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W numerze także:
- Gmina laureatem Teraz Polska
- Fotoreportaż z Kórnickich Spotkań z Białą Damą
- Powódź na terenie gminy i pomoc dla powodzian
- Sport

Podczas jubileuszu o strategii

BZ WBK SA Oddział Kórnik
Pl. Niepodległości 45
62-035 Kórnik
tel. 618 190-434

Dwudziestą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce uczczono
podczas Zjazdu Samorządów Aglomeracji
Poznańskiej, który odbył się 1 czerwca 2010
roku w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. W uroczystości uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz radni Rady Miejskiej w Kórniku. Podczas obrad zjazdu po
raz kolejny zaprezentowano przygotowaną
przez Centrum Badań Metropolitalnych Zieloną Księgę, która zawiera projekt założeń
strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej
w następnej dekadzie. Adresatami księgi
są mieszkańcy aglomeracji, organizacje
społeczne, władze i administracja samorządowa, instytucje publiczne, przedsiębiorcy i
menedżerowie.
Strona internetowa www.zielonaksiega.
poznan.pl umożliwia zapoznanie się z
założeniami dokumentu oraz, co ważne
wyrażenie swojej opinii i pomysłów na temat
rozwoju aglomeracji poznańskiej i budowy
zintegrowanej, nowoczesnej Metropolii
Poznań w następnych latach.
W Kamionkach o
„strefie zrzutów”
Z inicjatywy Rady Miejskiej burmistrz Jerzy Lechnerowski zorganizował spotkanie z
mieszkańcami Kamionek na którym dyskutowano o forsowanym przez władze wojskowe
wyznaczeniu „przestrzeni operacyjnej dla
lotniska Krzesiny dotyczącej awaryjnego
opuszczania samolotów i awaryjnego zrzutu
podwieszeń”. Obok przedstawicieli samorządu, miejscowej rady sołeckiej i radnej

Magdaleny Kosakowskiej obecny był także
dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania
Przestrzennego Marek Bryl, który omówił
uwarunkowania prawne związane z ustanowieniem i funkcjonowaniem takiej strefy.
Mieszkańcy i władze lokalne są zdecydowanie przeciwne lokalizacji „przestrzeni
operacyjnej” w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Władze gminy wystąpiły z pismem do
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z
wnioskiem o przeanalizowanie możliwości
innej lokalizacji strefy.
Spotkanie z sołtysami
10 czerwca zarząd wojewódzki Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zorganizował „Spotkanie wójtów,
burmistrzów, przewodniczących rad gmin
z sołtysami Wielkopolski”. Gminę Kórnik
reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz sołtysi Zbigniew Tomaszewski (prezes
kórnickiego koła Stowarzyszenia Sołtysów),
Józef Bartkowiak i Ireneusz Majchrzak.
Obecni byli także przedstawiciele władz
samorządowych wyższych szczebli oraz
urzędnicy zajmujący się sprawami rolnictwa.
Głównym tematem dyskusji były doświadczenia we wdrażaniu funduszu sołeckiego.
Spotkanie ze starostą

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan
Grabkowski wraz z wicestarostą Tomaszem
Łubińskim przybyli na zaproszenie władz
samorządowych Kórnika na spotkanie dotyczące inwestycji powiatowych na terenie
naszej gminy w najbliższych latach.
11 czerwca radni dowiedzieli się o
planach remontu nawierzchni dróg bitu-
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micznych pozostających w administracji
powiatu. Cześć dróg wyremontowana ma
być w latach 2012-2014. Nie planuje się
natomiast remontu lub budowy chodników
wzdłuż dróg powiatowych.
WODKOM z zyskiem
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki WODKOM odbyło się 16 czerwca.
Spółka zakończyła rok 2009 zyskiem
254 527,66 złotych. Burmistrz udzielił zarządowi i radzie nadzorczej pokwitowania
za ubiegły rok.
Gimnazja drugie w powiecie
18 czerwca w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu podsumowano sportowe współzawodnictwo szkół. Rywalizację gimnazjów
na wysokich miejscach zakończyły nasze
gimnazja. W tej Kategorii Gmina Kórnik
zajęła II miejsce.
20 lat WOKISSu
22 czerwca w centrum kongresowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego odbył się XXVIII Zjazd Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Zjazd był zarazem okazją do świętowania
jubileuszu 20-lecia WOKISSu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ponad
stu jednostek samorządowych spośród 275
zrzeszonych w organizacji, oraz goście, w
tym przedstawiciele organizacji współpracujących z Francji, Niemiec i Ukrainy.
Gminę Kórnik reprezentował burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Opr. ŁG

Gmina Kórnik laureatem konkursu „Teraz Polska”

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: biuro@stalmet-nekla.pl

„Teraz Polska” to prestiżowy konkurs,
którego celem jest wyłonienie najlepszych
usług, produktów, gmin i przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce. Laureaci otrzymują
możliwość posługiwania się godłem
plebiscytu przez 12 miesięcy od
daty otrzymania wyróżnienia. Marka
Teraz Polska jest rozpoznawalna
nie tylko w kraju, ale też zagranicą
- świadczy o wysokim poziomie produkcji lub świadczenia usług.
W tym roku odbyła się już 20
edycja konkursu „Teraz Polska” na
najlepsze produkty i usługi, 3 edycja
dla przedsięwzięć innowacyjnych
oraz 4 edycja konkursu dla gmin.
Po raz pierwszy w historii konkursu „Teraz Polska” wyróżnienia
odebrali również Wybitni Polacy,
którzy swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami, postawą,
zachowaniem w znaczący sposób przyczyniają się do budowy autorytetu i promocji
wizerunku Polski.
Formuła konkursu „Teraz Polska” dla
Gmin jest otwarta, dlatego o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego mogą wystąpić
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wszystkie gminy - zarówno gminy wiejskie,
miejskie jak i wiejsko-miejskie. Kryteria ocen
dostosowane są do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy. Oceniane są

także te aspekty funkcjonowania gminy, które
w sposób uniwersalny świadczą o jakości zarządzania nimi, bez względu na ich wielkość.
Kryteria te pogrupowane są w następujące
kategorie: polityka inwestycyjna gminy, dostęp do infrastruktury technicznej, sposoby

realizacji polityki społecznej, organizacja i
forma zarządzania. Laureatów konkursu
„Teraz Polska” w drodze głosowania wyłania
Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego.
W tym roku rozstrzygnięcie konkursu „Teraz Polska” było wyjątkowo
pomyślne dla gmin z Wielkopolski.
Wśród wyróżnionych znalazły się aż
3 wielkopolskie gminy - Czerwonak
(gmina wiejska) oraz Kórnik i Śrem
(gminy miejsko-wiejskie).
List gratulacyjny i dyplom dla
gminy Kórnik z rąk Marszałka Sejmu
Pełniącego Obowiązki Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego odebrał
burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Następnie podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie burmistrz
Lechnerowski odebrał Statuetkę dla
gminy Kórnik z rąk prof. Michała Kleibera –
Przewodniczącego Kapituły Godła „Teraz
Polska” oraz Miss Polonii 2009.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Głosy wg. Obwodów

Kndydaci

razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

JUREK Merek

21

19

5

2

12

11

7

11

5

93

2

KACZYŃSKI Jarosłw

309

370

291

148

189

224

268

202

223

2 224

3

KOMOROWSKI Bronisław

541

747

444

259

193

399

562

828

907

4 880

4

KORWIN-MIKKE Janusz

34

34

28

14

21

12

21

33

45

242

5

LEPPER Andrzej

9

6

8

12

10

22

12

3

7

89

6

MORAWIECKI Kornel

0

1

2

0

1

3

0

2

5

14

7

NAPIERALSKI Grzegorz

121

195

153

99

78

140

199

107

159

1 251

8

OLECHOWSKI Andrzej

21

33

20

12

7

8

12

23

31

167

9

PAWLAK Waldemar

9

11

10

10

69

22

25

4

18

178

10

ZIĘTEK Bogusłw

3

4

2

0

1

1

1

2

0

14

963

556

581

842

1 068 1 420
20 czerwca 2010 roku odbyła się pierwsza tura
Wyborów Prezydenta RP. Prezentujemy zestawienie
wyników wyborów w obwodach wyborczych naszej
gminy.
W każdym z dziewięciu obwodów najwięcej głosów
otrzymał kandydat Platformy Obywatelskiej Bronisław
Komorowski. Otrzymał on w sumie ponad 53 % głosów oddanych w Gminie Kórnik. Kandydat Prawa i
Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uzyskał w sumie
poparcie ponad 24 % głosujących w naszej gminie.
Grzegorz Napieralski (SLD) zebrał ponad 13,5%.
Pozostali kandydaci nie przekroczyli 3% poparcia.
Frekwencja w wyborach w naszej okolicy była
wyższa niż średnia krajowa. W sumie wydano ponad
9213 kart do głosowania, co w stosunku do ponad
15251 uprawnionych do głosowania stanowi niemal
60,5%.
Najlepiej –biorąc pod uwagę naszą gminę- z frekwencją było w Robakowie (ponad 70%). Nieco mniej
(69%) było w obwodzie nr 2.
Najgorzej w Szczodrzykowie (niecałe 51%) i w
Radzewie (51,6%).
Opr. ŁG

9 152

1 107 1 215 1 400

Obwody: 1- Kórnik (siedziba w LO), 2-Kórnik (Siedziba w SP nr1), 3-Bnin,
4- Bnin wsie, 5-Radzewo, 6-Szczodrzykowo, 7-Robakowo, 8-Borówiec,
9-Kamionki

numer
Liczba osób
obwodu
uprawnionych do
wyborczego
głosowania

Liczba
wydanych kart
do głosowania

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 798
2 053
1 677
1 034
1 129
1 674
2 044
1 722
2 120

