz
przedstawiciele Avii Kamionki: Krzysztof
Pancewicz, Eryk Horłoza i Adam Durzyński.

27 czerwca burmistrz Przemysław Pacholski wraz z wiceburmistrzem Sebastianem
Wlazłym uczestniczyli w zgromadzeniu
ogólnym istniejącego od 2008 roku Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. SGM WPN
opuściły gminy Dopiewo i Stęszew. Po
dokonaniu podsumowania roku budżetowego 2018 i udzieleniu absolutoriów
organom organizacji zadecydowano
o postawieniu stowarzyszenia w stan
likwidacji.

30 lipca kórniccy wędkarze po raz kolejny rywalizowali upamiętniając rocznicę
urodzin noblistki Wisławy Szymborskiej.
W podsumowaniu zawodów udział wzięli:
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radny
Robert Jankowski oraz kierownik Wydziału
Promocji Magdalena Matelska-Bogajczyk.

Rozmawiali o zagrożeniach

Na temat termomodernizacji

28 czerwca obradował Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego. Członkowie
zespołu omówili potencjalne zagrożenia
jakie mogą wystąpić na terenie naszej
gminy. Wymieniono 29 możliwych zagrożeń, które zostaną wpisane do Planu
Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy
Kórnik. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Przemysław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

W dniu 3 lipca wiceburmistrz Bronisław Dominiak wraz z kierownik Wydziału Oświaty
UMiG Kórnik Ewą Soczyńską spotkali się
z dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie
Krystyną Kiełpińską oraz sołtys Julią Bartkowiak. Rozmawiano na temat trwającego
remontu, termomodernizacji placówki oraz
bazy lokalowej szkoły przed zbliżającym się
nowym rokiem szkolnym.

Plener malarski w Kórniku
W dniu 29 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz z kierownik Wydziału
Promocji UMiG Magdaleną Matelską-Bogajczyk wzięli udział w spotkaniu partnerów i sponsorów pleneru malarskiego,
który zorganizowało na terenie Kórnika
Stowarzyszenie Teatralne „Legion”.
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Wędkarze pamiętają
o Szymborskiej

Spotkanie
z przedstawicielami TFP
Także 3 lipca w kórnickim urzędzie gościli
przedstawiciele firmy TFP. Podczas spotkania z wiceburmistrzem Sebastianem
Wlazłym omówiono bieżącą współpracę
samorządu z firmą oraz plany rozwoju
firmy na terenie naszej gminy.

Tego samego dnia gościła w urzędzie pani
Patrycja Mądry, która jako broker ubezpiecza majątek gminy. Omówiono dotychczasową współpracę i dane dotyczące ochrony
ubezpieczeniowej w ostatnich latach.
W spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, skarbnik Katarzyna Szamałek oraz kierownik Wydziału Finansów
Anna Kozłowska.
Integracja komunikacji
Dzień później odbyło się spotkanie dotyczące integracji części linii autobusowych
obsługujących gminę Kórnik i gminę Zaniemyśl z systemem Poznańskiej Elektronicznej
Karty Aglomeracyjnej zarządzanej przez
poznański Zarząd Transportu Miejskiego.
Gminę Kórnik reprezentowali wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły i Bronisław
Dominiak oraz kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Elżbieta
Krakowska. Gminę Zaniemyśl reprezentował zastępca wójta Bogdan Schwanke wraz
z pracownikami tamtejszego urzędu. ZTM
reprezentował zastępca dyrektora Wojciech
Miechowicz.
W spotkaniu uczestniczyli także prezes spółki KOMBUS Beata Urbaniak i kierownik Jerzy
Dziliński. Głównym tematem rozmów był
podział kosztów funkcjonowania komunikacji w związku z zacieśnieniem współpracy.
Spotkanie udziałowców
5 lipca podczas spotkania przedstawicieli
gmin-akcjonariuszy spółki Aquanet S.A.
dyskutowano na temat wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Analizowano
również założenia projektu porozumienia
regulującego zasady współpracy akcjonariuszy przy realizacji inwestycji. Gminę
Kórnik reprezentował wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
Święto KOMBUSU
Tego samego dnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły złożył gratulacje i życzenia
pracownikom KOMBUS-u, których odwiedził w związku z jubileuszem powstania
przedsiębiorstwa.
Festyn w Radzewie
W dniu 6 lipca wiceburmistrz Bronisław Dominiak wziął udział w festynie rodzinnym
w Radzewie, zorganizowanym przez Radę
Sołecką oraz OSP. Udział wzięli również
radni Beata Bruczyńska oraz Jerzy Rozmiarek, a także dyrektor OPS Bożena Kiełtyka.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Poznawali elektroniczny system
W dniu 9 lipca delegacja urzędników UMiG
Kórnik: koordynator Iwona Pawłowicz-Napieralska, kierownik Wydziału Podatków
Ewa Kędziora, kierownik BOM Anna Wójkiewicz, informatycy Przemysław Byczyński
i Bartosz Przybylski oraz audytor Maciej
Jankowski odwiedzili Urząd Gminy w Czerwonaku. Mieli okazję poznać rozwiązania
dotyczące systemu elektronicznego obiegu
dokumentów, który będzie wprowadzany
także w naszym urzędzie.
Comiesięczne spotkania
na temat inwestycji
10 lipca odbyło się comiesięczne spotkanie w sprawie zaawansowania realizacji
inwestycji na terenie naszej gminy przez
Aquanet S.A. Z dyrektorem Andrzejem
Kazirodem oraz przedstawicielami spółki
spotkali się wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz pracownik Wydziału Inwestycji
Szymon Szydłowski.
Spotkanie w kuratorium
Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz
z kierownik Ewą Soczyńską z Wydziału
Oświaty UMiG spotkali się 10 lipca z dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Marią
Jedlińską-Pyssą. Rozmawiano na temat organizacji pracy w placówkach oświatowych
na terenie naszej gminy.
Na temat umowy ze Środą Wlkp.
11 lipca w kórnickim urzędzie wiceburmistrz
Bronisław Dominiak, pani skarbnik Katarzyna

30 lipca 2019 r.
Szamałek i kierownik Wydziału Eksploatacji
spotkali się z prezesem spółki WODKOM Robertem Przybyszem w celu przedyskutowania szczegółów porozumienia z gminą Środa
Wlkp. dotyczącego dalszego dostarczania
wody do miejscowości Kromolice, Pierzchno,
Celestynowo i Runowo.
Pamięci bohaterów
12 lipca koordynator Iwona Pawłowicz-Napieralska oraz kierownik Wydziału
Promocji Magdalena Matelska-Bogajczyk
wzięły udział w zorganizowanej w Trzebisławkach uroczystości z okazji Dnia Walk
i Męczeństwa Polskiej Wsi.
Rozbudowa przedszkola
W dniu 15 lipca wiceburmistrz Bronisław
Dominiak spotkał się z dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie Magdaleną Jankowiak.
Omówiono stan realizacji rozbudowy budynku placówki.
Przedszkole w Dachowie
18 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły
spotkał się z Prezesem Spółki, która buduje przedszkole w Dachowie. Omówiono
zaawansowanie prac wykończeniowych
i kolejne odbiory prac w obiekcie.
Komisja Bezpieczeństwa
17 lipca obradowała Komisja Bezpieczeństwa, na której organizator zawodów
triathlonowych zaplanowanych na 4
sierpnia przedstawił stan przygotowań
do przeprowadzenia imprezy. W szczególności zwracano uwagę na problematykę
dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa

podczas planowanych zawodów, a także
w ruchu drogowym.
Spotkanie z dyrektorkami SP 1

w tym okresie 1.932.743,35 zł, wydatki
kwalifikowane wyniosły 1.745.467,05 zł,
a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.483.646,98 zł.
Do końca czerwca 2019 roku wykonano:
• ok. 60% robót budowlanych termomodernizacyjnych (ocieplenia dachu,
ścian i podłóg, wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej),
• ok. 70% modernizacji instalacji elektrycznej (wymiany instalacji elektrycznej z oprawami, wykonania instalacji odgromowej),
• ok. 70% modernizacji systemu grzew-

Szczegółowy wykaz uprawnień do przejazdów darmowych, bezpłatnych i biletów specjalnych znajdziecie Państwo na
stronie https://www.ztm.poznan.pl/pl/
cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/

Współpraca przy modernizacji
ujęcia wody

Życzenia dla Policjantów
29 lipca burmistrz Przemysław Pacholski
uczestniczył w uroczystościach związanych
z przypadającym 21 lipca Dniem Policji, które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji
w Poznaniu. Burmistrz na ręce komendanta Komisariatu Policji w Kórniku złożył
życzenia i podziękowania dla kórnickich
funkcjonariuszy.
◊ red

Kompleksowa modernizacja energetyczna
W pierwszym półroczu 2019 roku złożyliśmy trzy wnioski o płatność dla projektu
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
w Radzewie” (realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF
Poznania. Wnioski dotyczyły rozliczenia
wydatków poniesionych w okresie od
1 listopada 2018 roku do 21 czerwca
2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły

Do Poznania z PEKĄ i tPortmonetką

19 lipca burmistrz Przemysław Pacholski
wraz z wiceburmistrzem Bronisławem
Dominiakiem spotkali się na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku z dyrektor Elżbietą Wypijewską oraz wicedyrektor Joanną
Ignasiak. Omówiono zaawansowanie prac
remontowych na terenie szkoły oraz realizację wielofunkcyjnych boisk sportowych
przy placówce.

25 lipca wiceburmistrz Bronisław Dominiak
spotkał się z wiceprezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej Bartoszem Bałażykiem. Uszczegółowiono ustalenia porozumienia w sprawie
działań i współpracy w zakresie dalszych
możliwości zaopatrzenia w wodę, w tym
przekazania pomocy finansowej na realizację rozbudowy ujęcia wody w Trzebisławkach, z którego dostarczana jest woda do
kilku miejscowości z terenu naszej gminy.

czego (wymiany instalacji c.o., wymiany
grzejników, modernizacji kotłowni z wymianą pieca) i systemu przygotowania
c.w.u. (wymiany instalacji c.w.u., montażu
instalacji OZE - 2 pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.),
• ok. 40% robót związanych ze zmianą
aranżacji pomieszczeń i ich odświeżeniem
po pracach termomodernizacyjnych.
Refundację w wysokości 541.436,78 zł
otrzymaliśmy w trzech transzach w kwietniu, maju i czerwcu br. Oczekujemy na
przekazanie zatwierdzonej 24 lipca kwoty
942.210,20 zł.

5

Już od 1 sierpnia 2019 roku autobusami
linii: 501, 502, 560, 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM (poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego) lub z wykorzystaniem tPORTMONETKI.
Zmiany mają związek z integracją transportu publicznego Poznania oraz gmin
Kórnik i Zaniemyśl. Po integracji do systemu transportu zbiorowego Miasta Poznania zostaną włączone kolejne (po 511,
512 oraz 527) cztery linie autobusowe nr
501, 502, 560 i 561, na których dotychczas
obowiązywała taryfa kórnicka. Zmieni się
taryfa opłat, system ulg oraz zasady korzystania z transportu zbiorowego, na takie
jakie obowiązują na wszystkich liniach
organizowanych przez ZTM w Poznaniu.
Wszystkie 4 linie nadal obsługiwane będą
przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus.
Teren gminy Kórnik, na którym dotychczas
nie funkcjonował zintegrowany transport,
znajdzie się w strefach taryfowych B (Gądki, Dachowa, Robakowo) i C (Biernatki,
Błażejewko, Błażejewo, Dziećmierowo,
Kórnik, Prusinowo, Skrzynki, Szczodrzykowo), natomiast teren gminy Zaniemyśl –
w strefie taryfowej D (Jeziory Małe, Jeziory
Wielkie, Łękno, Zaniemyśl).
W gestii Gminy Kórnik pozostaną linie,
których autobusy nie wjeżdżają do Poznania, czyli nr 580, 582, 590, 591, 592,
595, 596, 597 i 599, na których przejazdy
są bezpłatne.
W związku z integracją transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Za-

niemyśl w każdą sobotę sierpnia będzie
można spotkać się z przedstawicielami
Zarządu Transportu Miejskiego, którzy
wyjaśnią wątpliwości związane z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną
(PEKA). W punkcie informacyjnym będzie
można m.in.: wykonać zdjęcie oraz złożyć
wniosek o wydanie karty PEKA. Terminy:
- 3.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00 (płyta kórnickiego rynku – Pl. Niepodległości),
- 10.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00
(płyta kórnickiego rynku – Pl. Niepodległości),
- 17.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00
(płyta kórnickiego rynku – Pl. Niepodległości),
- 24.08.2019 r. podczas Dożynek Gminnych w Robakowie w godz. od 15.00 do
18.00
- 31.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00
(płyta kórnickiego rynku – Pl. Niepodległości),
- Punk informacyjny pojawi się również
21.09.2019 r. podczas Festynu Ekologicznego w Kórniku w godz. 10.00 do 15.00
(płyta kórnickiego rynku – Pl. Niepodległości).
Szczegółowe informacje na temat organizacji transportu i sposobach dokonywania opłat znajdziecie Państwo także na
stronach:
www.ztm.poznan.pl/
www.peka.poznan.pl
oraz pod nr. tel. 61 646 33 44 lub
kontakt@peka.poznan.pl
◊ ZF i ŁG

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są m. in. :
- osoby, które ukończyły 70 lat (na podstawie imiennej karta PEKA z zapisaną
informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważnego dokumentu tożsamości
potwierdzającego wiek)
- dzieci do 30 września roku, w którym
kończą 7. rok życia (na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna)
- dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych
typów szkół realizujących podstawę
programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe
na terenie miasta Poznania i jednostek
samorządu terytorialnego objętych
porozumieniami międzygminnymi (na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej
z umieszczoną informacją o miejscu
zamieszkania lub imiennej karta PEKA
z zapisaną informacją o przysługującym
uprawnieniu)
- dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz
osoby niepełnosprawne na podstawie
dokumentów wskazanych w regulaminie
dostępnym na ww. stronie.
Do przejazdów z ulga 50% uprawnieni
są między innymi:
- studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych (na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej)
- emeryci i renciści (na podstawie imiennej karta PEKA z zapisaną informacją
o przysługującym uprawnieniu lub ważnej legitymacji emeryta-rencisty, wydanej
przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości) lub decyzji o przyznaniu
emerytury lub renty, wydanej przez
polskie ustawowo uprawnione organy
emerytalno-rentowe, wraz z dowodem
tożsamości)
- osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004
r. o świadczeniach przedemerytalnych
(na podstawie - imiennej karty PEKA
z zapisaną informacją o przysługującym
uprawnieniu;
- ważna decyzja wydana przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości lub ważnego
zaświadczenia wydanego przez ZUS,
wraz z ważnym dowodem tożsamości
lub aktualnego odcinka świadczenia lub
zasiłku przedemerytalnego, wraz z ważnym dowodem tożsamości).
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Dzień Dziecka Pierwszy rok sołectwa
w Błażejewie