1 076
1 425
980
558
583
850
1 115
1 220
1 406

59,8%
69,4%
58,4%
54,0%
51,6%
50,8%
54,5%
70,8%
66,3%

RAZEM

15 251

9 213

60,4%
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-17-18 maja wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Michał Stecki uczestniczył
w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej.
-19 maja z radnym Bogdanem Wesołkiem spotkałam się z członkami Stowarzyszenia „Nasz Bnin”. Temat spotkania : Nakreślenie działań dotyczących przywrócenia
praw miejskich dla Bnina.
-21 maja z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i radnymi Julią Bartkowiak,
Maciejem Marciniakiem, Adamem Lewandowskim brałam udział w uroczystości z
okazji 20–lecia działalności Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej.
-22 maja z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim gościłam w Szkole Podstawowej w
Szczodrzykowie z okazji Święta Szkoły.
-23 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radni Julia Bartkowiak i Bogdan Wesołek
uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia
popiersia płk. Jana Wójkiewicza na terenie
muzeum w Szreniawie.
-25 maja z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim złożyliśmy wiązanki kwiatów
i zapaliliśmy znicze na grobach radnych
spoczywających na cmentarzach parafialnych w Kórniku i Bninie.
Tego samego dnia odprawiona została
msza św. w kościele parafialnym w Kórniku
z okazji XX -lecia Samorządu Terytorialnego.
-27 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w
Kórniku – Bninie uczestniczyłam w otwarciu

nr 11/2010

konkursu „Gmina Kórnik historia i teraźniejszość”. W konkursie brali udział uczniowie
ze Szkół z Kórnika, Bnina i Radzewa.
Tego samego dnia z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim brałam udział w
powitaniu gości z Niemiec z miejscowości
Koenigstein.
-28 maja z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim uczestniczyliśmy w uroczystości
pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
-29 maja z radnym Bogdanem Wesołkiem braliśmy udział w „Festynie Rodzinnym”, którego organizatorem była Szkoła
Podstawowa nr 2 Kórnik - Bnin.
-30 maja wiceprzewodniczący Roman
Genstwa podczas IX Turnieju w Piłce Siatkowej Amatorów, zarazem III Memoriale
druha Sławka Smolińskiego wręczył drużynie NPS Bnin puchar Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Kórniku.
-1 czerwca radni Roman Genstwa,
Michał Stecki, Julia Bartkowiak, Adam
Lewandowski brali udział w zjeździe Samorządowców w Auli UAM w Poznaniu.
-3 czerwca brałam udział w uroczystości
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
im. ks. Szczepana Janasika podczas której
przekazano królewskie insygnia.
-4 czerwca wiceprzewodniczący Roman
Genstwa brał udział w imprezie z okazji
Dnia Dziecka zorganizowanej przez Radę
Sołecką w Szczodrzykowie.

-5 czerwca uczestniczyłam w IX Warsztatach Twórczości Plastycznej w Przedszkolu w Szczodrzykowie. W warsztatach
brały udział dzieci z przedszkoli naszej
gminy. Tego samego dnia z wiceprzewodniczącym Romanem Genstwą i Julią
Bartkowiak uczestniczyliśmy w imprezie z
okazji Dnia Dziecka, zorganizowanej przez
Radę Sołecką Dziećmierowa.
-11 czerwca z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim byliśmy na występie
laureatów XI Przeglądu Małych Form
Teatralnych w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Organizatorem Przeglądów jest Gimnazjum
w Robakowie.
-13 czerwca na VII Parafiadzie w Parafii MB Królowej Rodzin w Borówcu radni
Roman Genstwa, Michał Stecki, Paweł
Kuźma, Przemysław Pacholski oraz prezes sołtysów Zbigniew Tomaszewski brali
udział w konkurencjach sprawnościowych
współzawodnictwa Rada Miejska – Rada
Duszpasterska.
-16 czerwca z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i radnym Adamem Lewandowskim uczestniczyliśmy w uroczystości
podsumowania szkolnego współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2009
– 2010 na „Najbardziej usportowioną szkołę
w gminie” o puchar Burmistrza Gminy Kórnik przygotowanej przez Zarząd Miejsko Gminny Szkolnego Związku Sportowego.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM w Kórniku

Obligacje Gminy Kórnik na rynku CATALYST

W najbliższym czasie (przełom
czerwca i lipca br.) do obrotu na rynek
publiczny wprowadzone zostanie 3 500
sztuk obligacji naszej Gminy, o nominale
1000 PLN każda.

zdobytym środkom udaje się szybciej
ukończyć inwestycje, z których niektóre
(takie jak powstająca hala i basen) nie
mogłyby powstać tak szybko bez pewnej
formy kredytowania.

We wrześniu 2009 roku, byliśmy jednym
z pierwszych samorządów, które autoryzowały swoją emisję na startującym wówczas
rynku CATALYST zorganizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie. Stwierdziliśmy, że będzie to
dobra promocja naszej Gminy. Autoryzacja
nie oznaczała jeszcze włączenia naszych
obligacji do obrotu. Pozwalała jednak uwiarygodnić nasze działania i dała podstawy
do następującego teraz wprowadzenia
obligacji do obrotu.

Teraz istnieje możliwość, by nie tylko
banki czerpały profity z obligacji emitowanych przez Gminę. Dzięki rynkowi CATALYST każda osoba posiadająca rachunek
w biurze maklerskim może czerpać zyski z
naszych obligacji. Zysk ów może być więc
podwójny: Kórnik zdobywa fundusze, inwestuje i dzięki temu się rozwija, a mieszkańcy
(lub inne zainteresowane osoby) kupując
obligacje mają szansę na zysk wyższy od
wielu ofert lokat terminowych.
Wprowadzając 3500 sztuk obligacji do
obrotu, samorząd daje społeczeństwu pewną alternatywę co do lokowania (oszczędzania) swoich pieniędzy.

Władze gminy monitorowały rozwój
rynku CATALYST. Po kilku miesiącach
od pierwszego kontaktu z Giełdą okazało
się, że może to byś świetny sposób, aby
zaproponować mieszkańcom (i nie tylko
im) możliwość zakupu obligacji.
Do tej pory, odsetki od „pożyczonych”
pieniędzy Gmina płaciła bankom. Dzięki

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924
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Z Kalendarza Przewodniczącej RM

RADA MIEJSKA / INFORMACJE

WYBORY

Wybory Prezydenckie 2010 - wyniki I tury w Gminie Kórnik
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Czy warto inwestować w obligacje?
Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie
każdy zainteresowany, ale warto wiedzieć
że:
- oprocentowanie lokat w bankach

oscyluje w okolicach 5% w skali roku; nasze obligacje dzisiaj mają oprocentowanie
około 6,24%.
- na lokacie musimy trzymać „zamrożone” pieniądze przez 3, 6 czy 12 miesięcy;
kupując obligacje poprzez CATALYST, jest
możliwość odsprzedaży ich prawie w każdym momencie.
Warto jednak zwrócić uwagę na sposób
opodatkowania obligacjami, którymi obracamy, gdyż podatek od odsetek płaci osoba,
która otrzymuje te odsetki od emitenta. W
przypadku więc, gdy kupimy obligacje pod
koniec okresu rozliczeniowego za cenę
uwzględniającą wzrost wartości o odsetki,
ale nie uwzględniającą podatku – możemy
nie wyjść „na swoje”.
Przed podjęciem decyzji o zakupie
obligacji Gminy Kórnik proponujemy zapoznać się z Dokumentem Informacyjnym
zamieszczonym na stronie BIP Kórnika oraz
z innymi informacjami znajdującymi się na
stronach Giełdy Papierów Wartościowych
i CATALYST.
http://www.gpwcatalyst.pl/dla_inwestorow
Na podstawie informacji z GPW
opr. ŁG
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Błażejewo
Sołtys Jan Szymaniak informuje, że
Rada Sołecka z Błażejewa zorganizowała
w świetlicy w niedzielę, 30 maja spotkanie z
okazji Dnia Dziecka. Imprezę prowadziła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie – pani Nowicka we współpracy z
Janiną Góźdź. Dzieci rywalizowały ze sobą w
konkurencjach takich jak: rzut lotką do tarczy,
strzelanie do bramki piłeczkami za pomocę
kijka hokejowego, rzucanie piłkami do wiaderka, slalom z taczką. Atrakcją dla młodych ludzi
były przejażdżki dwoma kucykami w siodle
i na oklep. Na zkończenie imprezy dzieci
zostały obdarowane słodyczami.
Sołtys Jan Szymaniak mówi, że po
wykupieniu przez Urząd Miejski w Kórniku
gruntu pod Domem Ludowym, było możliwe
przeprowadzenie remontu budynku. Prace
remontowe zostały wewnątrz tego Domu zakończone. Gruntownie odmalowano świetlicę.
Starą, drewnianą podłogę zastąpiono nową,
wyłożoną płytkami. Została również wyremontowana klatka schodowa oraz pozostałe
pomieszczenie po byłej lokatorce. Nastąpiła
także wymiana czterech par drzwi.
Sołtys wskazuje na to, że teraz jest potrzebne umeblowanie świetlicy, oraz należy
uporządkować wyposażenie. Na budynku
Domu Ludowego powinna być wykonana
nowa elewacja z powodu odpadającego tynku. W celu wyrównaniu terenu za budynkiem
została nawieziona ziemia. Do ukończenia
prac jest potrzebne zasianie trawy i ogrodzenie działki.

Konarskie
Przed Dniem Dziecka został częściowo
ogrodzony plac zabaw, jest juz zakupiony
materiał dzięki któremu zakończy się to zadanie. Przedsięwzięcie to jest finansowane
z budżetu sołeckiego.
W sobotę, 5 czerwca z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka Rada Sołecka zorganizowała festyn rodzinny. Dzieci jadły
kiełbasę z grilla, słodycze, ciastka i inne
przysmaki. Odbyło się osiem konkurencji
rekreacyjnych: mecz piłki siatkowej pomiędzy młodszymi i starszymi mieszkańcami
wsi, kopanie piłki do bramki w okularach,
objadanie jabłek na sznurku, kręciołek,
bieg w workach, rzut lotką, rzut do kosza,
przeciąganie liny pomiędzy dziećmi, młodzieżą i starszymi. Każda konkurencja była
nagradzana upominkami.
Sołtys Józef Bartkowiak informuje, iż
w środę, 16 czerwca odbyło się zebranie
wiejskie z udziałem Annny Biernackiej z
Urzędu Miejskiego w Kórniku oraz radnego
z okręgu wyborczego Konarskiego – Jerzgo Rozmiarka. Spotkanie miało na celu
nowelizację uchwały zebrania wiejskiego
z ubiegłego roku dotyczącej planu odnowy
miejscowości na lata 2009-2027. Zmiana ta
odbyła się w ramach harmonogramu zadań
prowadzonych przez gimnę Kórnik.
Sołtys Joizef Bartkowiak powiedział, że
w poniedziałek, 21 czerwca wyjechało 21
ton i 550 kg płodów rolnych przekaznych
przez rolników z Konarskiego dla rolników
najbardziej poszkodowanych powodzią.
Rada Sołecka i Kółko Rolnicze w
Konarskiem w sobotę, 3 lipca organizuje
wycieczkę autokarową dzieci i młodzieży
do Zoo Safari w Świerkocinie.