W sobotę, 15 czerwca 2019 r. na plac zabaw w Błażejewie licznie przybyły dzieci,
nie zabrakło też osób dorosłych. Na dzieci
czekały ogromne zamki dmuchane i ścianka
wspinaczkowa. Ochotnicza Straż Pożarna
z Czmonia oprócz zaprezentowania najmłodszym wozu strażackiego sprawiła
wszystkim niespodziankę. W upalne sobotnie popołudnie wszyscy chętni mogli
ochłodzić się pod kurtyną wodną! Konkurs
z nagrodami cieszył się dużą popularnością
zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych.
Mieszkanki Błażejewa upiekły pyszne ciasta.
Kuchnia wojskowa serwowała bigos myśliwski, grochówkę, pyszną kiełbasę i karkówkę.
Dzieci bawiły się przy muzyce, puszczały
mega bańki mydlane i malowały na folii
rozciągniętej między drzewami.
Piknik Rodzinny przyniósł wszystkim dużo
radości.
Dziękuję sponsorom i mieszkańcom Błażejewa, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do naszego wspólnego sukcecu
◊ Sołtys
Beata Jefremienko
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,
jeśli się ją dzieli
Albert Schweitzer
Dziękujemy za okazane serce, życzliwość
i wsparcie rzeczowe Pikniku Rodzinnego
w Błazejewie: AGROMARKETOWI JARYSZKI,

SALONOWI OPTYCZNEMU Z BNINA, FIRMIE
GRZEŚKOWIAK SURÓWKI, SOŁECTWU PRUSINOWO, SOŁECTWU RADZEWO, OSP CZMOŃ,
WYDZIAŁOWI PROMOCJI MiG KÓRNIK, FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE, KCSiR OAZA, FIRMIE
STIMI Z BNINA, APTECE BETULA, APTECE
RUMIANKOWEJ, HURTOWNI KOSMETYKÓW
,,POWĄSKA”, FIRMIE KURAŚ, FIRMIE KM PARTNER, JUBILEROWI BUSZKIEWICZ, JUBILEROWI
BŁASZAK, SKLEPOWI OSCYPEK, SKLEPOWI
PIMPAS, RESTAURACJI PODZAMCZE, RESTAURACJI WIELKIE NIEBA, RESTAURACJI PROWENT,
RESTAURACJI ROTI, KAWIARNI LODY MADY,
KAWIARNI KULKA, SALONOWI FRYZJERSKIEMU
,,KOSMYK”, SALONOWI KOSMETYCZNEMU
,,GRACJA”, SALONOWI KOSMETYCZNEMU
,,LEJDIS”, SALONOWI KOSMETYCZNEMU
,,OAZA”, DROGERII Z KÓRNIKA, SKLEPOWI
KOMPUTEROWEMU, SKLEPOWI RTV AGD,
SKLEPOWI ODZIEŻOWEMU ,,EWA”, SKLEPOWI
PAPIERNICZEMU Z KÓRNIKA, PASMANTERII
,,SMYK”, SKLEPOWI OWOCE- WARZYWA,
SKLEPOWI MIĘSNEMU Z KÓRNIKA, FIRMIE
,,DELHAN”, FIRMIE MAŁECKI, PANI MARCIE
IGNASIAK, PANI KATARZYNIE BABIASZ, PANI,
TERESIE LENCZEWSKIEJ, PANI JOANNIE KOWAL
ORAZ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM BŁAZEJEWA

◊ Sołtys
Beata Jefremienko
Rada Sołecka
KGW Błażejewo

Uchwałą nr XLVIII/643/2018 Rady Miasta
i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018
r. podjęto decyzję w sprawie podziału
sołectwa Kamionki i utworzenia trzech
odrębnych sołectw: Kamionki Północne,
Kamionki Stare i Kamionki Przy Lesie.
Właśnie obchodzimy pierwszy rok powstania nowych sołectw.
Z tej okazji Sołtys Kamionek Północnych
– Anetta Prętka – Kulka wraz z Radą
Sołecką zaprasza na upamiętnienie tego
wydarzenia.

W sobotę 31 sierpnia br. na placu zabaw
i rekreacji „Kamyczek” przy ul. Platanowej
w Kamionkach od godziny 16:00 spotykamy się, aby razem spędzić czas. Ważnym
punktem będzie zakopanie kapsuły czasu!
Orientacyjny plan wydarzenia:
16:00 – początek imprezy, możliwość
podpisania się na liście uczestników, która
zostanie umieszczona w kapsule
16:15 – wspólne zdjęcie
16:30 – wypełnienie Kapsuły Czasu – dokumenty, zdjęcie, listy itp.
16:40 – zabawy dla dzieci
17:30 – zakopanie Kapsuły Czasu
17:45 – posadzenie choinki
18:15 – tort
18:30 – ognisko

Serdecznie zapraszamy mieszkańców wraz
z rodzinami i przyjaciółmi. Miło nam będzie
przeżywać rocznicę razem z przedstawicielami władz gminy, stowarzyszeń i organizacji.
Osoby, chcące właczyć się w uświetnienie
wydarzenia, zapraszam do kontaktu z Sołtys
Kamionek Północnych Anettą Prętką–Kulką
(tel. 696 312 684, mail: kamionkipolnocne@
solectwa.kornik.pl).
Mieszkańców oraz lokalne organizacje
zachęcamy do przygotowywania indywidulanych lub grupowych listów do kapsuły
(strona A4, kartka typowa do ksero).
Szukajcie szczegółowych informacji na grupie FB Sołectwo Kamionki Północne.
Do zobaczenia!
◊ Anetta Prętka-Kulka

SołtysKamionkiPółnocne

Smutne wieści z Mościenicy

W jedną noc - chwilę, straciliśmy wszystko,
dorobek 12 lat, który kupowaliśmy, zbieraliśmy i pozyskiwaliśmy w konkursach. Były
to rzeczy dla nas ważne, z którymi łączyła
się jakaś historia. To nie tylko materialna
szkoda, wyceniona na 20 tys. złotych,
ale ciężka praca wielu osób - takie nasze
wspólne dzieło! Nie potrafimy zrozumieć,
jak można ukraść laleczki – czarownice
na miotle wiszące jako dekoracja, donice
z kwiatami, czy gliniane naczynia... (to tylko
mała część ze skradzionych rzeczy).
A może ktoś chciał przenieść wyposażenie
naszej wiaty i Zagrody Kórnickiej w inne
miejsce?

Mamy czas wakacji, dzieci bawią się na placach zabaw, chcą korzystać ze wszystkich
atrakcji, a w Mościenicy zabrano dzieciom
huśtawki. Ktoś odciął opony wiszące na
łańcuchach.
Po co? Dlaczego?
Z naszej wiaty korzystali nie tylko mieszkańcy Mościenicy i naszej gminy. Wszyscy
byli zadowoleni, zachwyceni miejscem
i klimatem wiaty, a teraz pozostały zniszczone drzwi, wielka pustka, bałagan, nasza
złość i żal!
◊ sołtys Mościenicy
Emilia Weinert

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik przypomina, że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych ciąży na
właścicielu nieruchomości. W przypadku uszkodzenia ww. pojemnika podczas świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych roszczeń należy dochodzić bezpośrednio
od firmy odbierającej odpady komunalne zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.
U. z 2019 roku, poz. 1145), który brzmi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę,
obowiązany jest do jej naprawienia”. W związku z powyższym uszkodzenie pojemnika
należy zgłosić bezpośrednio do firmy odbierającej odpady:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
Pławce 5a
63-000 Pławce, Środa Wielkopolska
office@puk-zys.pl, bartek@puk-zys.pl
Infolinia dla gminy Kórnik: 661 480 223
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XXIX Turniej świętojański K-BBK 2019
W 1991 r. Andrzej Niemier mieszkaniec Bnina, wtedy członek KBBK, pracownik Instytutu Dendrologii PAN z zawodu inż. leśnik,
a z zamiłowania myśliwy był inicjatorem
zawodów świętojańskich w Kórniku. Warto
przytoczyć listę zwycięzców turniejów świętojańskich. Główną nagrodą dla zwycięzcy
oprócz tarczy jest 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, 2018
Maciej Olejnik.
Do listy zwycięzców, dnia 29 czerwca 2019 r.
dopisał się Robert Siejak. Drugie miejsce zajął Norbert Biniek a trzeci był Maciej Olejnik.
Największą atrakcją był nocny 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 z odległości 100 m. W finale wystąpiło pięciu najlepszych, którzy po
jednym strzale wyłonili zwycięzcę. Tarczę
ufundowaną przez Stanisława Szczęsnego
z okazji swoich 75. urodzin zdobył Wojciech
Antczak. II i III miejsce zajęli Robert Siejak
i Norbert Biniek
Tarczę jubileuszową 5-lecia członkostwa
Macieja Łabno w KBBK zdobył Zdzisław
Kaczmarek ze Swarzędza. Robert Stanisławski (Poznańskie Bractwo Kurkowe) i Karol
Jabłoński (aktualny król kurkowy KBBK) zajęli
II i III miejsce i cenne nagrody.

Tarczę jubileuszową 10-lecia członkostwa
w KBBK ufundował Norbert Biniek. Zdobył
ją Zdzisław Kaczmarek (KBS w Swarzędzu).
Drugie miejsce zajął Marek Baranowski
prezes KBBK, Trzecie miejsce zajął Wojciech
Antczak aktualny król żniwny KBBK.
W strzelaniu do kura zwyciężył Marian Błaszak (KBBK), Liliana Stanisławska z Poznania
była druga a trzecie miejsce zajął Zdzisław
Kaczmarek z KBS w Swarzędzu.
Nocny turniej świętojański tradycyjnie jest
turniejem otwartym. Na strzelnicę licznie
przybywają goście. Odwiedzili nas wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz Magdalena
Matelska-Bogajczyk, kierownik Wydziału
Promocji Gminy. Tradycja turniejów świętojańskich w Kórniku trwa od 29 lat i cieszy
się powodzeniem. Do Kórnika przybyli
bracia kurkowi z Poznania, Swarzędza
i licznie mieszkańcy Kórnika i Bnina na czele
z Krystyną Janicką, przewodniczącą zarządu
KTPS w Kórniku. Kwestowano na rzecz
Julki. W bufecie serwowano pyszne dania.
Impreza tradycyjnie zakończyła się o świcie.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Castellum Cantans zakończyło sezon

Koncertem „Klasyka na Zamku” kórnicki
chór Castellum Cantans zakończył 23
czerwca sezon artystyczny 2018/2019.
W programie koncertu znalazły się utwory
W.A. Mozarta, J. Haydna oraz C. Francka

Zespół wsparli wspaniali artyści: Marzena
Michałowska (sopran), Julia Mech (mezzosopran), Wojciech Maciejowski (tenor)
i Marek Gasztecki (bas). Przy organach
zasiadł Kamil Lis. Całością dyrygował Dariusz Tabisz.
Przypomnijmy, że chór Castellum Cantans
powstał w 1999 roku, więc miniony rok był
dwudziestym sezonem istnienia zespołu.
◊ ŁG
Foto. Wojciech Zimniak
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Muzyka z Kórnika

W każdą niedzielę lipca i sierpnia
w Kórnickim Arboretum jest okazja do
rozpieszczenia swoich zmysłów niesamowitą ,,Muzyką z Kórnika”.
Tegoroczną 14. edycję rozpoczął 7 lipca
koncert inauguracyjny, podczas którego
można było usłyszeć łączone przez trójkę
śpiewających tenorem: Voytka Soko-Sokolnickiego, Mikołaja Adamczaka oraz
Miłosza Gałaja, gatunki muzyczne, m.in.
arie operowe, pieśni neapolitańskie oraz
nawet przeboje muzyki pop. Panowie
tworzą cenione trio pod nazwą Tre Voci.
Przez tydzień mieszkańcy Kórnika wyczekiwali, aby wybrać się na ,,Śpiącą
Królewnę”. Tancerze Teatru Wielkiego im.
St. Moniuszki w Poznaniu i Zespołu Tańca
Dworskiego Corona Florum przedstawili

czarujący spektakl w choreografii Marcina
Rolczyńskiego, który pozwolił przenieść się
w baśniowe przestrzenie.
21 lipca mieliśmy okazję do bliższego
przyjrzenia się muzyce zarówno klasycznej, jak i etnicznej z różnych zakątków
świata. Podczas ,,Międzynarodowego Turnieju Mistrzów” goście podziwiali: Dumitru
Harea z Mołdawii - grającego na fletni
pana, Artura Banaszkiewicza - skrzypka,
który koncertuje już od piątego roku życia,
Andrija Melnyka - utalentowanego akordeonistę z Ukrainy oraz Marcina Antkowiaka
- akompaniującego innym wykonawcom
muzyką płynącą z kontrabasu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich 28 lipca na godz. 18.00 do Arboretum, gdzie odbędzie się ,,Góralskie Granie, Tańcowanie
i Bajanie” kapeli Hajduki, która przybliży

publiczności folklor góralski.
Przypomnijmy, że głównym sponsorem
i współorganizatorem Festiwalu Muzyka
z Kórnika jest Miasto i Gmina Kórnik pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik Przemysława Pacholskiego. Organizatorem jest Kórnicki Ośrodek Kultury.
Mecenat wydarzeniu zapewnia Fundacja
Zakłady Kórnickie. Partnerami Festiwalu
są Instytut Dendrologii PAN i Biblioteka
Kórnicka PAN. Dyrektorem Festiwalu jest
Tomasz Raczkiewicz.
Koncerty odbywają się w każdą niedzielę
do końca sierpnia, o godzinie 18:00 w Arboretum Kórnickim, z wyjątkiem ostatniego koncertu (25 sierpnia), który odbędzie
się o godz. 19:00 w KCRiS „Oaza”
◊ Amelia Żak
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Senorzy
w Brzedniej

KGW Szczytniki na Podlasiu

Członkinie naszego koła w dniach od 19
do 23 czerwca wyjechały na wycieczkę na
Podlasie. Punktem docelowym był Augustów, pięknie położone miasto wśród
jezior. Atrakcją tego miejsca jest Kanał Augustowski, który stanowi część kilku szlaków
turystycznych. Jednym z nich popłynęliśmy
zwiedzać okolicę. Mieszkaliśmy w Ośrodku
Turystycznym „August”. Na powitanie kierownik ośrodka pan Andrzej przygotował
dla nas niespodziankę. Zorganizował dla
nas występ muzyków.
W czwartek wyjechaliśmy na Litwę. Zwiedziliśmy Wilno (w tym także Ostrą Bramę),
cmentarz na Rossie, oraz inne zabytki
miasta. Byliśmy również nad Jeziorem
Wigry w miejscowości Studzieniczna, gdzie
znajduje się sanktuarium maryjne, oraz pokamedulski klasztor. W miejscowości Bolcie
koło Wiżajn dotarliśmy do punktu, gdzie
stykają się granice trzech państw (Polski,
Litwy i Rosji). Punkt „Wisztyniec” jest oznaczony granitowym słupem z godłami trzech
państw. Uważany jest za polski biegun
zimna. W drodze powrotnej w powiecie mińskim odwiedziliśmy miejscowość Jeruzal,
gdzie kręcono serial telewizyjny „Ranczo”.

Nie można było wracać bez „Mamrota”
kupionego w sklepie „U Krysi”, oraz zdjęć
na ławeczce, na której przesiadywali bohaterowie serialu. Z wycieczki przywieźliśmy
lokalne przysmaki: sękacze, mrowiska, sery,
oraz koniaki pędzone w ukryciu.
Szczególne podziękowania należą się
pani Monice, za staranne przygotowanie
programu wycieczki, Zarządowi KGW,

oraz wszystkim uczestnikom za wzajemną
pomoc i życzliwość. Panu Andrzejowi —
kierownikowi ośrodka, za miłą atmosferę
i pyszne jedzenie. Kierowcy z firmy „Totem”
ze Śremu, za bezpieczną jazdę. Do zobaczenia za rok.
◊ Przew. KGW
G. Błotna

Jak wypoczywaliśmy w Rewalu?

Gdy zaczyna się lato seniorzy z Borówca
wyruszają nad morze, oczywiście nad
polskie morze. Od lat wypoczywamy w Rewalu, więc i w tym roku było podobnie.
Wcześnie rano załadowaliśmy bagaże do
autokaru i dołączyliśmy do grona innych
zmotoryzowanych podążających na północ
Polski. Było słonecznie, ciepło, autobus
z klimatyzacją, więc wygodnie. W Rewalu,
jak zawsze w czerwcu trochę tłoczno, ale
to nikomu nie przeszkadzało. W upalne dni
chłodziliśmy się lodami i mrożoną kawą
lub kąpielą w morzu. Niektórzy odbywali
długie spacery do pobliskich miejscowości:

Niechorza, Pobierowa, Trzęsacza, Pustkowa.
Z latarni morskiej w Niechorzu można było
oglądać panoramę wybrzeża rewalskiego,
w Trzęsaczu, na platformie widokowej patrzyć na żaglówki unoszące się na falach, lub
spoglądając na niewielki fragment ściany kościoła, uświadomić sobie jak morze zabiera
człowiekowi kolejne budowle.
Korzystając z uprzejmości kolegów z Kórnika, którzy wypoczywali w pensjonacie ALFA
w tym samym czasie, odbyliśmy wycieczkę
do Międzyzdrojów. Spacerowaliśmy po
molo i po promenadzie gwiazd, podziwialiśmy sylwetki sławnych ludzi wykonane

z wosku w gabinecie figur woskowych. Czas
szybko mijał i nikt się nie nudził. Przy ognisku śpiewaliśmy pieśni i piosenki, zarówno
biesiadne, jak harcerskie oraz szlagiery
z młodości. Był też czas na integrację z grupą
z Kórnika podczas wieczorku tanecznego.
Gdy pogoda się zmieniła i powiało chłodem
a niebo zasnuło się czarnymi chmurami
i spadł deszcz, bez żalu opuszczaliśmy Rewal. Pewnie wrócimy tu za rok, bo nigdzie
lepiej się nie wypoczywa. Teraz czas na
oglądanie zdjęć, czy wspominanie miłych
chwil spędzonych razem.
◊ Barbara Fluder

Dzień 20 czerwca 2019 roku pozostanie
w naszej pamięci jeszcze bardzo długo.
Członkowie „Wspaniałej Siódemki” rzucili
wcześniej hasło – jedziemy do Brzedniej!
Nikt z nas nawet nie wiedział gdzie taka
miejscowość się znajduje, ale gotowych na
przygodę było wielu. W czwartek o godzinie
15:00 odjechaliśmy autobusem KOMBUSu
w kierunku Dolska. Brzednia położona
jest około 60 km na południe od Poznania. Te okolice należą do najpiękniejszych
pod względem krajobrazowym zakątków
Wielkopolski. Zróżnicowane formy terenu
zawdzięczamy działalności lodowca. Całości
dopełniają jeziora i lasy. Przez leśne ostępy, wąskimi duktami (szacunek dla pana
kierowcy) dotarliśmy do celu – do miejsca,
które na pierwszy rzut oka wyglądało na
tymczasową bazę wojskową. Nieopodal na
szerokiej polanie, w otoczeniu drzew stały
drewniane domki, a obok nich duża drewniana budowla z salą dyskotekową i dużą
stołówką, gdzie podawano nam posiłki tak
dobre, że czuliśmy się jak w domu.
Nasze wspaniałe trzy „Siódemki”: Magda,
Marzena i Kasia przygotowały nam takie
niespodzianki, które przypomniały nam
naszą młodość. Był konkurs na napisanie
wiersza lub piosenki oraz plecenie wianków,
które później puszczaliśmy na wody jeziora.
Było plażowanie, kąpiele, rejs łodzią wycieczkową oraz zwiedzanie okolic, gdzie kręcono
film „Pan Tadeusz”.
Atrakcjom nie było końca. Jeden z uczestników- pan Piotr – obchodził urodziny
pierwszego dnia naszej wyprawy. Były wiec
życzenia, wiwaty no i ... Drugiego dnia były
imieniny Alicji – które uczciliśmy bukietem
polnych kwiatów, życzeniami, no i... Kolejny
dzień należał do Wandy i znów to samo...
Ale każdego ranka Kasia nasza ukochana
nie odpuszczała i na gimnastykę wołała,
poty wyciskała za co jesteśmy wdzięczni, bo
nasze kości rozruszała.
Wspomnę jeszcze o dwóch dyskotekach.
Było tak wspaniale jak nigdy dotąd. Humor
dopisywał całej ekipie. Wieczorami ognisko,
pieczenie kiełbasek, nocne rozmowy.
O! Zapomniałabym o odwiedzinach uroczej
pani Genowefy z Dolska („Pan Tadeusz”),
dzięki której śmiechom nie było końca.
Nich żałują ci, których tam z nami nie było.
My żałujemy tylko tego, że tak krótko trwał
nasz pobyt w Brzedniej. Chcę w imieniu
wszystkich uczestników podziękować naszym wspaniałym, uroczym dziewczynom
za tak świetne zorganizowanie nam cztery
niesamowitych dni. Nigdy im tego nie
zapomnimy. Dali nam radość, dzięki której
zapominamy o naszych wielu słabościach
i trudnościach. Kochamy was! Bądźcie
z nami jak najdłużej.
◊ Anula

Atrakcje z certyfikatami

W sobotę 15 czerwca w trakcie IV Dni
Organizacji Pozarządowych w Powiecie
Poznańskim na terenie Parku Dzieje
w Murowanej Goślinie dyrektor KCRiS
OAZA Wojciech Kiełbasiewicz odebrał
z rąk Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego puchar i certyfikat Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu
Poznańskiego 2019. Decyzją Kapituły Rekomendującej obiekt Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA otrzymał najwyższą liczbę punktów w kategorii rekreacja,
tym samym uplasował się na I miejscu
w powiecie poznańskim!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do naszego sukcesu!
◊ Oaza
Przypomnijmy, że certyfikaty otrzymało
w sumie 38 podmiotów z terenu naszego
powiatu. Wśród nich, poza „Oazą” były jeszcze cztery instytucje z naszej gminy:
- Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku
- Zamek w Kórniku
- Wake Park Kórnik
- Kawka Centrum Turystyki i Edukacji w Konarskim
◊ ŁG

Zbiórka dla Julki z Robakowa

W dniu 10 lipca 2019 r. stan konta Julki
w kórnickim BS wynosił 192.013,85 zł. Publikujemy listę kolejnych firm i instytucji,
które włączyły się w zbiórkę: Kórnicko Bnińskie Bractwo Kurkowe, Sołectwo Konarskie,
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie,
OSP Kórnik oraz mobilny „Kiermaszu
różności” prowadzony przez Parafię
pw. św. Wojciecha w Bninie.

Wpłaty na leczenie Julki prosimy kierować
na konto: Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej BS Kórnik
nr 34 9076 0008 2001 0007 0739 000
Dziękujemy z całego serca ofiarodawcom
oraz informujemy Państwa, że zbiórka dla
Julki Bubacz jest aktywna do 29 lutego
2020 roku.
◊ Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS
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Koniec trwogi przed smogiem,

Las Doświadczalny Zwierzyniec i jego istota

czas na kreatywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
Wraz z nadejściem cieplejszych dni dla
mieszkańców Kórnika nastąpiła długo
wyczekiwana możliwość korzystania
z klimatycznych walorów swojego miasta
i szczególnego w swym rodzaju parku,
czyli Arboretum Kórnickiego Instytutu
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
(PAN) oraz promenady nad urokliwym
jeziorem. Skończyło się bowiem niebezpieczeństwo pojawiania się szkodliwego
i uciążliwego smogu, czyli zjawiska atmosferycznego powstającego wskutek
kumulacji zanieczyszczeń atmosfery przy
dużej wilgotności powietrza i braku wiatru.
Dla mieszkańców Kórnika organizowano
spotkania dotyczące zagrożeń występowania smogu oraz negatywnych skutków
jego oddziaływania na ludzi i środowisko,
a także sposobów zmniejszenia lub eliminacji uciążliwości smogowych. Ze względu
na stałą aktualność problemu tzw. niskiej
emisji wśród zanieczyszczeń powietrza
i pogarszającą się kondycję zdrowotną
ludzi takie spotkania powinny być kontynuowane. Wśród smogowych składników
zanieczyszczeń powietrza wymienić należy
przede wszystkim niebezpieczne gazy,
takie jak tlenki azotu, tlenki siarki i tlenki
węgla, substancje stałe, czyli pyły oraz
substancje organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA). Na szkodliwy wpływ na ludzi
i środowisko różnych elementów smogu
zwracano uwagę już w latach osiemdziesiątych. Przyczyny i skutki oddziaływania
zanieczyszczeń powietrza szczegółowo
przedstawił prof. dr Stefan Białobok,
kilkudziesięcioletni dyrektor (od 1945 do
1980 roku) Instytutu Dendrologii PAN,
w redagowanej przez siebie monografii
pt. „Życie drzew w skażonym środowisku”
(PWN Warszawa-Poznań, 1989). Wówczas
była ona w Polsce jednym z pierwszych
tego typu opracowań. Zawarte w nim
informacje w wielu aspektach pozostają
do dziś aktualne.
Najwyższe rozmiary smogu występują
w aglomeracjach miejskich i w niewielkiej
odległości od dużych ośrodków przemysłowych. Rozróżniamy 2 typy smogu , tzw.
smog fotochemiczny (inaczej utleniający,
smog biały lub smog typu Los Angeles)
i smog kwaśny (znany też jako smog
londyński). Głównym składnikiem smogu
fotochemicznego są tlenki azotu i tlenki
węgla oraz węglowodory. Pod wpływem
promieniowania UV w reakcjach fotochemicznych powstają reaktywne formy tlenu, które wraz z tlenkami azotu i lotnymi
związkami organicznymi reagują ze sobą

tworząc szkodliwą mieszaninę związków
wtórnych, takich jak różne, niebezpieczne
nadtlenki (w tym szczególnie toksyczny
nadtlenek acetyloazotanu), aldehydy, węglowodory, tlenek węgla i ozon. W dużych
metropoliach smog fotochemiczny występuje w następstwie znaczącej emisji spalin
samochodowych w miesiącach letnich
(od czerwca do września) podczas bardzo
słonecznych dni i wysokiej temperatury
powietrza.
Podstawowymi związkami chemicznymi
generującymi smog kwaśny są tlenki
siarki, azotu, pyły zawieszone, sadza
i WWA. Z pyłów smogowych należących
do najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia wymienić należy pyły zawieszone
znane jako PM2,5 i PM10. Cząsteczki
aerozolowych zanieczyszczeń powietrza
PM2,5 mają wymiary nie większe niż 2,5
mikrometra (czyli 0,0025 milimetra), przez
co łatwo atakują drogi oddechowe i układ
krążenia. Zgodnie z normami unijnymi
i polskimi stan alarmowy ogłasza się kiedy stężenie PM2,5 przekracza 25 μg/m3
(poziom średni-roczny, dane z Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, GIOŚ),
natomiast według Światowej Organizacji
Zdrowia niebezpieczeństwo wystąpienia
chorób układów oddechowego i krążenia
ma miejsce już przy średnim rocznym
stężeniu pyłu PM2,5 równym 10 μg/m3 (z:
WHO/SDE/PHE/OEH/06.02). Cząsteczki
stałe zawieszonych pyłów drobnych PM10
charakteryzują się rozmiarami o średnicy
około 10 mikrometrów, przez co również
mogą przedostawać się do płuc. W Polsce
dopuszczalny poziom dobowy PM10 wynosi 50 µg/m3 (dane z GIOŚ). Toksyczne
węglowodory WWA powstają wskutek
spalania benzyny, węgla, koksu, drew-

na, ekogroszku, odpadów (w tym mułu
i miału węglowego) i śmieci (też tworzyw
sztucznych). Do wyjątkowo groźnego
WWA należy rakotwórczy benzo(a)piren
(skrót B(a)P). Dopuszczalny średnioroczny
poziom B(a)P wynosi 1 ng/m3. Zwiększenie
jego zawartości notowane jest zwłaszcza
w zanieczyszczeniach pochodzących
z ogrzewania domów, czyli z tzw. „niskiej
emisji”. Podobne źródło ma emisja pyłów
PM2,5 i PM10. Zagrożenie wystąpienia
smogu kwaśnego ma miejsce w trakcie
sezonu grzewczego, czyli najczęściej od
późnej jesieni do wiosny.
W Polsce poziom smogowych zanieczyszczeń powietrza monitorowany jest przez
kilkaset stacji pomiarowych, a wyniki
dostępne są na stronach Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).
Bliska dla Kórnika stacja monitorująca
w Borówcu prowadzi automatyczne
pomiary stężeń dwutlenku siarki (SO2),
węglowodorów (benzen, BZN), ozonu (O3),
tlenku azotu (NO), pyłów zawieszonych
PM10, dwutlenku azotu (NO 2) i sumy
tlenków azotu (NOx) (z: http://powietrze.
poznan.wios.gov.pl).
Ciepłe dni zachęcają do spędzania czasu
na świeżym powietrzu, wolnym od niepożądanych smogów, przyjaznym dla
zdrowia i samopoczucia ludzi. Zapraszamy mieszkańców Kórnika (i nie tylko) do
naszego Arboretum i przebywania wśród
wielobarwnie kwitnących drzew i krzewów, poczucia zapachów uwalnianych
olejków eterycznych i wsłuchiwania się
w ptasie trele.
◊ Gabriela Lorenc-Plucińska
Instytut Dendrologii PAN

Wynik automatycznych pomiarów jakości powietrza w dniu 28 czerwca 2019 r.
na stacji Borówiec-Drapałka (WIOŚ Poznań, http://powietrze.poznan.wios.gov.pl).