Robakowo-Wieś
Sołtys Stefan Sosnowski koordynował
zbieranie wśród rolników z Robakowa-Wsi
zboża dla dotkniętych powodzią rolników.
Propozycję takiej akcji złożył Urząd Miejski
w Kórniku. Mieszkańcy Robakowia-Wsi
zebrali 3 tony zboża, które przetransportowane przez firmę „Raben” dotarło na Śląsk
do Kędzierzyna Koźla.
Szczodrzykowo
Ładna pogoda dopisała w piątk, 4
czerwca uczestnikom zorganizowanego,
jak co roku przez Radę Sołeckę, festynu z
okazji Dnia Dziecka. Sołtys Ireneusz Majchrzak podkreśla, żę dzięki mieszkańcom
była dobra frekwencja. Panowała świetna
atmosfera. Była wspaniała zabawa. Dzieci
uczestniczyły w konkursach, zbawach. Dla
zwycięzców konkursów było dużo nagród.
Dzieci otrzymały sporo słodyczy. Młodzi
ludzie wspaniale bawili się w towarzystwie
rodziców. Pod wieczór odbyło się wspólne
grillowanie z diećmi.Bawiono się przy
mzyce zespołu „Power Band” ze Środy
Wlkp. Sołtys Ireneusz Majchrzak szczególne podziękowania składa za pomoc w
zorganizowaniu imprezy: Stefanowi Jankowiakowi – prezesowi Jagrolu sp. z o.o.,
Bożenie Kiełtyka – kierującej Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kórniku, pracującej w świetlicy Oli Sokołowskiej, Radzie
Sołeckiej, panu Achtenbergowi, państwu
Tuczyńskim, Witkowskim. Dziękuje także
Policji, OSP, Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa. Sołtys składa także
podziękowania mieszkańcom za wspólną
zabawę.
Robert Wrzesiński

I WIELKOPOLSKIE
ZMAGANIA
SOŁECTW

Szanowni Państwo! Agencja Piknik
Partner zaproponowała w okresie letnim
cykl imprez plenerowych Wielkopolskie
Zmagania Sołectw. Głównym organizatorem jest Kórnicki Ośrodek Kultury oraz
Sołectwa Robakowo-Osiedle i Czmoń.
W gminie Kórnik odbędą się dwie edycje
konkursu.
Pierwsza, dnia 26 czerwca od
godz.17.00 do 24.00 na boisku Gimnazjum w Robakowie.
Druga, 17 lipca od godz.17.00 do 24.00
na boisku przy świetlicy w Czmoniu.
Wszyscy chętni będą mogli sprawdzić
swe siły w takich konkurencjach jak dojenie
krowy, ujeżdżanie byka, gra w piłkarzy i w
wielu innych. Wystąpi uczestnik programu
„Mam talent” - Czarny Ninja oraz gwiazda
Disco Polo - zespół Discover. Na zakończenie planowana jest zabawa taneczna.
W imieniu organizatorów zapraszają
gospodarze imprezy:
Andrzej Surdyk, Jerzy Rozmiarek i
Julia Bartkowiak.
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Wielka woda
dotarła do
Czmońca
Podnoszący się stan rzeki Warty na
przełomie maja i czerwca, spędził sen
z powiek mieszkańcom wsi Czmoniec.
Woda dotarła tuż pod niektóre gospodarstwa.
Tegoroczna powódź spowodowała
ogromne straty na południu Polski. Wezbra-

(ta znajduje się około 1km od zwykłego
koryta rzeki Warty).
Ryszard Grześkowiak powiedział nam
również, że przy okazji podejścia wody pod
gospodarstwa, wyszło na jaw, że w jednym
z miejsc kilku mieszkańców zrobiło dzikie
wysypisko śmieci. Do wykopanego rowu
wsypywali wszelkie odpady. Gdy dół zalała
woda, śmieci wypłynęły na powierzchnię.
Po ustabilizowaniu się poziomu rzeki,
około 2 czerwca woda zaczęła opadać.
Kierownik Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego podał, że podczas akcji
ratowania gospodarstw w Czmońcu przed
zalaniem zużyto prawie 2000 worków,
250m folii i około 120 ton piasku, który
pochodził zwykle od prywatnych właścicieli.

Kronika
kryminalna

INFORMACJE

SOŁECKIE

WIEŚCI
SOŁECKIE

Nieprawidłowy manewr skrętu
przyczyną zderzenia
8 czerwca w Skrzynkach, kierujący iveco
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru skrętu doprowadził do zderzenia z
audi. Z kolei 17 czerwca w Kórniku, kierowca
alfy romeo, błędnie wykonał manewr skrętu i
zderzył się z oplem.
Błędny manewr
10 czerwca w Kórniku, nieustalony kierujący
pojazdem land rover, w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru włączania się do
ruchu doprowadził do zderzenia z oplem.
Uderzył w sarnę
14 czerwca w Kórniku, kierowca toyoty uderzył
w przebiegającą przez jezdnię sarnę.
Nie zachował bezpiecznej odległości
14 czerwca w Czmoniu doszło do dwóch
kolizji. Kierujący mercedesem, w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między
pojazdami zderzył się z peugeotem. Z kolei,
kierujący volvo z powodu zbyt bliskiej jazdy
przed poprzedzającym go pojazdem, doprowadził do zderzenia z mercedesem.

ne wody Wisły zalały wiele miejscowości i
wsi. W Wielkopolsce, rzeka Warta również
pokazała „na co ją stać”. 26 maja, w Śremie,
rzeka przekroczyła stan alarmowy. Aż do 30
maja obserwowano przekroczenie stanu
alarmowego o ponad 1 metr. Taki stan wody
w rzece przyczynił się do wystąpienia jej z
koryta i zalania wielu terenów.
Granica gminy Kórnik na południowymzachodzie biegnie na około 9-kilometrowym
odcinku rzeką Wartą. Wysoki stan wody,
spowodował, że dotarła ona przez łąki
i tereny leśne aż do wsi Czmoniec. Jak
poinformował nas Ryszard Grześkowiak,
kierownik Gminnego Centrum Reagowania
Kryzysowego w Kórniku, zagrożone podtopieniami były 3 gospodarstwa. Szybka
reakcja mieszkańców, sołtysa wsi i odpowiednich służb, w tym straży pożarnej
wpłynęła na opanowanie sytuacji. Woda
podeszła pod gospodarstwa, ale dzięki
zbudowanym wałom z worków piasku i
folii nie wdarła się na podwórka, do piwnic
czy do zabudowań. Zbawienna okazała się
także wysokość terenu. Gospodarstwa te
położone są bowiem na skarpie.
Woda zalała łąki i podeszła pod szosę,
przebiegającą przez wieś. Podziemnymi
kanałami przedostała się na drugą stronę
jezdni. Ciężki ruch kołowy wywoływał
drgania, a te zapadnięcie się jezdni. Z tego
powodu, Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał
czasowy zakaz poruszania się tą drogą pojazdom ciężkim. Zalało także obszar Szlaku
Bobrowego i wieżę widokową w Czmońcu
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Mieszkańcom pomagali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Posiłki zapewniła
pracującym przy tworzeniu wałów przeciwpowodziowych restauracja „Marzymięta”.
Przez cały okres występowania wyższego
stanu wody, nie zanotowano problemów
sanitarnych.
Ostatnio, tak wysoki stan wody w rzece
Warcie zanotowano w 1926 roku.
Wysoki stan wody i zatkany przepust
pod mostem spowodował także wystąpienie
z brzegów rzeczki Głuszynki w Kamionkach. Pod koniec maja, woda podeszła
pod zabudowania na Osiedlu Zacisze,
ale nie wdarła się jednak na posesje.
Okazuje się, że domy te wybudowano
na terenach zalewowych, podobnie jak
niektóre obecnie powstające w Czmońcu.
Nie doszłoby do tego, gdyby ktoś nie wydał
na to pozwolenia. Starostwo powiatowe
wydaje pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy wydawanych
przez urząd miejski. Gmina Kórnik nie ma
całościowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego też urząd miejski
nie może nie wydać warunków zabudowy
a starostwo nie ma podstaw do tego, aby
odmówić wydania pozwolenia na budowę.
Sytuacja z zagrożeniem podtopieniami
powinna być sygnałem ostrzegawczym dla
tych, którzy tworzą miejscowe prawo. Najwyższy już czas opracować kompleksowy
plan zagospodarowania przestrzennego
dla całej gminy.
Barbara Morasz

Jechał na „podwójnym gazie”
18 czerwca, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu zatrzymali w Kórniku mężczyznę,
który kierował volkswagenem będąc w stanie
nietrzeźwym. Miał 0,62 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Nie dostosował prędkości
do warunków na drodze
19 czerwca w Czmońcu, kierowca mana nie
dostosował prędkości do warunków ruchu i
doprowadził do zderzenia z autobusem marki
berkhof.
Zabrali i uszkodzili auto
21 czerwca, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali w miejscowości
Pierzchno dwóch mężczyzn, którzy dokonali
zaboru samochodu a następnie porzucili go w
stanie uszkodzonym.
Kradzieże
•12 czerwca doszło do kradzieży w Szczytnikach z terenu domu w budowie dachówki
ceramicznej o wartości 1500 zł,
•13 czerwca skradziono w Jaryszkach pojazd
volkswagen golf o wartości 25000 zł,
•17 czerwca dokonano kradzieży w miejscowości Szczytniki motocykla marki suzuki o
wartości 8000 zł.
Opr. BM
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Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela

Pogrążeni w głębokim bólu i smutku
zawiadamiamy,
że dnia 4 czerwca 2010 roku
odszedł od nas
Kolega, Przyjaciel i Dyrektor naszej szkoły

ś.p. Marek Serwatkiewicz

ś.p. Marek Serwatkiewicz
Pozostanie w naszej pamięci i sercach
na zawsze.
Żonie Alicji oraz córkom Ani i Ewie
wyrazy szczerego współczucia składają
Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Członka Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej
Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
Składa
Zarząd KTPS
Pełni żalu i smutku
składamy wyrazy szczerego współczucia
Żonie, Córkom, Rodzinie i Bliskim

ś.p. Dyrektora Marka Serwatkiewicza
wyjątkowego i niezastąpionego Człowieka i
Wychowawcy
Jego osoba zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Z wyrazami wdzięczności za serce,
jakie okazywał naszym dzieciom.
Rada Rodziców, Rodzice i Uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość, że zmarł Nasz Drogi Kolega

ś.p. Marka Serwatkiewicza
Wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rodzinie
Pracownicy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mosinie
i Filii w Kórniku
8