Nawiązując do artykułu pt. „Spojżmy na las”
(pisownia oryginalna), napisanego przez
Pana Stefana Wojciechowskiego i zamieszczonego w numerze 11. „Kórniczanina”
z 7 czerwca 2019 r., chcielibyśmy odnieść się
do jego treści i przekazać kilka słów na temat
Lasu Doświadczalnego Zwierzyniec Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
Las, jako układ ekologiczny oraz miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej,
pełni liczne funkcje, a te naturalne lub
regulowane funkcje podlegają różnym
klasyfikacjom. W dużym uproszczeniu
lasy pełnią m.in. funkcję klimatotwórczą,
uzdrowiskotwórczą, rekreacyjno-turystyczną, krajobrazotwórczą, przeciwerozyjną,
wiatrochronną, glebochronną, produkcyjną,
kształtują gospodarkę wodną, chronią różnorodność biologiczną, stanowią rezerwuar
węgla, itp. Ponadto są naszym dziedzictwem
historycznym i kulturowym. Funkcje te można także podzielić na ochronne, społeczne
oraz gospodarcze.
Lasy pełnią funkcje społeczne m.in. na
drodze ich udostępnienia dla celów rekreacyjnych oraz poprzez prowadzoną na ich
terenie działalność edukacyjną i turystyczną. Lasy, zwłaszcza dla mieszkańców dużych
aglomeracji miejskich, są bardzo ważnym
miejscem odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Działalność ta może być prowadzona tylko na terenie, który został udostępniony dla
ludności. Nie wszystkie miejsca, które znajdują się na terenach leśnych (Skarbu Państwa), są udostępniane dla społeczeństwa.
Stałym zakazem wstępu, zgodnie z art. 26.
Ustawy o lasach z 28 września 1991 r., objęte są lasy stanowiące:
• uprawy leśne do 4 m wysokości,
• powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
• ostoje zwierząt,
• źródliska rzek i potoków,
• obszary zagrożone erozją.
Las Doświadczalny Zwierzyniec, a także
okoliczne lasy, począwszy od XVII wieku do
roku 1880, należały do dóbr Działyńskich.
Okres ten cechuje ekstensywna gospodarka
leśna, a zasoby leśne zaspokajały bieżące
potrzeby majątku i stanowiły rezerwę finansową. Po śmierci Jana hr. Działyńskiego
w 1880 r., rodowy majątek Działyńskich stał
się własnością Władysława hr. Zamoyskiego.
Gospodarkę leśną prowadzono w tym czasie jak dawniej. W tym okresie ogrodzono
kompleks leśny i założono hodowlę zwierzyny. Wtedy też powstała nazwa Zwierzyniec.
W roku 1924 Władysław Zamoyski, poprzez
zapis w testamencie, przekazał kórnickie
dobra Narodowi Polskiemu, stwarzając
fundamenty organizacyjne powstałej
w 1925 r. Fundacji Zakłady Kórnickie, która
funkcjonowała w tym stanie do wybuchu II
wojny światowej.
Zarządzanie lasem odbywa się w oparciu
o dokument zwany Planem Urządzenia

Lasu (PUL; operat). Pierwszy znany operat
powstał w latach 1923-24, ale należy sądzić,
że już wcześniej były opracowywane takie
plany. Operat z 1924 r. został po czterech
latach anulowany przez inspektora Ochrony
Lasu Województwa Poznańskiego na wniosek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.
Prawdziwą przyczyną jego anulowania była
potrzeba zwiększonego pozyskania drewna. Nowy operat sporządzono na okres
od 01.11.1928 do 31.10.1938 r. Dla sosny
i dębu przyjęto 100-letni wiek rębności (dojrzałość drzew do wyrębu), a dla olszy, brzozy
i innych liściastych – 60-letni. Przy nowych
zalesieniach i odnowieniach sadzono sosnę
z dębem. Projektowano także podsadzenia
drzewostanów brzozowych dębem i dalszą
ich przebudowę. Użytkowanie przedrębne
cechowała mała intensywność. Następny
PUL sporządzono na okres 1938-1948,
jednakże w związku z wybuchem II wojny
światowej i zajęciem Polski przez okupanta
nie był on realizowany. Okupant prowadził
wyręby według swoich potrzeb znacznie
przekraczając plan cięć na lata 1938-1948.
Po wyzwoleniu, w związku z upaństwowieniem lasów majątkowych i innych, lasy Fundacji Zakłady Kórnickie włączono w skład
ówczesnego Nadleśnictwa Kórnik. Z powodu braku planów urządzeniowych, rozmiar
użytkowania był corocznie ustalany przez
Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu
bez wyodrębniania Uroczyska Zwierzyniec,
zatem na temat pozyskania drewna w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec nie ma
miarodajnych źródeł. W 1952 r. ówczesny
Zakład Dendrologii i Pomologii (stara nazwa obecnego Instytutu Dendrologii PAN)
zostaje włączony do Polskiej Akademii Nauk
i staje się jednostką badawczą, której leśną
bazę doświadczalną stanowiły (i stanowią)
lasy Uroczyska Zwierzyniec.
Pierwszy po wojnie PUL dla Nadleśnictwa
Kórnik opracowała na okres od 01.01.1951
do 31.12.1960 r. Drużyna Urządzania Lasu
Poznańskiego Okręgu Lasów Państwowych.
Na skutek zmian zasad zagospodarowania lasów plan ten się zdezaktualizował,
a w 1955 r. nastąpiła rewizja jednorazowa
użytkowania. Na skutek starań Polskiej
Akademii Nauk Ministerstwo Leśnictwa
przekazało Uroczysko Zwierzyniec Zakładowi Dendrologii i Pomologii PAN w Kórniku
w zarząd i użytkowanie wraz z prowadzeniem doświadczeń naukowych. Formalne
przekazanie nastąpiło 1 lipca 1959 r. Z uwagi
na tę samodzielną i specyficzną gospodarkę
z priorytetem doświadczalnictwa, powstała konieczność opracowania odrębnego
PUL. Plan Urządzenia Lasu na okres od
01.10.1968 do 30.06.1979 opracowało Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa
w Poznaniu. Utworzono na jego terenie dwa
gospodarstwa: 1) lasów wodochronnych
oraz 2) lasów doświadczalnych.
W dniu 7 września 1995 r. Minister Ochro-

ny Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa wydał decyzję o wyłączeniu
omawianych gruntów z zarządu Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku i włączeniu ich
do Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Babki.
Z kolei 8 marca 1996 r. Nadleśnictwo Babki
komisyjnie przekazało Las Doświadczalny
Zwierzyniec, wchodzący w skład obrębu
leśnego Kórnik, w bezterminowe i bezpłatne
użytkowanie Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku.
Las Doświadczalny Zwierzyniec położony
jest na południowo-zachodnim brzegu
Jeziora Kórnickiego i zajmuje 221,70 ha.
Prowadzone są tu m.in. doświadczenia
proweniencyjne sosny zwyczajnej, świerka
pospolitego, jodły pospolitej, jodły olbrzymiej i wielu innych gatunków (nasiona
pochodzą z różnych zakątków świata,
a sadzonki zastały wysadzone w jednolitych warunkach, co umożliwia porównania
populacji). Zlokalizowane są tu również
doświadczenia międzynarodowe należące
do sieci doświadczeń proweniencyjnych
powstałych z inicjatywy Międzynarodowej
Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Na Zwierzyńcu funkcjonują obecnie
72 powierzchnie doświadczalne. W LD
Zwierzyniec równolegle do prowadzonych
badań naukowych w lesie jest prowadzona
gospodarka leśna. Wszystkie prace gospodarcze na terenie Zwierzyńca są prowadzone w oparciu o 10-letni Plan Urządzenia
Lasu, Ustawę o lasach z 28 września 1991 r.,
Ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia
2004 r. i instrukcje hodowli lasu, ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu i inne.
Prowadzone badania naukowe na terenie
Lasu Doświadczalnego są zlokalizowane
w różnych miejscach, dlatego prowadzone
prace mogą wzbudzać wiele emocji. Chcielibyśmy podkreślić, że Las Doświadczalny
Zwierzyniec (wraz z położonym w jego
obrębie arboretum) podlega Instytutowi
Dendrologii PAN i ze względu na swój
doświadczalny charakter może być objęty
stałym zakazem wstępu zgodnie z Ustawą
o lasach (jako powierzchnie doświadczalne).
Dla mieszkańców Kórnika i Bnina oraz
turystów spoza gminy została stworzona
ścieżka turystyczna przebiegająca przez Las
Doświadczalny, aby zainteresowani mogli
delektować się pięknem przyrody roztaczającej się wokół Jeziora Kórnickiego oraz rodzinnie spędzać czas, obcując z naturą. Nie
zabraniamy nikomu korzystania z lasu, choć
irytują nas pozostawione w lesie śmieci, pozostałości po pracach ogrodowych, zaśmiecony brzeg jeziora, itp. Prowadzone prace
gospodarcze na terenie lasu powodują jego
czasowe wyłączenia z udostępniania, a także łączą się z przejazdem ciężkiego sprzętu
duktami leśnymi, których naprawa jest
uzasadniona dopiero po zakończeniu prac.
cd. na str. 14
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Uwaga!
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
wydał ogłoszenie o przystąpieniu
do opracowywania projektu
Programu ochrony środowiska
przed hałasem
dla dróg krajowych
i odcinka autostrady A2
(Konin - granica województwa)
oraz o poddaniu go procedurze
zapewnienia możliwości udziału
społeczeństwa.
Wersja elektroniczna ww. projektu
Programu znajduje się na stronie
internetowej:
http://www.bip.umww.pl
w zakładce „Ogłoszenia”
- „Ogłoszenia 2019”.
Wersja papierowa ww. projektu
Programu dostępna jest w siedzibie
Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al.
Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
pok. 1045, w godzinach pracy Departamentu.

cd. ze str. 13
Na terenie kompleksu znajdują się zabudowania gospodarcze i mieszkalne należące
do Skarbu Państwa, a Instytut Dendrologii
PAN nimi zarządza, nie sprzedano żadnego
budynku ani terenu wchodzącego w obręb
kompleksu.
Las Doświadczalny Zwierzyniec znajduje
się w dużej mierze na gruntach porolnych
na siedliskach wilgotnych. Bogata szata
roślinna i jej dynamiczne przemiany mogą
sprawiać wrażenie zaniedbania, las odstaje
bowiem od wizji parku. Jest to obraz naturalny, który dla wielu procesów przyrodniczych
niesie liczne korzyści, niekiedy niezauważalne dla osób niedysponujących fachowym,
rzetelnym wykształceniem przyrodniczym
(w tym leśnym).
Prowadzone prace z zakresu ochrony i hodowli lasu na terenach gospodarczych są
realizowane zgodnie ze sztuką leśną i zachowaniem najwyższych standardów dbałości
o zasoby leśne. Większość drewna, które jest
obecnie pozyskiwane z terenu Zwierzyńca,
to drewno trocinkowe, wiatrołomy oraz
wywroty. Zwierzyniec w ostatnich latach
jest dewastowany przez siły natury (czynniki
abiotyczne i biotyczne), w efekcie których
drzewa są łamane, przewracane i niszczone,
w tym te rosnące na powierzchniach doświadczalnych założonych przez kórnickich
naukowców. Wiele z tych „zniszczonych”

Wakacje nad i pod wodą w bibliotece w Bninie

Uwaga!
Powiat poznański podjął działania
zmierzające do inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzi firma
AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą
w Złotnikach k. Poznania do dnia 30
września 2019 roku. Osoby wykonujące
inwentaryzację będą posiadały imienne
upoważnienia od Zarządu Powiatu
Poznańskiego. Członkowie zespołu
realizującego projekt zobowiązani są
do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu
i będą gromadzić jedynie informacje
bezpośrednio związane z jego celem.
W związku z powyższym zwracamy się
z prośbą do osób fizycznych i prawnych,
u których na nieruchomości znajdują
się wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych
wyrobów oraz udzielenie niezbędnych
w tym zakresie informacji.
Ponadto mieszkańcy posiadający na
swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest
proszeni są o zgłoszenie tego faktu
do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o.
pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa
Powiatowego w Poznaniu pod nr tel.
61 8410-750.
drzew pozostawiamy w lesie do naturalnego
rozkładu, co jest przejawem dbałości o różnorodność biologiczną. Inne, szczególnie te,
których zamieranie jest związane z działalnością szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, muszą być pilnie usuwane
i wywożone z lasu, stanowią bowiem istotne zagrożenie dla trwałości i stabilności
lasu, a działania te nie są ukierunkowane
na zysk, gdyż przychody z wykonywanych
prac niejednokrotnie nie pokrywają kosztów. Na przykład większość drzewostanów
świerkowych (w tym doświadczalnych)
w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec musi
być obecnie pilnie wycinana i usuwana, są
to prace, które trwają od ubiegłego roku
i wiążą się z rozjeżdżaniem dróg. Dukty leśne
zostaną wyrównane po zakończeniu prac.
Zamieranie drzewostanów świerkowych
związane jest z niekorzystnymi warunkami
pogodowymi w ostatnich latach, skutkującymi osłabieniem drzew i w konsekwencji
gradacją m.in. kornika drukarza. Czy użytkownicy lasu (rowerzyści, spacerowicze)
zdają sobie sprawę z tego, jaka jest przyczyna konieczności wykonywanych tychże
prac, a co za tym idzie stanu dróg, na jakie
tak narzekają? Czy chwilowo pogorszone
stany dróg w obliczu zniszczenia przez kornika cennych powierzchni doświadczalnych
i drzew, które z bólem musimy usuwać, są
najważniejsze?