Kazimierz
Bogusławski
sołtys do końca
oddany swojej
pracy

20 maja zmarł wieloletni sołtys wsi Żerniki Kazimierz Bogusławski (ur.18.12.1943r),
który od 12 lat pełnił swoją funkcję. Człowiek, który dla Żernik zrobił bardzo dużo,
nawet można powiedzieć, że żaden z
byłych sołtysów nie
zrobił tyle co On!
Nie będzie już
takiego sołtysa jak
Pan Kaziu - mówią
współpracownicy
z Rady Sołeckiej i
mieszkańcy Żernik.
Zawsze był zadowolony ze swojej pracy
i cieszył się, że może
dużo zdziałać. Wielu
mieszkańców popierało sołtysa, ale miał
też przeciwników.
Jednak nie przejmował się tym. Miał
wsparcie od najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów i Boga. Poświęcił się dla
dzieci i młodzieży, ucząc ich katechezy w
Szkole Podstawowej w Tulcach. Zawsze był
aktywny w reprezentowaniu szkoły na różnego typu imprezach szkolnych np. festyny,
wycieczki szkolne, sprzątanie świata.
Podczas naszej ostatniej rozmowy,
zapytałem pana Kazia: „Jak może Pan
wytrzymać z tymi dzieciakami? Przecież

one robią hałas, nie słuchają”. Odparł na
to: „ Jak można ich nie kochać, jak przyjdą
do Ciebie, usiądą Ci na kolana, pogłaszczą,
przytulą, biegają wkoło Ciebie”.
Dobrze układała się także współpraca
z proboszczem parafii w Tulcach. Był szafarzem, członkiem Rady Duszpasterskiej
i Ekonomicznej naszej parafii, niezwykle
zaangażowany w sprawy Kościoła i Wspólnoty Parafialnej. Brał czynny udział w organizowanych co roku odpustach, prowadził
przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej oraz młodzieży do Bierzmowania.
Potrafił zmobilizować ludzi
w Gowarzewie
i odprawiać u
nich w kaplicy w miesiącu
październiku
różaniec. W
maju każdego
roku, w Żernikach prowadził
Apel Jasnogórski, na który
przychodziło
mnóstwo ludzi
młodych i starszych.
Pan Kaziu
bardzo cieszył się, że Żerniki w końcu będą
miały swoją świetlicę. Miał jeszcze dużo
planów. Był zadowolony, gdy w remont
świetlicy włączyła się młodzież. Często mówił: „Młodzieży świata to od Was wszystko
zależy” .
Wspomnień jest dużo. Pozostanie w
naszej pamięci na zawsze!
Daniel Kulza

„Ludzie, których kochamy
zostają na zawsze
bo zostawili ślady w naszych
sercach”
Wszystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach
dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia, współczucia,
życzliwości i wzięli udział
we Mszy św. i uroczystości
pogrzebowej
naszego kochanego Męża,
Tatusia, Teścia i Dziadziusia

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

„Jest takie cierpienie, które można wyrazić
tylko głębokim milczeniem”

Ś. p. Kazimierza
Bogusławskiego
za obecność, modlitwę, pamięć,
liczne intencje mszalne,
złożone wieńce, kwiaty, kondolencje,
za okazaną pomoc
serdecznie podziękowanie,
wdzięczność i szacunek
składa
Żona z Dziećmi
i Wnukami

Podziękowanie
Dziękuję Wszystkim, którzy łączą się ze mną żegnając mojego ukochanego Męża
Marka Serwatkiewicza,
dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzewie, Radnego Powiatu Poznańskiego,
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Powiatu Poznańskiego.
Po Bogu był moją największą Miłością i Siłą – po Jego odejściu jest mnie mniej niż połowa,
ale proszę Boga Wszechmogącego, by ta połowa pozwoliła mi dać świadectwo jego wiary, nadziei i
miłości. Wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, Wiary, że – jak mawiał – „bez woli Bożej nawet
włos człowiekowi z głowy nie spadnie”, Wiary we wszystko, co Polskie, Wiary w każdego człowieka, z
którym zetknął się na swej ziemskiej drodze. Nadziei w lepsze jutro – jeśli nie na Ziemi,
to na pewno w Niebie.
Kochał to, co robił i ludzi, którzy go otaczali. Mawiał często: „Bóg daje siłę, zadania i czas – kiedyś
zabierze siłę i czas, więc trzeba szybko spełniać zadania”.
Nie pytam Boga dlaczego, tylko nieustannie dziękuję Wszechmogącemu, że pozwolił mi iść małżeńską drogą pełną miłości, służby i radosnej pracy ku wieczności za rękę z najwspanialszym Człowiekiem. Stale powtarzam: „Jezu, ufam Tobie”.
To życie i odejście nie może pójść na marne, dlatego proszę w Jego imieniu, by wszystkie dobre
sprawy, które rozpoczął kontynuowali ludzie, których tak cenił.
Proszę o modlitwę za Niego, za mnie i nasze córki, byśmy mogły godnie znieść to rozstanie.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Aleksandry Chałupkowej za wsparcie w tych trudnych
chwilach, oraz do Macieja Małeckiego za lata wieloletniej męskiej przyjaźni z moim Mężem, wiecz-

nej przyjaźni, której owoce zbieram po odejściu Marka codziennie.
Alicja Serwatkiewicz
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Wspomnienia przeplatane gratulacjami, piosenkami w wykonaniu Wioli
Kaźmierczak, podziękowaniami i życzeniami wytrwałości w niesieniu pomocy
ludziom potrzebującym – tak wyglądał
jubileusz 20-lecia istnienia Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej,
który organizacja obchodziła 21 maja w
restauracji „Biała Dama”.
Jubileusz świętowali nie tylko założyciele,
członkowie Towarzystwa i podopieczni, ale
także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych i sponsorzy,
dzięki którym możliwa jest realizacja wielu
przedsięwzięć.
Gości powitał Artur Hoffmann, który
przypomniał, jak trudne
były początki funkcjonowania Towarzystwa.
- Dziś KTPS to olbrzymia
instytucja, która już nie
musi dzielić czekolady
na kawałki – wspomniał.
Jak się później okazało,
dzielenie czekolady nie
było tylko przenośnią, a
nawiązaniem do daru, jaki
otrzymało w 1992 roku Towarzystwo od Ireneusza
Brygały w postaci 41 czekolad, które podzielono
po pół tabliczki, aby starczyło dla wszystkich
potrzebujących dzieci.
O tym, jak doszło do powstania organizacji powiedziała Krystyna Janicka, prezes
KTPS.
– 20 lat temu, 9 marca 1990 roku w salce
zebrała się grupa ludzi, która chciała coś
zmienić. Chcieliśmy powołać fundację, która
będzie pomagać innym. Skłoniły nas do tego
niepokojące informacje, które napływały ze
szkół o coraz częstszym zjawisku niedożywienia wśród dzieci – poinformowała obecna
prezes Towarzystwa. 14 maja 1990 roku,
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
oficjalnie zostało zarejestrowane i ruszyło
ze swoją działalnością. Za cel postawiło
sobie niezależną pomoc społeczną osobom,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci i
młodzieży, spotkania przy choince, zajmuje
się leczeniem i rehabilitacją, w tym zakupem
sprzętu rehabilitacyjnego, leków, opłaca turnusy rehabilitacyjne. Przeprowadza zbiórki
pieniędzy dla konkretnych osób np. akcja
Ewa, Kamil czy Michalinka. Wspiera też wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci
i młodzieży. Zorganizowało m.in. w 1997 roku
akcję pomocy dla powodzian z gminy Lubsza
na Opolszczyźnie, w 2003 i 2004 roku zbiórki
krwi dla chorych mieszkańców gminy Kórnik i
Lubsza, a od 2006 roku przygotowuje koncerty finałowe WOŚP. W 2006 roku KTPS otrzymało status organizacji pożytku publicznego i
dzięki temu ma prawo do zbiórki 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
członków KTPS.

Odsłonięto popiersie Jana Wójkiewicza

Eugenia Marciniak przypomniała, że od
20 lat działa Zarząd Towarzystwa, którego
członkiniami od początku są Hanna Straus
i Krystyna Janicka. – Obie panie to tytany
pracy. Swoje zadania wykonują bezinteresownie – stwierdziła.
Gratulacje z okazji jubileuszu złożył burmistrz Jerzy Lechnerowski i Irena Kaczmarek,
przewodnicząca RM. Burmistrz poinformował,
że w gminie Kórnik działa około 20 różnych
stowarzyszeń a KTPS jest jednym z najprężniej działających. Włodarz gminy podkreślił,
że Towarzystwo wyróżnia się zaradnością.
W niewielkim stopniu korzysta ze środków
gminnych, a przede wszystkim pozyskuje je
z zewnątrz.
Podopieczni dziękowali za pomoc, goście
za zaangażowanie i trud
wkładany w pracę na
rzecz osób potrzebujących, a członkowie Towarzystwa sponsorom i
instytucjom za wsparcie
finansowe.
Krystyna Janicka poinformowała, że Zarząd
KTPS podjął uchwałę,
w której nadaje honorowe członkostwo Joannie
Jaśkowiak i Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie. Wcześniej honorowymi
członkami zostali Teresa Radowicz oraz
Barbara i Tomasz Sadowscy.
Uroczystość uświetniła Wiola Kaźmierczak, która zaśpiewała kilka znanych piosenek.
Nie obyło się także bez wspólnego pamiątkowego zdjęcia, tortu i toastu. Każdy mógł
obejrzeć kroniki, zdjęcia i różne dokumenty,
obrazujące działalność Towarzystwa.
Życzymy Kórnickiemu Towarzystwu
Pomocy Społecznej niesłabnącej chęci do
działania, wielu sponsorów i wytrwałości w
kolejnych 20 latach pracy na rzecz potrzebujących!
Barbara Morasz

Towarzystwo podsumowało rok działalności

Członkowie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej spotkali się 14
czerwca w kórnickiej strażnicy na walnym
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, by
podsumować rok działalności i wybrać
nowy zarząd.
Członkowie przyjęli protokół z poprzedniego zebrania. Krystyna Janicka, prezes
KTPS przedstawiła sprawozdanie z działań
podejmowanych przez Towarzystwo w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy, od czerwca
2009 do czerwca 2010 roku. Obecni dowiedzieli, że KTPS liczy 46 osób. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych członków.
Krystyna Janicka poinformowała, że szeroki wachlarz możliwości pomocy pozwala na
zapewnienie jej wielu potrzebującym. Przypomniała cele statutowe i formy pozyskiwania
funduszy. Mówiła też u ubiegłorocznych
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koloniach dla dzieci i młodzieży, przeprowadzonych zbiórkach pieniędzy dla 6-letniej
wówczas Michalinki z Dachowy, na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego i opłatę za turnus
rehabilitacyjny, 26-leniej Arleny z Kórnika,
na zakup stymulatora a także o styczniowym
finale WOŚP.
Sprawozdanie finansowe odczytała Anna
Nowaczyk, członek Komisji Rewizyjnej. Zebrani dowiedzieli się m.in. z niego, że w roku
2009 przychody z działalności statutowej
wyniosły 116.304,79 zł i były większe o prawie
15 tys. zł w porównaniu z 2008 rokiem.
Wybrano także skład Komisji Uchwał
i Wniosków (Ewa Szybiak i Adam Lewandowski) oraz Komisji Skrutacyjnej (Jerzy
Lechnerowski, Anna Wieczerska, Henryka
Adamska).
Członkowie udzielili absolutorium dla

Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dokonano zmian w statucie m.in. rozszerzono zasięg podejmowania działań KTPS
do terenu całego kraju i poza jego granicami
a nie jak wcześniej do terenu gminy Kórnik,
wprowadzono szczegółowe zapisy o celach
działalności, informację o członkach honorowych czy zmniejszono liczbę członków
zarządu z 7-12 osób na 3-7osób.
Wyłoniono również nowy Zarząd i Komisję
Rewizyjną. W skład Zarządu weszli:
Krystyna Janicka, Hanna Straus, Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, Eugenia
Marciniak, Szczepan Antkowiak, Roman
Czechowski, Ewa Madalińska-Soczyńska.
Członkami Komisji Rewizyjnej KTPS
zostali: Leszek Orlewicz, Anna Nowaczyk,
Ewa Szybiak i Adam Lewandowski.
BM
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Popiersie, znanego działacza ludowego Jana Wójkiewicza, związanego
z naszą gminą odsłonięto 23 maja na
terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie.
W szreniawskim parku,
okalającym muzeum zgromadzili się m.in. przedstawiciele
władz wojewódzkich, na czele
z Wojciechem Jankowiakiem,
wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, regionalnych struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego m.in.
europoseł Andrzej Grzyb i
Stanisław Kalemba, Jerzy
Lechnerowski, burmistrz Kórnika, kórniccy radni: Julia Bartkowiak i Bogdan Wesołek, Zbigniew Tomaszewski, prezes
Kórnickiego Koła Sołtysów,
dyrektorzy, grono pedagogiczne i uczniowie z Szkoły
Podstawowej w Radzewie i
Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Łęknie, których patronem jest właśnie Jan
Wójkiewicz.
Wojciech Jankowiak, wicemarszałek
Województwa powitał gości i przypomniał, że
zgromadzono się po to, aby uczcić pamięć
Jana Wójkiewicza, twórcę i pierwszego ko-

mendanta Batalionów Chłopskich X Okręgu
Poznań. Odsłonięcia popiersia dokonał wraz
z Stanisławem Kalembą i jednym z żyjących
jeszcze przedstawicieli Batalionów.
Pomnik, który powstał dzięki sponsorom

m.in. Fundacji „Zakłady Kórnickie” wykonał
Adam Wójkiewicz, członek rodziny zasłużonego działacza, rzeźbiarz i artysta. Pod
nim, kwiaty złożyła m.in. delegacja władz
samorządowych z Kórnika z burmistrzem
Lechnerowskim oraz z Szkoły Podstawowej

z Radzewa z dyrektorem
Markiem Serwatkiewiczem. Przez całą uroczystość, przy popiersiu Jana Wójkiewicza
czuwał poczet sztandarowy z radzewskiej
podstawówki i szkoły w Łęknie.
Nie zabrakło także programu artystycznego, przygotowanego przez młodzież. Swoim
śpiewem uroczystość uświetnił
Chór Mieszany im. Stanisława
Moniuszki z Poznania. Dyrektorzy szkół z Radzewa i Łękna
odebrali pamiątkowy medal od
Batalionów Chłopskich.
Uczestnicy uroczystości
otrzymali pamiątkową publikację, autorstwa Agnieszki
Wiatr-Hibner, zatytułowaną
„Jan Wójkiewicz. Działalność
społeczno-polityczna”. Autorka
opisuje w niej życie i działalność postaci.
Popiersie Wójkiewicza stanęło w Szreniawie w panteonie
zasłużonych Wielkopolan m.in.
przy pomniku Stanisława Mikołajczyka, Hipolita Cegielskiego czy Maksymiliana Nowickiego-Siły.
Pamiątkowa tablica poświęcona ludowemu działaczowi znajduje się także przy
szkole w Radzewie i Łęknie.
BM
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20 lat pomagają Potrzebującym

JAN WÓJKIEWICZ
Urodził się 9 września 1906 roku w Konarskiem koło Kórnika, w rodzinie chłopskiej Jana i Marianny z Siejaków. Do czternastego
roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej w Radzewie, a od 1920 roku do gimnazjum powszechnego w Śremie. Po ukończeniu
szkoły średniej pełnił służbę wojskową. W 1929 roku zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego, ale na drugim roku
studiów przerwał naukę z powodu choroby. Od 1932 roku studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego,
lecz i tego wydziału nie ukończył.
Pociągała go działalność społeczno-polityczna. Był członkiem ogólnopolskich władz i prezesem Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI”, dowódcą kompanii w bitwie nad Bzurą i w walkach pod Kockiem, Kraśnikiem i w lasach janowskich w 1939
roku. Był także twórcą i pierwszym komendantem Batalionów Chłopskich X Okręgu Poznań, organizatorem życia podziemnego w
okupowanej Wielkopolsce, działaczem delegatury rządu RP.
9 września 1941 roku został aresztowany przez gestapo i przewieziony do Fortu VII. Zmarł 18 stycznia 1942 roku w wyniku
brutalnych metod śledztwa.

Kórniczanie pomogli powodzianom

W maju, burmistrz Gminy Kórnik
ogłosił apel o pomoc dla powodzian.
Urząd Miejski w Kórniku od 28 maja do
2 czerwca przyjmował od mieszkańców
naszej gminy, w budynku OSP dary
rzeczowe, ponadto na LIV sesji Rady
Miejskiej w Kórniku, podjęta została
uchwała o przekazaniu dotacji celowej
w kwocie 20 000 zł na remont Filii Gminnego Przedszkola w Cisku, znajdującej
się w miejscowości Koblice.
Typowo rolnicza Gmina Cisek
granicząca z kędzierzyńsko-kozielską aglomeracją miejską, położona jest w południowo
-wschodniej części województwa opolskiego,
w pradolinie rzeki Odry. W skład gminy
wchodzi 14 sołectw, zamieszkuje ją ponad
6 tysięcy osób.
W roku 1997 była jedną z najbardziej
poszkodowanych w wyniku powodzi gmin
w Polsce. Zalane zostały wszystkie wsie,
mieszkańcy stracili dobytek. W kolejnych
latach zaawansowana budowa wałów wzdłuż

25 czerwca 2010 r.

Odry miała radykalnie zmniejszyć zagrożenie
przeciwpowodziowe. Niestety tegoroczny
kataklizm również gminy Cisek nie ominął.
Ponad 2/3 powierzchni gminy znowu znalazło

się pod wodą. Zdjęcia wykonane w czasie fali
powodziowej pokazują ogrom zniszczeń:
zalane pola , budynki, samochody, maszyny
rolnicze.
Gminę Cisek jako najbardziej oczekującą
pomocy, wskazał gminie Kórnik Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Transport z darami

od mieszkańców naszej gminy wyjechał 10
czerwca.
Zawieźliśmy do Gminy Cisek
wodę, trwałą żywność, środki czystości,
ubrania, koce, pościele, meble, farby. Całą
5,5 tonową ciężarówkę. W piątek 18 czerwca
wyjechał kolejny, jakże oczekiwany przez
rolników z Ciska i Koblicy duży transport z
artykułami rolnymi.
W imieniu mieszkańców Gminy
Cisek, dziękuję wszystkim, którzy włączyli
się do akcji pomocy powodzianom. Jak należało się spodziewać, po raz kolejny wielu
z nas, odpowiedziało pozytywnie na apel o
pomoc.
Mieszkańcy zalanych terenów doceniają
nasze działania, są wdzięczni za każdy ludzki gest, za solidarność w obliczu tragedii.
Przygotowanie:
Wydział Oświaty
i Polityki Społecznej
U.M. w Kórniku
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Już po raz szósty, w miesiącach
wakacyjnych, Kórnik stanie się areną
artystycznych zmagań podczas Letniego
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”, który w
tym roku odbywać się będzie pod znakiem wielkich rocznic.
Festiwal ten, każdego roku cieszy się
ogromną popularnością i przyciąga wiele
osób.
Dlaczego? Tomasz Raczkiewicz, wieloletni dyrektor artystyczny Festiwalu uważa,
że to doskonała propozycja dla rodzin z
dziećmi. - Scena i widownia ulokowane na
świeżym powietrzu dają możliwość dużej

swobody najmłodszym melomanom, co jest
nie do pomyślenia w klasycznych przestrzeniach koncertowych, zaś na dorosłą część
publiczności nie nakładają obowiązku wciskania się w stroje wieczorowe, niechętnie
zakładane podczas wakacyjnego czasu
rozluźnienia – przyznaje.
W programie tegorocznej edycji letniego
muzykowania (program na miesiąc lipiec
prezentujemy poniżej) znajdzie się muzyka
klasyczna, operetkowa, ale także etniczna
np. cygańska czy klezmerska (żydowska).
Organizatorzy nie zapomnieli również o
rocznicach, w które ten rok niezwykle obfitu-

Arboretum, 4 lipca, godz. 17.00
Koncert Inauguracyjny

Wykonawcy: Sławomir Kramm - baryton
KAPELA ZAMKU RYDZYŃSKIEGO
W programie muzyka dworska, myśliwska, przeboje muzyki
operowej, operetkowej, musicalowej. Podczas koncertu prezentacja niemal 20 instrumentów dętych.
Arboretum, 11 lipca, godz. 17.00

Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu

ANATEVKA KLEZMER TRIO
w składzie: Sławomir Heinrychowski – klarnet, Donat Zamiara
– kontrabas i Andrij Melnyk - akordeon

je. Przewidziano koncert z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, patriotyczny
z okazji 90. rocznicy „bitwy warszawskiej”
a także dla uczczenia 100-lecia istnienia
Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu. W sumie przygotowano 8 muzycznych spotkań, które odbywać się będą
co niedzielę w lipcu i sierpniu.
Organizatorami VI edycji Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika” są: Fundacja
„Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru
Katedralnego”, Biblioteka Kórnicka PAN, Instytut Dendrologii PAN i Fundacja „Zakłady
Kórnickie”.
BM

Arboretum, 18 lipca, godz. 17.00

Śpiewnik grunwaldzki czyli Koncert z okazji 600 rocznicy
bitwy pod Grunwaldem

Wykonawcy: Jacek Kowalski - śpiew, rota, citola,
Henryk Kasperczak - lutnia, teorba, rba
Jacek Muzioł – instrumenty perkusyjne.
W programie:
Anonim (XVI w.): „Pieśń o bitwie pod Grunwaldem”
Przecław Słota: „Wiersz o chlebowym stole”
Pieśni autorskie Jacka Kowalskiego
Arboretum, 25 lipca, godz. 17.00
Koncert muzyki etnicznej

Wykonawcy: Dymitr Harea - fletnia pana
ART ACOUSTIC TRIO
w składzie: Zbigniew Rybak – skrzypce, Paweł Głowacki kontrabas, bandżo, mandolina, Andrij Melnyk – akordeon.
W programie muzyka cygańska, rumuńska, bałkańska,
mołdawska