W dniu 4 lipca 2019 roku po długiej
i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 84 lat
nasz kochany Brat

śp.
Kazimierz Zięta
Pogrzeb odbył się 11 lipca 2019 r.
na cmentarzu Prawosławnym
w części katolickiej
przy ulicy Wolskiej w Warszawie.
Z głębokim żalem i poczuciem straty
zawiadamia
rodzeństwo

Msze św. za śp. Kazimierza odprawione
będą w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Kórniku w następujących terminach:
21 VIII godz. 18:00,
11 IX godz. 18:00,
18 IX godz. 18:00,
25 IX godz. 18:00,
29 XI godz: 18:00,
1 XII godz: 7:30

Drzewostany gospodarcze stanowią otulinę
(ochronę) powierzchni doświadczalnych,
ale w każdej chwili same mogą stać się
doświadczeniami. O wyjątkowości naszego
Zwierzyńca stanowi to, iż jest on obiektem
badawczym i od dziesięcioleci są tu prowadzone badania naukowe, które swoim
charakterem służą całemu społeczeństwu.
Gospodarka leśna, która jest prowadzona
na terenie całego kompleksu, jest ukierunkowana na ochronę doświadczeń, ochronę
przyrody i opiera się na ciągłości i zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich funkcji
lasu. Naturalnym stanem rzeczy jest odnawianie wszystkich powierzchni zgodnie
z typem siedliskowym lasu, aby nowe pokolenie drzew mogło cieszyć swoją obecnością
następne pokolenia naukowców, a także
mieszkańców związanych emocjonalnie
z naszym przepięknym kompleksem doświadczalnym. Gruntowna rewitalizacja
Zwierzyńca w duchu przedstawionym
w artykule Pana Stefana Wojciechowskiego
doprowadziłaby do redukcji funkcji, jakie
dzisiaj pełni nasz las. Ochrona tychże zasobów dla (i przez) naukowców z Instytutu
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk jest
najwyższym priorytetem.
◊ Damian Michałowicz,
Kinga Nowak,
Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii PAN

Moc atrakcji czekało na dzieci i młodzież,
które uczestniczyły w wakacyjnych spotkaniach w bibliotece w Bninie od 1do 5 lipca.
Panie bibliotekarki przygotowały dla uczestników multimedialne prezentacje, ciekawe
spotkania ze specjalnymi gośćmi, morskie
opowieści, zajęcia plastyczne i zabawy.
Zainteresowani mieli okazję wirtualnie
zanurkować i poznać rozmaite ryby i ssaki
mórz i oceanów, dowiedzieć się o tajemnicach morskiej żeglugi, obejrzeć wnętrze
Titanica i łodzi podwodnej oraz popłynąć
z piratami do tajemniczej wyspy skarbów.
Była też okazja, by rozwijać wyobraźnię
i kreatywność w czasie zajęć plastycznych.
Powstały: oceanarium malowane na folii, witraże z motywem statku, papierowe ośmiornice, kolaże bezpieczna plaża i lornetki.
Zajęciom towarzyszyły zabawy ruchowe,
rozrywki umysłowe i spotkania z literaturą.
Dodatkową niespodzianką wakacyjnych
spotkań była wizyta dwóch ciekawych
osób. Na pierwszej z nich gościliśmy pana
Łukasza – ratownika WOPR oraz instruktora nauki i doskonalenia pływania. Dzieci
miały okazję dowiedzieć się jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu akwenów
i zbiorników wodnych, o jakich zasadach
trzeba pamiętać przebywając nad wodą,
kiedy i jak należy wchodzić do wody, czego
unikać i jak pomóc osobie tonącej. Nie zabrakło również doskonalenia umiejętności
udzielania pierwszej pomocy na fantomie.
Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi za
profesjonalizm i przekazanie cennych rad
dotyczących bezpieczeństwa nad wodą.
Drugie spotkanie było wspaniałą i ekscytującą podróżą po świecie i oceanie z pisarzem,
pasjonatem podróży panem Łukaszem
Wierzbickim .
Cóż to była za przygoda! Uczestnicy zajęć
mieli okazję poznać bohaterów książek

autora: Kazimierza Nowaka, który rowerem
przebył samotnie kontynent afrykański,
słynnego niedźwiedzia Wojtka, który pomagał w Armii Andersa oraz Aleksandra Dobę,
który jako pierwszy przepłynął kajakiem
Atlantyk. Wraz z bohaterem książki Ocean to
pikuś dzieci przeżyły ciekawe przygody oko
w oko z żarłaczem, wielorybnicą, żółwiem
morskim, ptaszorami i rybami mahi-mahi.
Uczestnikom spotkania towarzyszyły niesamowite doświadczenia, wesoła zabawa oraz

motywacje pisarza do tego, by realizować
swoje plany i marzenia, które dają spełnienie i szczęście.
Serdecznie dziękujemy panu Łukaszowi
Wierzbickiemu za atrakcyjną i pełną wrażeń
wspólną, niezwykłą przygodę w bibliotece.
Było fantastycznie!
Wszystkim dzieciom życzę bezpiecznych
wakacji i ciekawych wrażeń w czasie dalekich podróży.
◊ Klaudyna Przybylska-Pawłowska
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Fotoreportaż z wernisażu wystawy Legionu

„ZAMEK I OKOLICE“

KONCERT PIEŚNI
„OD BRAHMSA DO GERSHWINA”
Zamek w Kórniku
3 sierpnia, godz. 18.00

Ilona Szczepaoska wokalistka
Wioletta Fluda pianistka
z Capelli Cracoviensis

30 lipca 2019 r. 19

18 nr 13/2019

Sprawozdanie z działaności zarzadu KTPS
Sprawozdanie z działalności zarządu
KTPS w okresie od 1 czerwca 2018 do 31
maja 2019 r.
KTPS zostało zarejestrowane 14 maja 1990 r.
Od lutego 2006 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo
liczy obecnie 42 członków zwyczajnych oraz
ośmiu członków honorowych są to:
-Teresa Radowicz - malarka, rodowita Kórniczanka, mieszkanka Poznania,
- Barbara i Tomasz Sadowscy - założyciele
poznańskiej Fundacji „Barka”,
- Joanna Jaśkowiak - notariusz w Kórniku,
- Lucjana Kuźnicka-Tylenda prezes zarządu
TFP Dziećmierowo,
- Maria i Wojciech Przychodzcy - właściciele
Firmy Anmed w Kórniku oraz
- Eugenia Marciniak członek założyciel, przez
28 lat członek zarządu pełniła funkcję
skarbnika.
Zarząd KTPS pracował w 6 osobowym
składzie:
1.Krystyna Janicka - przewodnicząca
2.Hanna Straus – zastępca
3. Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska
– skarbnik
4. Ewa Soczyńska – sekretarz
5.Szczepan Antkowiak - członek zarządu
6. Roman Czechoski - członek zarządu
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
Adam Lewandowski - przewodniczący,
Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak-Lewandowska, Irena Kaczmarek - członkowie.
Zarząd i Komisja Rewizyjna KTPS pracują
nieodpłatnie.
Siedziba KTPS mieści się w bnińskim ratuszu, lokal zajmujemy na zasadzie użyczenia
dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zebrał
się na 8 posiedzeniach, podjął 6 uchwał
w sprawie wydatkowania środków na sfinansowanie następujących zadań:
1. pomocy finansowej i materialnej dla
podopiecznych,
2. zbiórki 1 % podatku dla OPP
3. złożenia ofert w konkursie na realizację
zadań własnych gminy.
4. 27. Finału WOŚP w Kórniku,
5. zorganizowania kolonii letniej LATO 2019
6. zbiórki środków pieniężnych na leczenie
17 letniej Julki z Robakowa.
Podstawowym celem naszego Towarzystwa
jest niezależna pomoc osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
Realizując te cele KTPS może podejmować
działania w zakresie:
a) działalności charytatywnej,
b) pomocy społecznej,
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym,
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

f) wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej,
h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
i) turystyki i krajoznawstwa,
j) działalności na rzecz integracji europejskiej,
k) promocji i organizacji wolontariatu,
l) ochrony i promocji zdrowia.
W związku z w/w celami w roku 2018 r i 2019
KTPS zrealizował następujące zadania:
W zakresie edukacji i opieki wychowawczej
zorganizowaliśmy kolonię letnią dla dzieci
i młodzieży. W zakresie pomocy prawnej
i psychologicznej pomagaliśmy w załatwieniu kilku spraw m/in sporządzono wniosek
o przydział mieszkania, w PCPR wniosek
o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Zaprzyjaźniona księgowa rozliczała PIT-y, a nasza
członkini – emerytowana psycholog udzielała porad osobom, które się do niej zgłosiły.
W zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji
sfinansowano zakupy leków dla przewlekle
chorych i opłacono rehabilitację osobom
z niepełnosprawnościami, dofinansowano
wyjazdy do sanatorium, dofinansowano
budowę windy zewnętrznej osobie poruszającej się na wózku.
W zakresie pomocy rzeczowej udzielono
pomocy w opłatach za media, zakupiono
węgiel na zimę, udzielono pomocy materialnej zakupując sprzęt AGD trzem rodzinom.
Sprawozdanie finansowe
Fundusze KTPS to: składki członkowskie,
dotacje, darowizny, 1 % podatku od osób
fizycznych i odsetki bankowe.
Składki członkowskie w roku 2018 wyniosły
1.000,-zł
Wysokość składki wynosi 20 zł rocznie, renciści i emeryci płacą 50 % tejkwoty, czyli10 zł.
Członkowie honorowi nie płacą składek.
Dotacje w 2018 r. otrzymaliśmy dwie z UMiG
na kwotę 28.000,- zł oraz cztery razy po 500 zł
w sumie 2.000 na kolonie dla podopiecznych OPS. Pieniądze te, zgodnie z umową,
zostały wykorzystane na zorganizowanie
kolonii letniej oraz na pomoc dla rodzin
będących w potrzebie.
Darowizny to największa część przychodów
i w 2018 roku była to kwota 89.205,95 zł.
Wpływy z tyt. 1 % podatku od osób fizycznych to kwota 49.250,53,-zł.
Odsetki bankowe w 2018 r. wyniosły 39,99 zł
KTPS posiada rachunki złotowe w Banku
Spółdzielczym w Kórniku.
KTPS nie udziela pożyczek i poręczeń.
Sprawozdania finansowe i merytoryczne
składa do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Zeznanie podatkowe CIT 8 i CIT O składa
w I Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.
Natomiast do GUS składa coroczne sprawozdanie SOF-1.
Przychody KTPS w roku 2018 r. wyniosły

łącznie 167.647,92,-zł i były to:
1.składki członkowskie 1000,00,- zł 0,59%,
2.dotacje 30.000.00,- zł 17,89 %,
3.darowizny os. fizyczne 6.432.01,-zł 3,83%,
4. zbiórka 1 % od os. fiz. dla OPP 49.250,53,zł 29,37%,
5.darowizny osoby prawne 50.600.00,-zł
30.18%,
6.zbiórki publiczne 12.125,39,- zł 7,23%,
6. odsetki bankowe 39,99,- zł 0.02%,
7.wpłaty na zadania 18.200,00,- zł 10,85%,
razem 167.647,92 100%,
WYDATKI
KTPS w roku 2018 wydatkowało 157.455,74
zł z podziałem na :
1. pomoc rzeczową, 36.430,65- zł 23,14%.
2. leczenie i rehabilitację, 32.619,77- zł
20,72%,
3. koszty dz. Statutowej - kolonie 48.245,69
zł 30.64%,
4. koszty - usługi i zużycie materiałów
8.355,54,-zł 5,30%,
5. koszty imprez, 24.529,09,-zł 15,58%,
6. umowy zlecenia 7.275,00 zł 4,62%,
razem 157.455.74,- zł 100%,
Omówienie najważniejszych zadań realizowanych w roku 2018 r.
Zbiórki publiczne i zbiórka 1%.
Kampanię zbiórki 1% prowadziliśmy, podobnie jak w ubiegłych latach, wykorzystując
dostępne nam media: prasę lokalną, stronę
internetową, reklamę w autobusach Kombusu oraz ulotki informacyjne. W roku 2018
dla naszych podopiecznych podatnicy przekazali 49.250,53 zł. Zanotowaliśmy niewielką
zwyżkę w stosunku do roku poprzedniego.
Zbiórka prowadzona była dla wszystkich,
którzy poprosili o udostępnienie naszego
konta, a było to 18 osób. Dziękując ofiarodawcom prosimy wszystkich, szczególnie
Kórniczan do przekazywania 1% podatku,
ponieważ to nic nie kosztuje podatników,
a pozyskane fundusze w całości przeznaczone są na leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych z naszej gminy. Dzięki
wpłatom od stałych darczyńców możemy
regularnie wspierać leczenie przewlekle
chorych poprzez zakup leków. W roku 2018
z takiej formy pomocy skorzystało 9 osób.
Z dofinansowania na wyjazd do sanatorium
skorzystały 4 osoby.
POMOC RZECZOWA
Dla rodzin borykających się z różnymi
problemami, szczególnie gdzie występuje
niepełnosprawność, długotrwała choroba,
przemoc w rodzinie i bieda, organizujemy
pomoc polegającą na zaopatrzeniu w opał
na zimę, a także zakup sprzętu AGD.
Kilku rodzinom, które miały problem
z zapłatą za prąd i gaz uregulowaliśmy
rachunki. Na budowę windy zewnętrznej
dla niepełnosprawnej kobiety dorzucimy
się kwotą 2.000 zł.

Powstaje kolejny odcinek promenady

Trwa budowa kolejnego odcinka promenady nad Jeziorem Kórnickim.
Fragment o długości 230 metrów i szerokości 4 metrów, przebiegający od wysokości zbiegu ul. Poznańskiej z Poprzeczną do
terenu WODKOM Kórnik ma być zakończony do końca sierpnia bieżącego roku.
Budowa odbywa sie na działce nabytej
w 2017 roku przez Miasto i Gminę Kórnik
od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa własnie pod tą inwestycję.
Przypomnijmy, że pierwszy odcinek promenady oddano do użytku w 2010 roku.
Jako pierwszy powstał odcinek od ul. Jeziornej w Bninie do Zamku, następnie od
Zamku do Placu Browarowego i dalej. Docelowo promenada ma dotrzeć do Błoni.
Na początku prac nad nowym odcinkiem
miały miejsce incydenty blokowania placu budowy. Dwukrotnie interweniowała
Policja.
◊ ŁG
Kolonie LATO 2018 r.
Ubiegłoroczne wakacje spędzaliśmy
w Domu Wczasów Dziecięcych w Karpaczu.
Pojechała grupa 48 uczestników pod opieką
kierowniczki pani Ireny Żyto. W czasie dwutygodniowego turnusu koloniści zwiedzili
najważniejsze zabytki Kotliny Jeleniogórskiej. Polskie góry - Karkonosze zauroczyły
nas swoim pięknem. Była okazja by zdobyć
Śnieżkę i kilka pomniejszych górek. Dzięki
temu, że mieliśmy ze sobą autokar zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc w Karpaczu
i całej Kotliny Jeleniogórskiej.
Całkowity koszt zadania wyniósł 48.245,69,- zł.
W tym roku wyjeżdżamy z dzieciakami na
kolonie do Białego Dunajca /k Zakopanego.
W imieniu kolonistów i ich rodziców dziękujemy za wsparcie finansowe wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym możemy
organizować atrakcyjne wakacje dla dzieci.
Święta Bożego Narodzenia 2018 r.
Po raz pierwszy od 29 lat nie robiliśmy
spotkania przy choince. W porozumieniu ze
sponsorami zdecydowaliśmy ,że zakupimy
bony towarowe, które trafią do najbardziej
potrzebujących rodzin. Zakupiliśmy bony
towarowe do sieci DINO za 3.000 zł. Otrzymały je rodziny, które cierpią niedostatek.
Za bony mogły zakupić artykuły spożywcze,
mięso, chemię gospodarczą, warzywa i owoce wedle swoich potrzeb i uznania. Za bony
wydawane przez KTPS nie można zakupić
wyrobów tytoniowych i alkoholu. Koszty
zakupu bonów zasponsorowali po połowie
państwo Maria i Wojciech Przychodzccy oraz
pan Witold Brzeziński z Borówca, którym
z tego miejsca serdecznie dziękujemy.
WOŚP w Kórniku zorganizowaliśmy po
raz 14 ! Był to 27 Finał. Zebrano 115.000,zł Do puszek zbierało 120 wolontariuszy.
Orkiestra zagrała na scenie pod dachem
w kórnickiej OAZIE. Najwięcej emocji, jak