Porządkują poniemiecki cmentarz w Bninie
- Chcemy przywrócić blask temu
miejscu i nadać mu charakter parkowocmentarny – przyznał radny Bogdan Wesołek, który od dłuższego czasu zabiegał o
uporządkowanie starego poniemieckiego
cmentarza w Bninie. W czerwcu, na kilkudziesięciometrowej powierzchni terenu,
zarośniętej chaszczami rozpoczęła się
wycinka drzew oraz krzewów.
W naszej gminie znajduje się 6
miejsc, w których dawniej dokonywano
pochówku mieszkańców wyznania
ewangelickiego. W większości są to
pozostałości po dziewiętnastowiecznych
cmentarzach ewangelickich.
Jedno z takich miejsc jest w Bninie,
tuż przy drodze do Biernatek, na zakręcie. Na pierwszy rzut oka to niewielki
nie ogrodzony zagajnik, który nie przypomina miejsca dawnego pochówku
zmarłych. Wchodząc jednak głębiej
można zauważyć porośnięte chwastami
lub całkowicie pokryte bluszczem nagrobki. Jest ich około piętnaście. Wokół
nich porozrzucane są śmieci i butelki po
alkoholu. Przez teren zagajnika przebiega
również droga dojazdowa do okolicznych
posesji.
Cmentarz powstał prawdopodobnie na
początku XVIII wieku, po tym jak Teofila z
Działyńskich Szołdrska-Potulicka wyraziła
zgodę na założenie Gminy Ewangelickiej w
Bninie. Dokładnej daty utworzenia obiektu
nie udało się jednak ustalić. Spoczywają
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tu obywatele niemieccy, polsko-niemieckie
małżeństwa, osadnicy holenderscy oraz
Polacy wyznania ewangelickiego. W 1991
roku Kórnickie Towarzystwo Kulturalne
zaprezentowało ówczesnym władzom ekspertyzę naukowo – konserwatorską oraz plan
uporządkowania starego cmentarza. Projekt
ten zakładał naprawę ogrodzenia, wywóz
nieczystości, oczyszczenie nagrobków i

umieszczenie na środku dużego krzyża. Plan
ten, mimo starań wielu osób nie doczekał się
jednak nigdy w pełni realizacji. Poza drobnymi
pracami porządkowymi, przez wiele lat, w
tym miejscu nie działo się nic. Ogrodzenie
zniszczono a bramę skradziono. Tym razem
ma być inaczej.
Jak poinformował nas radny Bogdan
Wesołek, z jego inicjatywy, w czerwcu

mieszkańcy Bnina i Biernatek rozpoczęli porządkowanie tego terenu. Przede wszystkim
wycięto kilka mniejszych drzew i krzewów.
Spod usuniętych chwastów wyłoniły się w
większości zniszczone już przez upływający
czas nagrobki z betonu i piaskowca. Przy
jednym z nich zachowała się tablica z czytelnymi napisami.
Radny przyznał, że projekt zagospodarowania tego obszaru przygotowuje
nieodpłatnie architekt Stefan Wojciechowski. Będzie on zakładał utworzenie
niewielkiego parku z zachowaniem charakteru cmentarnego. Po prawej stronie
drogi, prowadzącej do zagajnika, na
pagórku stanie drewniany krzyż. Krzyż
umieszczony zostanie na postumencie
a pod nim będą znajdować się fragmenty pomników i tablica informacyjna.
Dalej w głębi, pomiędzy nagrobkami powstaną alejki spacerowe. Jak zaznacza
Wesołek, teren ten nie będzie zamknięty
a droga przejazdowa do posesji nie będzie zlikwidowana. – Mam nadzieję, że
osoby, którym dawniej stary cmentarz
służył jako miejsce do schadzek uszanują
nowy porządek a okoliczni mieszkańcy nie
będą już go traktować jak wysypiska śmieci
– tłumaczył.
Były cmentarz jest własnością zboru
ewangelicko-augsburskiego, który wyraził
zgodę na prace renowacyjne. Te potrwają
do jesieni.
Barbara Morasz
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Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy
na terenie Kórnika-Bnina.
Powierzchnia 115m²
(z możliwością adaptacji dodatkowych
150m² na magazyn)
oraz dużym terenem wokół budynków.

tel. 604-676-595

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

ZEGARY

Miejsce
na Twoją reklamę

N I E R U C H OMO Ś C I

Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

REKLAMY

KULTURA

Muzyka z Kórnika pod znakiem rocznic

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Sprzedam nowy dom o pow. 160m²
w Kórniku, blisko zamku.
Działka 1132m².Cena do negocjacji.
tel. 663-771-776

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
25 czerwca 2010 r.
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Już po raz siódmy odbyła się Parafiada w Borówcu. Tradycyjnie, przyciągnęła
nie tylko parafian z Borówca, ale także
mieszkańców z innych miejscowości z
naszej gminy.
W ciągu ostatnich kilku lat, organizowanie festynów – zarówno tych większych
zasięgiem, jak i mniejszych – stało się
bardzo modne.
Na kolejną już Parafiadę, którą w tym
roku zorganizowano 13 czerwca, wszystkich chętnych zaprosił ksiądz proboszcz
Grzegorz Gałkowski.
Festyn Parafialny rozpoczął się
od mszy św. w amfiteatrze. Ta miała
szczególną oprawę, ze względu
na śpiew młodzieżowego zespołu
muzycznego i kazanie w formie
przedstawienia o nawróceniu Marii
Magdaleny. Po strawie duchowej,
przyszedł czas na rozrywkę i coś
dla ciała.
Do wspólnej zabawy zaprosił pan
Jan z Czarnkowa. Jako pierwsi na
scenie pojawili się aktorzy z Teatru
Muzycznego z Poznania. Spektakl
„Pchła szachrajka” spodobał się
zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Uczennice z kórnickiego gimnazjum
także miały swoje „pięć minut” na scenie.
Ich żywiołowy występ taneczno-sportowy
z wykorzystaniem m.in. stepera wzbudził
aplauz wśród publiczności. Serdecznie
przyjęto również zespół muzyczno-taneczny, który tworzą członkowie Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z
Koninka koło Lwówka. Starsi zaśpiewali z
wielką radością kilka piosenek a maluchy
zaprezentowały krótkie przedstawienie o

Po sportowej rywalizacji organizatorzy
zaprosili wszystkich na występ artystów z
Teatru Muzycznego. Poznańscy aktorzy
zaprezentowali m.in.: „Księżniczkę Cyrkówkę”, „Granadę”, „Kiedy skrzypki grają” czy
„This is the moment”.

tym, jak należy dbać o środowisko naturalne.
Duże emocje wzbudziły zawody sportowe. Wśród pań walczyła drużyna Borówczanek i Reszty Świata. Ciekawe konkurencje,
takie jak: ubieranie piłkarza na czas, skoki
przez hula hop, rzuty lotką do balonów
czy siatkówka z użyciem ręcznika wprawiły panie w bojowe nastroje. Rywalizacja
między Borówczankami a Resztą Świata

Nie
zamykaj
oczu

realizowana ze środków finansowych,
uzyskanych z odpisów 1% podatku. Jest
ona jedną z form realizacji zadań statutowych Towarzystwa – wyrównywania
szans edukacyjnych oraz dbania o rozwój
fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży z
gminy Kórnik.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie Filia w Kórniku otrzymała od
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej zestaw filmów edukacyjnych „Nie
zamykaj oczu” (Palenie, Piłem i brałem,
Anoreksja, W objęciach sekty, Mobbing).
Filmy ukazują problemy współczesnej
młodzieży, pokazując konkretne przypadki,
ludzi i sytuacje w sposób zrozumiały dla
młodego odbiorcy. Są doskonałą pomocą
dydaktyczną dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych naszej gminy – mogą
być wykorzystane przez nauczycieli jako
scenariusze lekcji wychowawczych oraz do
prowadzenia akcji tematycznych.

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni mogą nieodpłatnie wypożyczyć
z PPP w Mosinie Filia w Kórniku pakiet
filmów oraz uzyskiwać fachową pomoc
psychologiczną, związaną z tematyką prezentowaną na filmie.

Akcja KTPS „Nie zamykaj oczu” jest
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zakończyła się ostatecznie remisem a panie
pogratulowały sobie wzajemnie.
Niemniejsze emocje występowały
podczas zawodów panów pomiędzy Radą
Miasta Kórnik a Radą Duszpasterską z
Borówca. Panowie zacięcie walczyli w
przeciąganiu liny, chodzeniu po skrzynkach,
jeździe na „krzywym” rowerze i meczu siatkówki. W ogólnej klasyfikacji lepsza okazała
się jednak drużyna kórnickich radnych.

Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska
kierownik Filii

Jak zwykle, nie zawiodły gospodynie z
Borówca i przygotowały pyszne smakołyki. Prawdziwe tłumy ustawiały się
przed stoiskami gastronomicznymi z
kiełbaskami z grilla, kaszanką, bigosem, grochówką z wielkiego kotła,
chlebem ze smalcem, domowymi
wypiekami, napojami, lodami.
Dużym powodzeniem cieszyła
się również loteria fantowa. Wielu
kupowało jeden lub kilka losów, ale
byli też tacy, którzy znacznie chcieli
zwiększyć swoje szanse w losowaniu
nagród i nabywali nawet po kilkadziesiąt losów naraz. Nagrody były
bardzo różnorodne – od drobiazgów
niezbędnych w gospodarstwie domowym, po przybory kosmetyczne,
torby, kwiaty w doniczkach, zabawki i większe, jak sprzęt AGD, rowery czy najbardziej
cenna - wycieczka do Włoch.
Chętni mogli za drobną opłatą zmierzyć
poziom tkanki tłuszczowej oraz strzelać z
wiatrówki lub lotką do tarczy.
Mieszkańcy Borówca zapraszają na
kolejną Parafiadę już za rok.
Barbara Morasz

VI FESTYN PARAFIALNY
KÓRNIK - 27.06.2010

Na Bliskim Wschodzie narodziła się
religijna sekta, określająca samą siebie
mianem Apostołów
Judasza. Jej wpływy
są zabójcze, a macki sięgają daleko. W
trzynastu miastach
Europy trzynastu ludzi
poświęca życie w imię
Judasza, głosząc obietnicę czterdziestu dni
i czterdziestu nocy grozy. Przeinaczają słowa starodawnych proroctw, żeby umocnić
poczucie lęku. Ostatniego dnia, wedle ich
obietnicy, upadnie wiara. Wszystko, w co
wierzą ludzie, okażę się fałszem. Wszystko,
co mają za prawdę rozpadnie się. Dzień po
dniu Zachód budzi się, by usłyszeć o kolejnych coraz straszniejszych aktach terroru.
Stolice Europy paraliżuje strach - kto będzie
następną ofiarą? Londyn? Rzym? Berlin? W
wyścigu z czasem i przepowiednią, wierząc,
że terroryści szykują zabójstwo papieża jako
element swojego planu zniszczenia Kościoła
Katolickiego, specjalna grupa sir Charlesa
Wyndhama o kryptonimie Ogmios podąża
krętym szlakiem między prawdą, pozorami
prawdy oraz oczywistymi kłamstwami. Szlakiem, który wiedzie ich od zaułków Londynu
aż do samego serca Stolicy Apostolskiej.
Czasami prawda jest wszystkim prócz
szczerości.

14.00 – ORKIESTRA HARCERSKA
15.00 – TUTTI SANTI
17.30 – AKORDEONIŚCI
19.00 – FULL POWER SPIRIT
Euro-bangi, strzelanie z wiatrówki,
zawody sportowe, konkursy plastyczne
dla dzieci, malowanie twarzy, grafitti,
coś dla ciała – mała gastronomia
LICYTACJA PIŁEK
MISTRZA POLSKI
KKS LECH POZNAŃ
LOTERIA FANTOWA
NAPEŁNIMY
AKWARIUM

POMOCĄ
MATERIALNĄ

Zapraszamy

WSPOMAGAMY WIELODZIETNĄ RODZINĘ Z BOCHNI

DLA MŁODZIEŻY
WILLIAM HORWOOD „
SKRYTOŚWIAT. WIOSNA””

Przed tysiącami
lat mistrz z wielkiego
królestwa Englalondu
wykuł klejnot, w którego sercu płonął ogień
wszechświata i kolory
ziemskich pór roku.
Lecz klejnot zniknął
i ludzie o nim zapomnieli. Ale jego legenda
żyła w świecie skrytów
– niewidocznym dla
naszego świata. Tam właśnie narodził się
chłopiec, którego przeznaczeniem jest odnaleźć to, co zapomniane, i ocalić oba światy
przed zagładą. Jego podróż rozpoczyna się
z nadejściem Wiosny...
DLA DZIECI
YVONNICK DUGAST
„DLACZEGO WYPADAJĄ MI ZĘBY”

Jest to kolejna książeczka z serii „Adibu.
Tajemnice ludzkiego ciała”. Tym razem
mowa o zębach. Dlaczego dzieciom wypadają zęby? I dlaczego zęby mleczne tak
właśnie nazywają się? Adibu, jak zwykle,
zadaje mnóstwo pytań. Robitok cierpliwie
na nie odpowiada.

Zachecamy
do uczestnictwa
w tej uroczystości.
nr 11/2010

DLA DOROSŁYCH
STEVEN SAVILE „SREBRO”

W programie:

Podczas mszy świętej która
odprawiona
zostanie
w Kolegiacie Kórnickiej w
dniu 28 czerwca
o godzinie 18:00
będziemy mieli okazję podziękować odchodzącemu
na emeryturę
ks. proboszczowi
Jerzemu Kędzierskiemu
za wiele lat pracy duszpasterskiej i gospodarskiej w
kórnickiej parafii.

RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Filii Biblioteki Publicznej w Bninie.

KULTURA

KULTURA

Parafiada w
Borówcu

25 czerwca 2010 r.

15

Autograf Fryderyka Chopina, fortepian, na którym grywał w Dreźnie u
Klaudyny Potockiej, kroniki opisujące
konflikt polsko-krzyżacki czy ilustracje
chorągwi zdobytych przez wojska polskolitewskie pod Grunwaldem dostępne były
dla zwiedzających w zamku, w ramach
dwóch ostatnich Majowych Weekendów
w Bibliotece Kórnickiej.
Przedostatni weekend maja, Biblioteka Kórnicka poświęciła Fryderykowi
Chopinowi. Jego 200. rocznica urodzin
stała się doskonałą okazją do przedstawienia autografów kompozytora, znajdujących się w zbiorach bibliotecznych,
dziewiętnastowiecznych przekazów
źródłowych o artyście i fortepianu, na
którym grywał.
Autograf, który zdobi kórnicką kolekcję został sporządzony w 1848 roku
dla pani Łyszczyńskiej, która wraz mężem gościła Fryderyka w swoim domu
w Szkocji. W dowód wdzięczności,
kompozytor po raz kolejny skreślił nuty pieśni i
dodał do nich nazwę szkockiej ulicy Warriston
Crescent, przy której mieszkał.
Z kolei fortepian, który zdobi obecnie
salon zamku kórnickiego, dawniej służył
Chopinowi do gry podczas drezdeńskich
kameralnych koncertów u swojej przyjaciółki
Klaudyny Potockiej. Instrument, wykonany w
słynnej firmie Brodmanna we Wiedniu trafił do
Kórnika wraz ze spuścizną po Klaudynie.
W gablotach znalazły się także unikatowe

Festiwal
Języka
Angielskiego

20 maja 2010 r. uczniowie z czterech
gimnazjów: Kórnika, Mosiny, Robakowa
i Rogalina mogli wykazać się znajomością języka angielskiego, biorąc udział
w Festiwalu Języka Angielskiego w
Kórniku. Organizatorem Festiwalu było
Gimnazjum im. Władysława hr Zamoyskiego w Kórniku, a impreza została
dofinansowana z grantu Urzędu Miasta
Kórnik. Występy odbyły się w Kórnickim
Ośrodku Kultury w Kórniku.
– nauczycielka języka angielskiego Anna
Żurawska, jako cel postawiła sobie nie tylko
pogłębianie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem obcym. Ideą
Festiwalu było nade wszystko nawiązanie
serdecznej współpracy między młodzieżą
i nauczycielami języka angielskiego z okolicznych gimnazjów.
Festiwalowi towarzyszyła wspaniała
atmosfera, a w konkursach wzięli udział
reprezentanci następujących gimnazjów:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie z panią Elżbietą Drótkowską
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relacje o Chopinie w „Dziennikach” Leonarda
Niedźwieckiego oraz medaliony chopinowskie, w tym kopia pierwszego znanego
medalionu Chopina z 1837 roku.
W tym roku mija 600. rocznica wielkiej
bitwy pod Grunwaldem, którą stoczyły wojska
polsko-litewskie z Zakonem Krzyżackim 15
lipca 1410 roku. Rocznica tej wielkiej bitwy

pokazała najcenniejsze i najstarsze dzieła
związane z tym wydarzeniem. Utwory, które
udostępniono zwiedzającym podczas ostatniego weekendu majowego w zamku, dostały
się do zbiorów kórnickich dzięki staraniom
Tytusa Działyńskiego w pierwszej połowie
XIX wieku.
Jednym z utworów była „Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum cruciferis
Anno Christi 1410”. Autor kroniki jest nieznany

a samo dzieło mogło powstać już w 1410
roku. Zostało spisane najprawdopodobniej
przez jednego z duchownych, towarzyszących królowi Jagielle podczas bitwy pod
Grunwaldem. Kronikę tą wykorzystał Jan
Długosz do opisu słynnej bitwy w „Rocznikach” czyli „Kronikach Sławnego Królestwa
Polskiego”. Kopia zachowana Bibliotece
Kórnickiej powstała w latach 1525-1550
a w zbiorach kórnickich jest od 1857
roku. W oszklonych gablotach znalazły
się także: „Pieśń o bitwie”, która jest
fragmentem utworu poetyckiego z XV
wieku, autorstwa kanonisty Mikołaja z
Błonia, w której autor relacjonuje słynną
bitwę, „Banderia Cruciferorum in proelio
prope villas Thamberg et Grunwald”
- album przedstawiający ilustracje
chorągwi zdobytych przez wojska
polsko-litewskie pod Grunwaldem, a
także „Lites ac Res Gestie Inter Polones Ordinemque Cruciferoroum” czyli
„Spory i sprawy pomiędzy Polakami a
Zakonem Krzyżackim”, które stanowią zbiór
akt z procesu polsko-krzyżackiego w1339
roku w Warszawie.
Tegoroczne Majowe Weekendy w Bibliotece Kórnickiej dobiegły końca. Kolejne
prawdopodobnie za rok. Warto w tym czasie
odwiedzić zamek, ze względu na niepowtarzalną okazję obejrzenia rękopisów i starodruków, które są niekiedy jedynymi w ogóle
zachowanymi egzemplarzami.
Barbara Morasz

– Klessa, Gimnazjum w Rogalinie z panią
Katarzyną Kondzielą, Gimnazjum nr 1 z Mosiny z panią Kamilą Nawrot oraz Gimnazjum
im. Władysława hr Zamoyskiego w Kórniku
z paniami Martą Kwietniewską–Svarth oraz
Anną Żurawską. Ponad 40 uczniów rywalizowało w trzech kategoriach: piosenka, scenka
rodzajowa i prezentacja multimedialna kraju
anglojęzycznego. Podczas konkursów obowiązywała zasada – uczestnicy posługują
się tylko językiem angielskim.
W pierwszej części uczniowie zaprezentowali piosenki, publiczność mogła posłuchać zarówno nastrojowych wykonań Celine
Dion, jak i skocznych rytmów Tiny Turner. W
tej konkurencji najlepiej zaprezentowała się
Agnieszka Smolińska, która urzekła wszystkich piosenką do filmu ,,Titanic”, drugie miejsce przypadło Martynie Węgier z Gimnazjum
w Robakowie, natomiast trzecie miejsce
uzyskało trio z Gimnazjum w Mosinie – Marta
Nowak, Weronika Zbrzezna oraz Mateusz
Kudła. Podczas przerwy gimnazjaliści mogli
skosztować słodkości i napojów oraz zapoznać się i porozmawiać ze sobą.
Podczas drugiej części Festiwalu gimnazjaliści zaprezentowali swój warsztat
aktorski, poprawną wymowę i dykcję, pokazując scenki rodzajowe w języku angielskim.
Zainteresowaniem cieszyły się scenki w
restauracji, w sklepie, u lekarza czy randka.
Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła
Grupa Kabaretowa Rogalin (Monika Kubia-

czyk, Anna Dobrowolska, Weronika Stanny,
Monika Organiściak, Natalia Szmania i
Jacek Wróbel), która z humorem przedstawiła wizytę ,,chorych” uczniów u lekarza.
Choroba w rzeczywistości oznaczała obawę
przed klasówką z matematyki. Na drugim i
trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z
Gimnazjum w Kórniku: najpierw ze scenką
Anna Małecka i Justyna Barczak, następnie
– Marta Pawlaczyk, Adam Lubiński, Monika
Czujek oraz Gabriela Nowak.
Ostatnia kategoria obejmowała prezentacje multimedialne krajów anglojęzycznych.
Jury postanowiło przyznać w tym konkursie
wyróżnienie Magdalenie Żyto i Barbarze
Tobole z kórnickiego gimnazjum i ich prezentacji o Australii. Komisja konkursowa wskazała jednocześnie na potrzebę zrozumienia,
czym jest prezentacja multimedialna i jakie
elementy powinny się w niej znaleźć.
Nagrody wręczyła pani Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum w Kórniku,
gratulując zwycięzcom odwagi, dużej wiedzy
i umiejętności posługiwania się językiem
angielskim, tak ważnym we współczesnych
czasach.
Po zrobieniu wspólnego zdjęcia młodzież
wraz z opiekunami przeszła promenadą w
kierunku Bnina na pizzę w restauracji Casablanca. Tam też zakończył się Festiwal.
Już czekamy na następny
w przyszłym roku!
Anna Żurawska

przyczyniła się do tego, że Biblioteka Kórnicka
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DO WYNAJĘCIA
LUKSUSOWY MERCEDES
KLASY CLS NA ŚLUB