zwykle, wzbudziły licytacje złotego serduszka, za które licytujący zapłacił 15 tys.
zł. Dziękujemy za współpracę: Kórnickim
Harcerzom, Przyjaciołom Orkiestry, Sponsorom, Darczyńcom fantów, Wolontariuszom
i Mieszkańcom gminy za hojność i wspaniałą
atmosferę jaka nam towarzyszyła w trakcie
przygotowań i podczas Finału.
KTPS wspiera różne lokalne inicjatywy.
Współpracujemy ze szkołami i organizacjami społecznymi, z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, z Kórnicko Bnińskim
Bractwem Kurkowym, ze Stowarzyszeniem
Instytut Zachodni i Stowarzyszeniem Wspaniała Siódemka.
W ramach współpracy udostępniamy nasze
konto bankowe dla zbiórek organizowanych
przez radną Magdalenę Pawlaczyk. Do tej
pory organizowała ona zbiórkę pieniędzy na
rehabilitację Kamila, Marty, Kacpra, Tobiasza, Miriam i ostatnią w tym roku dla
Antosia.
Dzięki tym akcjom rodzice bardzo chorych
dzieci, choć na krótko, mogą być spokojni o
finanse potrzebne na rehabilitację swoich
pociech.
Na prośbę burmistrza p. Przemysława Pacholskiego podjęliśmy się zadania zbiórki
publicznej dla chorej na białaczkę nastolatki
z Robakowa. Na nas spoczął obowiązek
dokonania zgłoszenia do ministerstwa
i koordynowania wszelkich działań. Zakupiliśmy 50 sztuk puszek kwestarskich
i zaprowadziliśmy rejestr wydanych puszek.
Kórnicki Ośrodek Kultury wykonał plakaty,
naklejki, serduszka i identyfikatory. Wydział
Promocji Urzędu przyjmował wszelkie
dobra rzeczowe jakie znosili ofiarodawcy
z przeznaczeniem na licytacje i aukcje dla
Julki. Najwięcej z podarowanych przedmiotów zlicytowano podczas Kórnickich
Spotkań z Białą Damą. Złote serduszko, dar

p. K. Buszkiewicza zlicytowano za 5.000 zł,
a numer startowy biegaczki poznańskiego
Półmaratonu p. Magdaleny Skały, która
sama boryka się z nowotworem, został zlicytowany, wzbogacając konto Julki o 15.000
zł. Dla Julki zebrano 192.000,- zł (burmistrz
założył że zbierzemy 200.000 zł, a więc niewiele brakuje) Oprócz naszego Towarzystwa
pieniądze na leczenie nastolatki z Robakowa
zbierała fundacja „Sie-pomaga” oraz Fundacja Skarbowości w Bydgoszczy.
Julka wraz z mamą wyjechała już do Frankfurtu/n Menem, gdzie przechodzi rutynowe
badania przed zabiegiem.
Z radością pragnę poinformować że: na
wniosek zarządu KTPS starosta poznański p.
Jan Grabkowski wyróżnił p.Henrykę Strugarek z Bnina statuetką Wolontariusza Roku.
Uroczysta Gala odbyła się w Poznaniu dn.
17 czerwca pani Henryka otrzymała to
wyróżnienie w podziękowaniu za zorganizowanie kiermaszu różności i prowadzenie
aukcji internetowej na rzecz Julki Bubacz.
Na koniec składam serdeczne podziękowania członkom KTPS oraz współpracującym
z nami wszystkim wspaniałym ludziom za
bezinteresowną pomoc i pracę. Sponsorom
za życzliwość i ofiarowane środki.
Dziękujemy podatnikom za odpis 1% dla
KTPS, a także zaangażowanym w organizację naszych imprez służbom mundurowym:
Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży
Pożarnej, harcerzom. Dziękujemy dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom
Wydziału Promocji UMiG, Burmistrzom
i Dyrektorowi KCRiS Oaza Kórnik.
Dziękujmy naszym podopiecznym za zaufanie, jakim nas obdarzają.
◊ Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS
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Bractwo
zaprasza
Maraton
W dniach 3-4.08.2019 odbędzie się piąty
Kórnicki Maraton Turystyczny. Start maratonu odbędzie na Kórnickim rynku 3 sierpnia
2019 roku, a zawodnicy będą startować
podzieleni na grupy między godziną 8:00
a 9:00. W imprezie tej weźmie udział prawie
200 rowerzystów, którzy zmierzą się z dwoma dystansami 300 km i 500 km. Meta i baza
maratonu znajdować się będzie w świetlicy
w Robakowie. Zawodnikom życzymy szerokości na trasie maratonu, oraz żeby wszyscy
dojechali szczęśliwie do mety.

W Kamionkach grają w boule

Przebrani na rowerach
Kórnickie Bractwo Rowerowe zaprasza na
nietypową odsłonę kolejnego rodzinnego
rajdu pt. „Rowerowy Rajd Przebierańców”
Rajd jest zorganizowany w ramach projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2019 rok.
Wstępem na imprezę jest nietuzinkowy
ubiór. Liczymy na państwa pomysły i wyobraźnię. Przebieramy nie tylko siebie ale
i nasze rowery. Ma być dowcipnie, kolorowo,
wesoło i wystrzałowo. Pomieszajmy epoki.
Niech zostaną wspaniałe wspomnienia
z przejazdu kolorowego orszaku przez uliczki Kórnika. Na mecie rajdu zlokalizowanego
w Kórniku na błoniach czekać będzie jeszcze
sporo niespodzianek. Najlepsze ubiory zostaną nagrodzone. Na niestosujących się do
powyższych postanowień czekał będzie kat.
Rajd odbędzie się w dniu 1.09.2019 roku
start na Kórnickim rynku, a zapisy na rajd
ruszą od 10.08.2019 roku na stronie www.
kbrkornik.pl i na tej stronie będą też bieżące
informacje o tym rajdzie oraz na naszym
profilu „Kórnickie Bractwo Rowerowe” na
Facebooku. Zapraszamy serdecznie.
◊ J.C. KBR.

W sobotni poranek 29 czerwca rozegrane zostały II Mistrzostwa Kamionek
w Boule. Na bulodromie w Kamionkach
rozstrzygnięto siedmiorundowy turniej
rankingowy, w którym wzięły udział 24
dublety czyli 48 zawodników między
innymi z Leszna, Śremu, Bydgoszczy,
Jedliny Zdrój, Mieczewa, Lubonia. Jako
gospodarze wystąpili zawodnicy z klubu
„Kamionkowi Bulożercy” z Kamionek
(https://www.facebook.com/KamionkowiBulozercy/).
Pierwsze miejsce zajęli Piotr Wojna i Mirosław Misiorny z klubu „Śremski Klub
Petanque”, drugie miejsce - Karolina
Fabiś z klubu „Lubońska Petanka” oraz
Tomasz Renkas z klubu „Śremski Klub

Przyjaciół Petanque „Buler”, a miejsce
trzecie - Jacek Boiński wraz z Piotrem
Sobolewskim obaj z klubu „Śremski Klub
Petanque”.
Tuż za podium, bo na czwartym miejscu
uplasował się dublet reprezentujący rodzimy klub „Kamionkowych Bulożerców”
- Marek Płocieniczak i Wojtek Sulejewski.
Czwarte miejsce to do tej pory najlepszy
wynik Kamionkowych Bulożerców w turniejach rankingowych.
Wszystko to udało się zorganizować
dzięki pomocy: Centrum Medycznego
Kamionki, Instytutu Urody Kamionki,
Przedszkola Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Wydawnictwa Poznańskiego,
firmy Vininova, restauracji Figa z Makiem

oraz sołtysek kamionkowych sołectw za
co organizatorzy z klubu „Kamionkowi
Bulożercy” serdecznie dziękują.
Klub „Kamionkowi Bulożercy” na co
dzień trenuje na bulodromie w Kamionkach przy ulicy Platanowej.
Wszystkich, którzy chcieliby spróbować
gry w Boule, klub „Kamionkowi Bulożercy” zaprasza na otwarte treningi,
które odbywają się w każdą środę od
godziny 17:00 do 20:00 na bulodromie
w Kamionkach.

◊ Bulożercy
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

4 SIERPNIA
MUZYKA Z KÓRNIKA: „SOPRANISSIMO
voice, style & class”. Arboretum w Kórniku, godz. 18:00.

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Wakacje
Emilki”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 16:15.

JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

24 SIERPNIA

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Kajtek i
Tosia”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 16:15.
10 SIERPNIA
SPEKTAKL: „KIEDY BĘDĘ DUŻY” – BA-KU
TEATR. KCRiS OAZA – Błonie, godz. 20:00.
MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: BLOKI.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.
11 SIERPNIA
MUZYKA Z KÓRNIKA: „ŻYCIE TO JEST PODRÓŻ”. Arboretum w Kórniku, godz. 18:00.

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Wakacje
u dziadka”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:15.
3 SIERPNIA
MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH:
IKARVS LIVE. Plaża KCRIS Oaza Błonie,
godz. 20:00.
KONCERT PIEŚNI „OD BRAHMSA DO
GERSHWINA”. Zamek w Kórniku, godz.
18:00. Wstęp wolny po rezerwacji
- tel. 696 984 694 lub annawitek@vp.pl

Koncerty
na Błoniach

JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.
13 SIERPNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Malowany Ul”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 16:15.
17 SIERPNIA
MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: TBA.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.
18 SIERPNIA
MUZYKA Z KÓRNIKA: „OPERETKOWY ZAWRÓT GŁOWY”. Arboretum, godz. 18:00.

KCRiS Oaza ma nową propozycję dla
tych Wszystkich którzy nudzą się w sobotni wieczór.
Przy współpracy z szefem Batyskafu –
Mateuszem Rozynkiem proponujemy
cykl koncertów o bardzo różnorodnym
charakterze. Nazwaliśmy ten projekt
„Muzyczna plaża na Błoniach”.
Za selekcję i dobór goszczących zespołów
odpowiada Pan Mateusz. Sety DJ’skie,
projekty i zespoły z poznańskiej sceny
muzycznej, wielogatunkowe eksperymenty wokalno-instrumentalne, a także
lekkie i przyjemne wakacyjne klimaty.

Dzień Rodziny u „Gościnnych” Prośba

20 SIERPNIA

GREATMAN KÓRNIK TRIATHLON 2019.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
(ul. Leśna 6).

6 SIERPNIA
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JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

DOŻYNKI GMINNE. Robakowo (ul. Szkolna 1), start godz. 15:00.
MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: VHS.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.
25 SIERPNIA
MUZYKA Z KÓRNIKA: „ŚPIEWNIK POLSKI
W STRASZNYM DWORZE”. KCRiS OAZA,
godz. 19:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.
27 SIERPNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Szkoła
dla początkujących”. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 16:15.
31 SIERPNIA
PIERWSZY ROK SOŁECTWA. Plac zabaw i
rekreacji „Kamyczek” przy ul. Platanowej
w Kamionkach, start godz. 16:00.
MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: TBA.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.

Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ ZF

To dopiero początek. Czekamy na Wasze
opinie, które będą przydatne za rok.
A teraz zapraszamy naprawdę wszystkich licząc w szczególności na młodych!
Jedno jest pewne - będzie się działo, więc
wpadajcie co sobotę na naszą muzyczną
plażę!
Startujemy o 20:00, co tydzień aż do
końca wakacji.
Pamiętajcie też, że 10 sierpnia zapraszamy najpierw na spektakl „Kiedy będę
duży” – Ba-Ku Teatr.
◊ Oaza

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, na
terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” odbył się Dzień Rodziny.
Uroczystość ta była organizowana po raz
kolejny i cieszy nas fakt, że była to okazja do
świętowania w rodzinnym gronie.
Uczestnicy w montażu słowno–muzycznym
wyrażali miłość, szacunek, oddanie i podziękowanie za trud wychowawczy swoim
rodzicom. Recytowano wiersze, śpiewano
piosenki, a także składano życzenia. Główną
atrakcją było przedstawienie pełne humoru i przesłania pod tytułem „Skąpiec” na
podstawie sztuki Moliera. Oprócz gorących
podziękowań i serdecznych życzeń, na ro-

dziców czekała niespodzianka – prezenty
przygotowane przez uczestników w pracowni technicznej. Po części artystycznej
wszyscy udali się do ogrodu, gdzie czekał
na nich poczęstunek.
Celem spotkania uczestników z rodzicami
i pracownikami było przede wszystkim
wzmocnienie więzi uczuciowych w rodzinie
i podkreślenie jej znaczenia w życiu.
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom
za wspólnie spędzony czas, za słowa uznania oraz rodzinną atmosferę, która sprawia,
że uśmiechy na naszych twarzach gościć
będą na każdą myśl o kolejnym spotkaniu.
◊ Społeczność ŚDS „Gościnni”

„Kradzione nie tuczy”
Bardzo serdecznie prosimy o to żeby nie
niszczyć, nie łamać i nie zrywać roślin i owoców, które uprawiamy na tzw. ”wygonie”
przy skrzyżowaniu ulic: Młyńskiej, Parkowej
i Średzkiej. Od kilkunastu już lat staramy się,
aby nasze domostwo choć trochę odizolować
od niezwykle uciążliwego miejsca jakim jest
skrzyżowanie wspomnianych ulic. Z wielkim
trudem pielęgnujemy to wszystko co w tych
trudnych warunkach może tam rosnąć (gleba bardzo kiepska i sucho). Niestety coraz
częściej mamy do czynienia z niechlubnymi
„wielbicielami” naszych kwiatów i owoców.
Gdy kwitły lilaki, to dwie panie (wiemy kto to
był) naścinały mnóstwo kwiatów. Po co im
aż tyle było potrzebne? Wcześniej przed Niedzielą Palmową jakiś „dorobkiewicz” zniszczył
nasze dwie wierzby w celu pozyskania tzw.
„bazi”. Pewnie miał jakąś korzyść materialną,
ale czy było warto? Ostatnio tak czekaliśmy
aż zakwitną słoneczniki. Trzeba było je
podlewać, niektóre opalikować, bo inaczej
by nie przetrwały na tym terenie. I kiedy ich
słoneczne „głowy” były najładniejsze to zostały brutalnie zerwane. Drogi Amatorze nie
niszcz naszych roślin, jak nie masz pieniędzy,
na kwiaty dla swojej ukochanej to zapukaj do
nas a na pewno coś poradzimy.
Z serdecznymi pozdrowieniami
◊ Krystyna i Adam Boratyńscy
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223,
położonych w obrębie geodezyjnym Bnin,
gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze
zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o numerach ewidencyjnych 861
i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach

od 7 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt
planu dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia
2019 r. w siedzibie Rady Miasta i Gminy
Kórnik, ul. Rynek 1, 62-035 Bnin o godz.
15:30. 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,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13
września 2019 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 2017 r. poz. 570 ze zm.)
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.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej
i Szerokiej w obrębie geodezyjnym
Robakowo, gmina Kórnik. Przedmiotem
uchwały jest określenie 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 bezpiecz-

nym 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 23 sierpnia
2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym
Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie
geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
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 23 sierpnia
2019 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 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr IX/88/2019

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 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr IX/89/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia

OGŁOSZENIE
Burmistrza 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 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
IX/90/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina
Kórnik. Przedmiotem uchwały jest
określenie 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 23 sierpnia 2019 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 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr VII/64/2019
z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Kamionkach w rejonie
ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik.
Zmianie ulega treść załącznika do
uchwały, poprzez rozszerzenie obszaru
przystąpienia do opracowania planu
miejscowego.
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 23
sierpnia 2019 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 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
X/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie
ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
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 23 sierpnia 2019 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz 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 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
X/106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w

sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek oznaczonych
numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb Kamionki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
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 bezpiecz-

nym 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 23
sierpnia 2019 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
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Triathlon Kórnik - informacje o utrudnieniach

Informuję o imprezie sportowej Kórnik Triathlon, który odbędzie się 4 sierpnia 2019 r.
Triathlon to:
• pływanie w Jeziorze Kórnickim, start i meta
z plaży na terenie Błoni (dawny OSiR),
• rower na drogach wojewódzkich 431 i 434,
• bieg po terenach leśnych Lasu Zwierzyniec.
W imprezie będzie uczestniczyć około 750
zawodników w 3 falach startowych.
Utrudnienia w ruchu:
Od godziny 8:45 do godziny 18:00 zostaną
całkowicie wyłączone z ruchu ulice:
• ul. Woźniaka od skrzyżowania z ul. Poznańską (skrzyżowanie będzie przejezdne)
do granic Mieczewa.
• Obwodnica Kórnika od ronda do ul. Konarskiej (ul. Konarska będzie przejezdna)
• Objazd do Mosiny zostanie poprowadzony
przez: Bnin, Konarskie, Radzewice, Świątniki
• Objazd do Śremu zostanie poprowadzony
przez Bnin.
• Dojazd i wyjazd z Czołowa możliwy będzie
przez Konarskie i dalej objazdami.
◊ Paweł Kotas
Główny organizator

Łucznictwo
Wiosenno-letni cykl
zawodów łuczniczych za nami.
W maju rozpoczęły się długo wyczekiwane przez zawodników turnieje łucznicze,
w którym zawodnicy UKS- Jedynka Kórnik
mogli w końcu sprawdzić swoją formę. 26
maja, na torach klubu Leśnik w Poznaniu,
w I Rundzie Pucharu Wielkopolski, złoto
w kategorii młodzik starszy zdobył Jakub
Sobiech, strzelając z odległości 30m. 1
czerwca liczna grupa naszych zawodników
brała udział w zawodach łuczniczych z okazji
dnia Dziecka, które odbyły się na obiekcie
sportowym ŁKS Surma w Poznaniu. Tutaj
nasze młodziczki zdobyły kolejno: Zuzanna Banecka I miejsce, Zofia Brylewska II
miejsce, Paulina Bukczyńska III miejsce, Gabriela Kmiecik V miejsce. W kategorii dzieci
bardzo dobrze zaprezentowały się Nadia
Jańczak - I miejsce, i Zofia Kmiecik - II miejsce.
W kategoria chłopców najlepszy był Kajetan
Ratajczak zajmując III miejsce. Kolejną imprezą, w której braliśmy udział, był Turniej
Łuczniczy o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla w Bukowcu, w którym wystartowały
Zofia Kmiecik i Nadia Jańczak, zdobywając
kolejno 3 i 4 miejsce. Najważniejszy start
i zarazem sprawdzian formy dla naszych zawodników na szczeblu wojewódzkim odbył
się na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Nowej Rudzie. W zawodach
tych wzięły udział Zuzanna Banecka, Zofia
Brylewska i Paulina Bukczyńska zdobywa-

Kolekcjoner medali na rolkach

Kórniczanin Jacek Ogonowski – emerytowany nauczyciel wf z SP 2 Bnin, kórnicki
rehabilitant, kontynuuje także realizację
swoich sportowych pasji. Odnosi sukcesy
w rywalizacji rolkarzy. Kilkanaście lat temu
startował z powodzeniem w maratonach
na wodach otwartych na dystansach od
3 km do 10 km, a także w maratonach na
rolkach. Jego hobby było także nurkowanie w wodach całego świata. Od 2007 roku
poważniej potraktował udział w wyścigach
na rolkach. W sumie w tej dyscyplinie brał
dotychczas udział w około 70 półmaratonach i 50 maratonach w Polsce i Europie.
W swojej kategorii wiekowej często stawał
na podium. Jego najlepsze wyniki to:
-w półmaratonie - 39 min. 15 sek.
- w maratonie - 1 godz.21 min.,
- na 70 km.- 2 godz. 35 min.
Jego rekordy życiowe na torze to :
- 200m - 25 sek.,
- 500m - 59,87 sek.,			
- 3000 m - 5 min. 55 sek.,
- 5000 m -10 min 12 sek.
- 7000 m - 14 min. 12sek.
Tegoroczne starty na rolkach to kolejne
sukcesy i zdobyte medale.
W dniach 31.05- 2.06 2019 w Tomaszowie
Lubelskim na Torowych Mistrzostwach
Polski Masters, w swojej kategorii wieko-

wej zdobył 3 tytuły Mistrza Polski: na 500
m, 3000 m , 5000 m oraz 1 tytuł wicemistrza Polski w sprincie na 200 m. Złote
medale wręczał mu osobiście wielokrotny
Mistrz Świata w sprincie Włoch Gregory
Duggento, który obecnie jest trenerem
reprezentacji Polski.
W Tomaszowie Lubelskim bez względu
na wiek i podział na kategorie w jeździe
na 5000 m zajął 5 miejsce. Dla niewtajemniczonych informuję, że w zawodach na
rolkach kategorie wiekowe to do 29 lat senior a od 30 lat wzwyż to Masters. Dlatego nasz kórniczanin urodzony w 1956 roku
rywalizuje z o wiele młodszymi zawodnikami. Startował także z powodzeniem 15-16
czerwca 2019 roku we Wrocławiu na trasie
ulicznej, na której w 2017 roku odbył się
WORD ROLLER GAMES.
W tegorocznych Ulicznych Mistrzostwach
Polski Masters zdobył kolejne 2 złote
medale na 500 m i 7000 m. Skąd Jego
sukcesy na torach rolkarskich? Przecież
w Poznaniu i okolicy nie ma torów do jazdy
na rolkach. Otóż trenuje na wyznaczonych przez siebie trasach na Łęgach Dębińskich i Cytadeli w Poznaniu. Twierdzi,
że tam ma warunki zbliżone do tych, które
mają miejsce na Mistrzostwach Polski.
Podziwiam Jego osobiste zaangażowa-

nie, podtrzymywanie kondycji sportowej.
Gratuluję sukcesów i życzę zdrowia, dużo
sił, by w dalszym ciągu rozsławiać nasze
kórnickie środowisko w Polsce. Do obecnych sukcesów kolarzy, triatlonistów, maratończyków, a w przeszłości lekkoatletów,
dołączył kolejny kórniczanin jeżdżący tym
razem amatorsko na rolkach.
◊ ARA

Z aren lekkoatletycznych

jąc czwarte miejsce drużynowo a szóste
w klasyfikacji klubowej (na 12 startujących
klubów) co jest bardzo dobrym wynikiem.
Dodatkowo dziewczyny w ogólnopolskie
klasyfikacji dzieci i młodzieży zdobyły dla
Klubu 5 punktów. Ostatnimi zawodami była
II Runda Pucharu Wielkopolski, rozegrana
16 czerwca, w której wystartowali : kategoria
kobiety – Banecka Kinga - zajmując 3 miejsce
a strzelając na odległość 70 m osiągnęła
swój rekord życiowy; kategoria młodziczka starsza: Gabriela Kmiecik – 3 miejsce,
kategoria młodziczka : Zuzanna Banecka 1 miejsce, Zofia Brylewska - 2 miejsce;
kategoria dzieci dziewczynki: Zofia Kmiecik 1 miejsce, Nadia Jańczak - 3 miejsce, kate-

goria dzieci chłopcy: Kajetan Ratajczak - 3
miejsce, Jędrzej Brylewski - 6 miejsce, Oliwier
Zieliński - 8 miejsce. Warto nadmienić, że
w 2018 roku szkolenie sekcji łuczniczej zakończył trener Karol Niemier (który zdecydował się skupić na rozwoju drużyny unihokeja
Radzevia Radzewo) a od kwietnia treningi
prowadzi trener Mateusz Malak, któremu
pomaga organizacyjnie Marzena Brylewska.
W sierpniu nasi łucznicy będą szkolić się na
obozie w Białym Borze, a jego efekty poznamy na Mistrzostwach Polski Młodzików
w Zgierzu oraz w kolejnych cyklach Pucharu
Wielkopolski.
◊ Marzena Brylewska

W dniach 10-12 lipca br. w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się
na stadionie OSiR w Poznaniu na Golęcinie
Mistrzostwa Polski U-18 w lekkiej atletyce.
Wśród zatwierdzonych do startu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 24 zawodniczek
najlepszych w Polsce w każdej konkurencji
znalazła się związana rodzinnie z Kórnikiem
Sophia Mulder. Sophia startowała w najtrudniejszej z konkurencji lekkoatletycznej
- siedmioboju i z wynikiem 4927 pkt. zdobyła
srebrny medal mistrzostw Polski dla klubu
OŚ AZS Poznań i Wielkopolski.
Siedmiobój był rozgrywany zgodnie z regulaminem w dwu dniach w sesji przedpołudniowej i popołudniowej. W poszczególnych
konkurencjach Sophia uzyskała następujące
wyniki przeliczane na punkty wielobojowe:
w pierwszym dniu w biegu na 100 m przez
płotki 5 miejsce - 15,24 sek., w skoku wzwyż
1 miejsce - 163 cm, pchnięcie kulą 3 kg 2
miejsce - 11,62 i w biegu na 200 m -5 miejsce
- 26,65 sek. W drugim dniu w skoku w dal - 8
miejsce - 4,95 m, w rzucie oszczepem 500
g – 1 miejsce - 37,21 m i w ostatniej konkurencji wieloboju w biegu na 800 m 2 miejsce
z czasem 2:21,04 min.
Sophia jest córką złotej medalistki Mistrzostw Polski w siedmioboju, w przeszłości
w kategoriach juniorek młodszych i juniorek
reprezentującej MKS Kórnik i złotej meda-

listki w kategorii młodzieżowców reprezentującej AZS – AWF Poznań Magdaleny
Rauk-Mulder, W okresie letnim w czasie
pobytu w Kórniku trenowała na stadionie
Liceum Ogólnokształcącego w Puszczyko-

wie, a obecnie z pewnością będzie miała
możliwość korzystania z obiektów na Błoniach w Kórniku.
◊ ARA
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Mistrzowski sezon juniorów Kotwicy

Juniorzy Kotwicy Kórnik w zakończonym
sezonie 2018/19 wywalczyli mistrzostwo
ligi wojewódzkiej junior A2. Jednym słowem
są najlepsi w Wielkopolsce w rocznikach
2001 i młodsi. Jest to największy sukces w
dotychczasowej historii piłki młodzieżowej
kórnickiego klubu.
Reżyserami sukcesu byli członkowie sztabu
szkoleniowego: Krzysztof Korek (I trener),
Mikołaj Morawski (trener bramkarzy) oraz
kierownik drużyny Tomasz Soroko.
Kadrę zawodników jaką miał do dyspozycji
trener Krzysztof Korek stanowili:
bramkarze: Jan Kaźmierczak, Mikołaj Rogowski, Mateusz Janczar oraz zawodnicy
pola: Kamil Owczarzak (kapitan), Tymoteusz
Gabski, Jan Wojciechowski, Wiktor Giczela,
Bartosz Jankowski, Jakub Barłożek, Jakub Kozłowski, Adam Wawrzynowicz, Filip Soroko,

Rafał Rozmiarek, Dominik Filipiak, Mikołaj
Łoniewski, Maksymilian Pogonowski, Maciej
Puk, Franciszek Maciejewski, Robert Jencz,
Hubert Wojcński, Marcel Kujawa, Patryk Kawalec, Mateusz Sikora i Krzysztof Maślanka.
Drużyna w minionym sezonie rozegrała:
- 23 mecze w których odniosła 19 zwycięstw,
raz zremisowała i 3 razy schodziła z boiska
pokonana. Przez cały sezon udało się zdobyć 78 bramek przy 18 straconych. Pokazało
to, iż mieliśmy zarówno najlepszą ofensywę
jak i defensywę. Największą ilością zdobytych goli może się pochwalić Maciej Puk,
który 19 razy trafiał do siatki rywali, za nim
uplasowali się Tymek Gabski (11 bramek)
oraz Maciej Kaczmarkiewicz (9 bramek).
Podsumowując sezon trzeba podkreślić
bardzo dobre przygotowanie motoryczne
i taktyczne naszego zespołu, a także deter-

minację oraz zaangażowanie w dążeniu do
sukcesu. Zawodnicy wypracowali w sobie
umiejętność szybkiego wyciągania wniosków z nieudanych meczów oraz poczucie
odpowiedzialności za innych. Bardzo dobra
atmosfera i dobre rzemiosło piłkarskie
juniorów Kotwicy sprawiło, iż mistrzostwo
trafiło do Kórnika. Za rok zespół rywalizować będzie również w lidze wojewódzkiej w
kategorii A1 (najstarsza kategoria wiekowa).
Kilku zawodników drużyny Krzysztofa Korka
znalazła uznanie w oczach trenera drużyny
seniorów co zaowocowało debiutem w IV lidze. Debiuty w starszej drużynie zanotowali:
Tymoteusz Gabski, Jakub Kozłowski, Kamil
Owczarzak i Jan Kaźmierczak.
Gratulacje dla trenera i zawodników.
◊ A.G.

Kolarstwo

Olimpijski Sukces Nikol Płosaj
Z brązowym medalem z Europejskich
Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się
w Mińsku wróciła zawodniczka TFP Jedynka
Kórnik Nikol Płosaj. Swój bezcenny medal
zdobyła wraz z koleżankami (Katarzyną
Pawłowską, Karoliną Karasiewicz i Justyną
Kaczkowską) w wyścigu drużynowym na
torze. Pawłowska to wychowanka UKS Jedynka Kórnik, a rezerwową w tej drużynie
była zawodniczka TFP Jedynka Kórnik Karolina Lipiejko. Złoty medal w tej konkurencji
zdobyły reprezentantki Włoch, a srebrny
Wielka Brytania. W wyścigu o brązowy
medal Polski zespół zdecydowanie, bo aż o
5 sek. pokonał drużynę gospodarzy, ekipę
Białorusi. Nikol startowała jeszcze w wyścigu
punktowym, w którym zajęła bardzo dobre,
punktowane ósme miejsce. W Europejskich
Igrzyskach Olimpijskich Kórnik miał jeszcze
jednego reprezentanta w osobie Patryka
Rajkowskiego, który startował w swojej
koronnej konkurencji - Keirinie. Niestety
tym razem popularnemu „Rajkowi” się nie
powiodło, gdyż nie udało mu się przebrnąć
eliminacji. Zebrane w tak dużej imprezie
doświadczenie powinno zaprocentować
w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie 2020.
Ósme Miejsce Zofii Picz
w Mistrzostwach Europy
W belgjskim Gent podczas Młodzieżowych

Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym,
zawodniczka TFP Jedynka Kórnik Zosia
Picz zajęła w konkurencji Keirin ósme
miejsce. Młodziutkiej Kórniczance niewiele
brakowało by awansowała do ścisłego
finału, gdzie miałaby możliwość walczyć
już o medale. Miejmy nadzieję jednak,
że zebrane doświadczenie zaprocentuje
już w najbliższych Mistrzostwach Świata
juniorów we Frankfurcie (14-18 sierpnia).
Mateusz Taciak z Brązowym Medalem
Mistrzostw Polski
Ogromną niespodziankę sobie i kibicom
sprawił weteran kolarskich szos, wychowanek UKS Jedynka Kórnik Mateusz
Taciak (obecnie grupa zawodowa Voster).
Mieszkaniec Radzewa w swoim 22 kolarskim sezonie wywalczył swój dziewiąty
medal szosowych Mistrzostw Polski
w seniorskim ściganiu. Cieszy on tym
bardziej, że poprzednie osiem zdobywał
w jeździe indywidualnej na czas i wyścigu
górskim. Po ten ostatni sięgnął w wyścigu
ze startu wspólnego na dystansie 180 km
podczas Mistrzostw Polski rozegranych
w Ostródzie. Mistrzem Kraju został tego
dnia Michał Paluta z grupy CCC, a srebrny
medal wywalczył Paweł Cieślik - Wibatech.
Warto również dodać, że niezwykle utytułowany Taciak ma w swojej kolekcji ponad
40 medali z Mistrzostw Polski juniorów
i młodzieżowych zdobytych na szosie
i na torze, oraz 9 medali seniorskich mistrzostw kraju na torze. Na tych samych
mistrzostwach w wyścigu seniorskim kobiet tuż za podium uplasowała się Monika

Graczewska - TFP Jedynka Kórnik, która po
emocjonującej końcówce zajęła 4 miejsce,
którego sportowcy nie lubią najbardziej…
Ogromny Pech Asi Błaszczak na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
O wielkim nieszczęściu może mówić Joanna
Błaszczak. Zawodniczka UKS Jedynka Kórnik
z wielkimi nadziejami pojechała na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży kolarstwie
szosowym, która odbywała się w ostatni
weekend w Strzelcach Krajeńskich. Asia
wraz z trenerem Taciakiem nawet zrezygnowała z wyścigu na czas, żeby w jak najlepszej
dyspozycji stanąć do wyścigu ze startu
wspólnego. Przez cały wyścig (63km) wszystko układało się pomyślnie i w momencie gdy
doszło do finiszu z peletonu, Kórniczanka na
pierwszej pozycji z przewagą kilku metrów
nad rywalkami wjechała w ostatni zakręt
(120 m przed metą). Niestety w tym momencie poślizgnęło jej się przednie koło i….
nieszczęście gotowe. Finisz (ostatnie 300m)
odbywał się na dużym, słabej jakości bruku,
na którym znalazło się dodatkowo trochę
piasku i marzenia jednej z najlepszych
juniorek młodszych o tytule Mistrza Polski
trzeba odłożyć na później. Jest to wielki dramat zarówno zawodniczki, jak i trenera. Taki
jest sport i czasu się nie cofnie, a nawet takie
sytuacje muszą być w tej branży wkalkulowane w życie. Niepowodzenia będziemy
próbowali powetować sobie już za tydzień
podczas OOM na torze w Pruszkowie, choć
tytuł Mistrza Polski w wyścigu szosowym jest
jednak najcenniejszy – Powiedział na koniec
trener Robert Taciak.
◊ Paweł Marciniak
Dekoracja Mistrzostw Polski
- z prawej Mateusz Taciak

Metamorfoza
Kotwicy
Sezon 2018/2019 IV Ligi Wielkopolskiej już
za nami. Po niezbyt szczęśliwej rundzie
jesiennej, w której Kotwica zdobyła tylko 15
pkt i zajęła 19 miejsce wiosna na Błoniach
była rewelacyjna.
19 meczy rozegranych na obiekcie przy ul.
Leśnej przyniosło 17 meczy bez porażki.
Bolała przegrana z Olimpią Koło najsłabszym
zespołem IV ligi – spadkowiczem. Przegrana
z Nielbą Wągrowiec, która zajęła 1 miejsce
i uzyskała awans do III ligi już mniej.
Podsumowanie sezonu
Ostatecznie zawodnicy Kotwicy zdobyli 54
pkt zajmując 10 miejsce – środek tabeli.
Strzelili 83 bramki, a z Krobianką Krobia
wygrali aż 7:1. Bardzo dobrze w zespole

prezentowali się bramkarze – doświadczony
M. Janczar oraz A. Biba, ale również junior
Janek Kaźmierczak. Nie próżnowali napastnicy - D. Urbanek zdobył 18 goli, B. Wieśko
12, a w meczu z Unią Swarzędz ustrzelił hart-tricka. Patryk Bordych, nasz kapitan, zdobył
12 a Witek Walkowiak 8 goli. Niestety piłkarze
„zarobili” zbyt wiele żółtych kartek, które wynikały z zaciętości w walce z przeciwnikiem.

Debiutanci
W zespole debiutowali w meczach mistrzowskich juniorzy Kotwicy, którzy zdobyli
Mistrzostwo Wielkopolski w swojej kategorii
rozgrywek. Oprócz wspomnianego Janka
Kaźmierczaka grali Tymek Gapski, Kamil
Owczarzak i Jakub Kozłowski. Od nowego
sezonu dołączą jeszcze Rafał Rozmiarek
i Wiktor Giczela. Wszyscy wyżej wymienieni

Polska drużyna po dekoracji

zawodnicy to wychowankowie trenera
Krzysztofa Korka. 9 lipca drużyna rozpoczęła
przygotowania do nowego sezonu. Treningi
będą przeplatane meczami kontrolnymi,
a przeciwników mamy bardzo atrakcyjnych: Kotwica Kołobrzeg (czołowy zespół
III ligi), Stomil Olsztyn (I liga), PKS Racot,
AVIA Kamionki, Unia Swarzędz oraz Warta
Śrem i Huragan Pobiedziska. Zespół czeka
zmiany – Kotwicę na rzecz Sokoła Kleczew
opuścił F. Brzostowski, M. Janczar wrócił do
Polonii Środa, nowych klubów szukają D.
Woroch oraz P. Sarbinowski. Natomiast O.
Machowski przebywa na testach w Jarocie.

W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się też,
że Błażej Wieśko przeniósł się do Pogoni
Lwówek.
Nowe inwestycje
A co nowego na Błoniach? Po bardzo
długim oczekiwaniu na obiekcie zainstalowano eleganckie pojemne boksy dla
zawodników rezerwowych oraz boks dla
pracowników służby medycznej i spikera
(patrz zdjęcie na sąsiedniej stronie). Inne
ciekawe wiadomości i zmiany, które zajdą
w międzyczasie przekażę naszym sympatykom w następnym numerze Kórniczanina.

Wspomnienie
Mamy jeszcze bardzo smutną wiadomość
– 22 maja odszedł od nas nasz wieloletni
przyjaciel, były zawodnik i działacz KSS
Kotwica śp. Marek Duda. Postać nietuzinkowa, związany z drużyną od zawsze.
Swoim charakterystycznym Mitsubishi
Pajero wraz z grupą najwierniejszych
sympatyków podążał za Kotwicą na każdy mecz. Dziękujemy Marku, spoczywaj
w spokoju.

◊ Wiktor Stempowski
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Firma W.C.Z.L. Anmed Kórnik.
ul. Kołłątaja 4 zatrudni osobę
do działu technicznego. Zgłoszenia prosimy składać na adres:
anmed@anmed.com.pl
Hotel Daglezja zatrudni na
stanowisko pomoc kuchenna.
Tel. 510 290 717.
Bank Spółdzielczy w Kórniku
poszukuje osoby do sprzątania
pomieszczeń biurowych. Praca
na umowę zlecenie w godzinach
popołudniowych.Tel. 61-8170-401
Prosimy aplikować poprzez stronę
internetową https://marketdino.pl/
praca-markety/ (zakładka „kariera”).
DHL Robakowo-pracownik magazynowy z uprawnieniami na wózek
widłowy. Praca zmianowa. Tel. +48
882 562 478
Studentowi, uczniowi zlecę pomalowanie (bez zacieków) szopki
narzędziowej w ogrodzie. Kórnik.
Tel. 602 526 500
Lekka praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 791 121 103, e-mail praca@
lavoro.com.pl
Zatrudnimy pracownika ochrony
w Kórniku- etat, praca zmianowa po
24h. Tel. 605 997 054
Zatrudnię pracowników do
produkcji palet k. Kórnika.
Tel. 510 662 790
Praca Robakowo/Gądki. Operator
Wózka Widłowego, magazynier.
Tel. 609 237 790, https://praca.
cevalogistics.com.pl/praca/
Operator wózka widłowego,
2 zmiany, Koninko, 3300 brutto, umowa o pracę od zaraz.
Tel. 519 332 942
Magazynier Koninko, 1, 2 lub 3
zmiany, od zaraz. Tel. 519 332 942
Poszukujemy pracowników ochrony. Dogodny dojazd! Miejsce: CH
Avenida. Zadzwoń! Tel. 532 792 574
Studio Atelier Paulina Latusek
przyjmie na praktyki w zawodzie
fryzjer. Kórnik ul. Dworcowa 2a/1.
Tel. 883 767 479

Zatrudnię na stanowisko fryzjer/
ka, barber lub asystent fryzjera.
Oferuję liczne szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego Studio
Atelier, Kórnik ul. Dworcowa 2a/1.
Tel. 883 767 479
Zatrudnię do pracy w stajni- Krajkowo. Tel. 601 894 001
Kierowca emeryt – uprawnienia
na wszystko, poszukuje pracy.
Tel. 603 426 342
Emeryt, 65 lat, podejmie pracę
jako kierowca na busach. Tel. 609
660 168

INNE
Sprzedam baloty słomy. Tel. 691
783 400
Sprzedam owies i jęczmień (ziarno). Tel. 691 783 400
Sprzedam drewno kominkowe/
opałowe: brzoza, olcha, dąb, jesion,
buk, grab. Tel. 692 241 023
Oddam trociny za darmo. Tel. 692
241 023
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej, 84 m², 255 000 zł. Tel.
692 241 023
Usługi malowanie, szpachlowanie,
panele, remonty. Tel. 697 074 644
Usługi , meble na wymiar, garderoby. Tel. 697 074 633
Sprzedam rower męski – góral
z pełnym wyposażeniem. Cena 250
zł. Tel. 511 35 26 23
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Różne rodzaje. Tel. 661
099 768
Sprzedam mieszkanie 50 m². Jeziory wielkie. Parter. Więcej informacji
po 16:00. Tel. 600 552 609
Oddam dachówkę w zamian za
rozbiórkę. Tel. 601 955 384
Oddam w wynajem przestronny
dom z ogrodem w Zaniemyślu
w stanie surowym, w zamian za
wykończenie. Tel. 601 955 384
Sprzedam Skoda Fabia, przebieg
23.000, 2017rok, 75KM , wolnossący, pierwszy właściciel. Cena 32.500
(do uzgodnienia). Tel. 603882345.

Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel. 723 882 617
Wynajmę mieszkanie w Kórniku dla pracowników (Ukraina).
Tel. 501 369 509
Kupię grunty- Kórnik i okolice.
Tel. 882725015
Zaopiekuję się dzieckiem, od września. Tel. 501 652 320
Sprzedam nowy telewizor 7 cali,
turystyczny. Tel. 663 008 013
Sprzedam dom jednorodzinny z budynkiem gospodarczym
i działką 860 m². Tel. 515 379 549.
Proszę dzwonić po godz. 16.00
Sprzedam bujak dziecięcy.
Tel. 503 959 966
Sprzedam sofę 2-osobową, nierozkładaną i 2 fotele.
Tel. 503 959 966
Sprzedam
Tel 503 959 966

zmywarkę.

Kto przejmie zakład ślusarsko-spawalniczy, kompletnie urządzony
koło Rogalina? Dobry spawacz- ślusarz. Tel. 503 582 788
Używane rowery holenderskie. Batavus, Gazelle, Sparta.
Tel. 796 620 888
Koszenie trawników i inne cięcia.
Tel. 604 379 025
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Sprzedam dom 96,45 m² Dachowa/Robakowo, cena 343 000 zł.
Tel. 666 555 465
Sprzedam pralkę i zmywarkę. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Przyjmę niepotrzebne książki, dojadę i odbiorę osobiście.
Tel. 503 622 212
Ekskluzywne wykończenie wnętrz
i obiektów. Tynki tradycyjne.
Tel. 609 508 212
Zaopiekuje się psem pod Twoją
nieobecność. Opieka w Kamionkach. Tel. 663 420 673

Sprzedam mieszkanie w bloku o pow. 54,55 m² z balkonem
w miejscowości Kórnik, 2 pok. duża
kuchnia, łazienka. Tel. 534 533 530
Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319
Sprzedam telefon Huawei P8 Lite,
kolor czarny, stan bardzo dobry.
Cena 400zł. Tel. 575 620 497
Sprzedam książki przygotowujące
do matury. Język polski, angielski,
matematyka, geografia. Stan idealny. Tel. 575 620 497
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety.
Pow. 110 m². Tel. 691 793 249
Do wynajęcia ekskluzywny apartament na II piętrze o pow. 110
m²: salon z aneksem kuchennym,
3 pokoje, łazienka, garderoba.
Tel. 691 793 249. Kórnik ul. Poznańska
Kupie stary motocykl WSK, WFM,
KOMAR. Tel. 509 449 141
Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm.
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402
Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie domów jednorodzinnych,
wolne terminy. Tel. 669 013 418
Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny rolne. Tel. 604 989 218
Lokal użytkowy pow. 41 m² do
wynajęcia w Kórniku, ul. Poznańska.
Tel. 602 262 988
Używane przęsła płotu z pergoli,
wraz ze słupkami drewnianymi
i mocowaniami sprzedam tanio. Tel.
782 513 000
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Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

...

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Pogotowie remontowe „Wojtuś”!
Drobne prace remontowe, utrzymanie terenów zielonych. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki samochodowej i dywanów, ciśnieniowe
mycie tarasów, podjazdów i bram
garażowych. Dobre ceny. Tel. 508
795 439

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

Mieszkanie w Kórniku i okolicy
kupimy. Tel. 505921833
Dom kupimy Kórnik i okolice.
Tel. 505110269

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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...

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe 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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

DRUK: Drukarnia NOWAK-Jarocin, ul. Poznańska 33,
63-200 Jarocin, www.dnj.pl, tel. +48 62 747 1737

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

...

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof.
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

...

Lecznice dla zwierząt/gabinety
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756
AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

...
...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

...
Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

...

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

...

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

DOŻYNKI

GMINY KÓRNIK
24 SIERPNIA 2019
SOBOTA

ROBAKOWO

BOISKO PRZY UL. SZKOLNEJ 1

BAYER FULL
21:30

COVER BAND
19:00

PROGRAM
15:00
16:15

Polowa dziękczynna Msza Święta
Oﬁcjalne otwarcie Dożynek Gminy Kórnik 2019

17:30
18:00
19:00

Zawody sołectw, animacje dla dzieci
Pokaz iluzjonisty
Koncert Cover Band

21:30

Gwiazda wieczoru

20:30

22:30
1:00

obrzędy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej,
dzielenie chlebem, wyróżnienia dla rolników z gminy Kórnik

Wyniki konkursu sołectw

Pokaz laserów
Impreza taneczna z DJ’em
Zakończenie wieczoru

Bayer Full

PONADTO
Stoiska z lokalnym jadłem Food trucki Wyrabianie karty PEKA Licytacja
Park zabaw, w tym największy dmuchany tor przeszkód dla dzieci w Polsce!

KOMITET ORGANIZACYJNY
DOŻYNEK GMINY KÓRNIK