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
tel. 601-80-74-80

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

REKLAMY

IKULTURA

Chopin i konflikt polsko-krzyżacki w
zbiorach Biblioteki Kórnickiej

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Miejsce
na
Twoją
reklamę
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Już po raz siedemnasty Kórnik obchodził swoje oficjalne, najważniejsze
doroczne święto- Kórnickie Spotkania z
Białą Damą. Obfity w imprezy plenerowe, dwudniowy program Spotkań, budził
mieszane uczucia z uwagi na nieprzewidywalne prognozy pogody. Na szczęście,
organizatorów i zainteresowanych, pogoda
nie zawiodła, gromadząc niezliczone tłumy
na podzamczu Zamku Kórnickiego, gdzie
liczne punkty gastronomiczne zachęcały
zapachami do przekąszenia i napicia
się czegoś smacznego w trakcie trwania
najrozmaitszych imprez. Dla niespożytych
energią dzieci przygotowano dmuchane ślizgawki i trampoliny oraz konkursy i zabawy
na świeżym powietrzu. Parady motoryzacyjne, lotnicze i spadochronowe pokazy
sobotniego programu, budziły ogromne
zainteresowanie i przyciągały zarówno
tych małych jak i dorosłych amatorów
techniki. Wielki telebim, umieszczony obok
sceny, ułatwił odbiór całego „zamieszania”
szerszej rzeszy przybyłych. Oficjalnego
otwarcia Spotkań z Białą Damą dokonał
burmistrz miasta i gminy Kórnik- Jerzy
Lechnerowski, witając gości z niemieckiej
gminy partnerskiej Königstein oraz Zespołu
Folklorystycznego z Brzegów i dzieci z chóru na Ukrainie. Burmistrz wręczył klucze do
miasta nowo wybranej Białej Damie, którą
została Jadwiga Chałupka- absolwentka
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na specjalnościach: edukacja muzyczna oraz dyrygentura chóralna, w klasie
prof. Janusza Dzięcioła. Tegoroczna Biała
Dama od dziecka śpiewała w chórach:
m.in. w Chórze Dziecięcym Akord POSM
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Chórze
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans,
poznańskim chórze Polihymnia. Obecnie
śpiewa w Poznańskim Chórze Kameralnym
oraz chórze kameralnym Musica Viva Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od stycznia 2008 r. jest kierownikiem artystycznym
chóru dziecięcego Tutti Santi przy parafii
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
Biała Dama złożyła ślubowanie i została
przywitana przez księżniczki niemieckie z
Königstein- Bettinę i Biancę. Urozmaicony
program sobotniego spotkania był bardzo
atrakcyjny, ponieważ każdy mógł znaleźć
coś ciekawego dla siebie. Występy laureatów dziecięcych przeglądów muzycznych,
występ chóru „Tutti Santi” oraz pokazy taekwondo i prezentacja tańca towarzyskiego, wypełniły całe popołudnie. Specjalni
goście z Brzegów- Zespół Folklorystyczny
ciekawym występem przeniósł publiczność w rejony polskich gór. Nie zabrakło
także specjalistów od dobrego humoru, a
szczególnie Grzegorza Halamy- Oklaski.
Główny gość programu, z niecierpliwością
oczekiwany przez publiczność, Krzysztof
Krawczyk, zaprezentował półtoragodzinny repertuar największych hitów swojego
muzycznego dorobku, a także kilka nowych
realizacji. Dyskotekę z udziałem Białej
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Damy i DJ Kalwi & Remi, zamykającą pierwszy dzień Obchodów, poprzedził wspaniały
pokaz sztucznych ogni.
Niedzielne, niezbyt słoneczne przedpołudnie, skierowane było do najmłodszej publiczności, ponieważ organizator- Kórnicki
Ośrodek Kultury, postanowił nieco przyspieszyć Dzień Dziecka. W jego ramach znalazł
się spektakl pod nazwą „Tajemnica leśnych
przyjaciół” oraz szereg gier i zabaw dla
dzieci. W międzyczasie odbywał się pokaz
modelarstwa lotniczego oraz VI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych w
Kolegiacie Kórnickiej. Swoje umiejętności
zaprezentował także chór z Ukrainy, występując z ciekawym repertuarem w kórnickim
kościele. Trwający od soboty blok dobrego
humoru przyciągnął na scenę kabarety:
Rak, Koń Polski i Czarujących Doznań,
którego gospodarzami byli Olga Bończyk i
Zbigniew Górny. Można rzec, że tegoroczne
Spotkania z Białą Damą zostały zamknięte
i że ostatni weekend maja, choć chwilami
trochę wietrzny i chmurny, wypędził mieszkańców z domowych pieleszy i oderwał nas
od telewizorów i komputerów.

KULTURA

KULTURA
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Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2010

Przygotował:
Wydział Promocji Gminy,
Kultury i Sportu
O odbywającym się w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą Przeglądzie
Hejnałów i Intrad Maryjnych szerzej napiszemy za dwa tygodnie.
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- ogrodzenia
betonowe,

UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO
oferuje:

- węgiel kamienny i brunatny
- miał węglowy

- wiaty i garaże,

EKO GROSZEK od 440zł/t
TRANSPORT
OD 1 TONY TOWARU DO 20KM

G R AT I S

tel. 691-741-743

- montaż i
podmurówki
pod siatkę.

Zapewniamy transport
Chrzan, ul. Żerkowska 3, tel. 607-445-217
www.krismurbet.pl

Z A P R A S Z A M Y

Miejsce
na Twoją reklamę

Wizyta gości w ramach XVII Kórnickich
Spotkań z Białą Damą
By wspólnie świętować Obchody Kórnickich Spotkań z Białą Damą, do naszego
miasta przyjechały dwie delegacje zagraniczne: młodzież z Ukrainy, występująca
w ramach Spotkań oraz członkowie stowarzyszenia partnerskiej gminy
Königstein im Taunus wraz z jej
prezesem Klausem Schwope i
księżniczkami Betiną i Biancą.
Niemiecka delegacja przyjechała do Poznania już w czwartek
w godzinach popołudniowych i
spotkała się z burmistrzem gminy
Kórnik- Jerzym Lechnerowskim
oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej- Ireną Kaczmarek. Wizytująca grupa składała się z osób,
które już odwiedzały nas podczas
poprzednich edycji spotkań oraz
z osób, które w Polsce były po
raz pierwszy. W piątek grupa
zwiedziła Poznań zabytkowym
tramwajem, odwiedziła stare
ZOO i wróciła do Kórnika, by
obejrzeć zbiory i wnętrza Zamku
Kórnickiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się portret
Białej Damy w sali herbowej
(jadalni) oraz sala mauretańska
i starodruki Biblioteki Kórnickiej. Wieczorem na zaproszenie
Stowarzyszenia „Ogończyk”,
niemieccy goście uczestniczyli w
pikniku na Błoniach Kórnickich..
Rano w pierwszy dzień obchodów nasi goście zwiedzili Pałac
w Rogalinie i okoliczne Dęby
Rogalińskie. Do niedzieli goście

uczestniczyli w Spotkaniach z Białą Damą
i wczesnym rankiem wrócili do kraju.
Grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy
przyjechała do nas na zaproszenie władz
Kórnika, by wystąpić w ramach niedziel-

nego repertuaru chóralnego w Kolegiacie
Kórnickiej. W piątek Dzieci odwiedziły
Gniezno, natomiast w sobotę do południa
pojechały do Poznania zwiedzić Palmiarnię
i Stary Rynek., by zdążyć na część oficjalną
w Kórniku. Grupa odwiedziła
także nowy punkt Kórnickiego
Centrum Informacji i Wydział
Promocji Gminy, Kultury i Sportu.
Zwiedzanie Zamku Kórnickiego,
występ w kościele kórnickim oraz
wizyta w Czmońcu na Szlaku Bobrowym wypełniły całą niedzielę.
Ostatni dzień ukraińskiego chóru
rozpoczął się wizytą w Urzędzie
Miejskim w Kórniku i spotkaniem
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. Odwiedziny w Szkole
Podstawowej w Radzewie oraz
wyjazd na basen do Śremu wypełniły kolejną cześć dnia. Grupa
dzieci z Ukrainy była goszczona
przez rodziny dzieci z naszego
chóru dziecięcego ”Tutti Santi”.

KULTURA

REKLAMY

SKŁAD WĘGLA

Trzecia, najliczniejsza grupa
gości przyjechała do Kórnika aż
z Gminy Bukowina Tatrzańska
z Brzegów. Był to zespół folklorystyczny, który wystąpił w ramach naszego święta. Podczas
wizyty Górale odwiedzili także
Poznań, Arboretum Kórnickie i
Czmoniec.
Przygotował:
Wydział Promocji Gminy,
Kultury i Sportu

SAMORZAD ŚWIĘTOWAŁ DWUDZIESTOLECIE

W dniu 26
maja odbyła się
uroczysta sesja
Rady Miejskiej
związana z obchodami XX rocznicy Samorządu
Terytorialnego w
Polsce. Do kórnickiej Strażnicy
OSP przybyła
liczna grupa byłych i obecnych
działaczy samorządowych,
urzędników,
przedstawicieli
organizacji społecznych i placówek oświatowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek oraz burmistrz
Jerzy Lechnerowski w swoich przemówieniach podkreślili wagę dokonań sa-
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morządu lokalnego w okresie ostatnich
20 lat. Przedstawiono historię rodzenia się
samorządności oraz ewolucję, jaką Gmina
Kórnik i jej władze przeszły w tym cza-

sie. Dyplomami i
kwiatami uhonorowano radnych i
urzędników, którzy mają najdłuższy staż pracy
samorządowej.
Głos zabrali także goście,
między innymi:
Jerzy Cepka,
Roman Kominek,
Bogdan Wesołek,
Zbigniew Kalisz i
Piotr Plewka.
Sesję poprzedziła msza
święta w intencji
samorządu, którą
odprawiono 25
czerwca w Kolegiacie Kórnickiej.
Przewodnicząca
RM wraz z burmistrzem zapalili tego dnia
znicze na grobach zmarłych samorządowców.
ŁG
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Szkolny dzwonek zabrzmiał po raz
ostatni a uczniowskie ławki już opustoszały – to sygnał, że właśnie rozpoczęły
się wakacje. Część zapewne wyjedzie
nad morze, w góry lub w inne zakątki
kraju lub świata. Jednak ci, którzy pozostaną w domu wcale nie muszą się
nudzić. Na naszych łamach przedstawiamy kilka propozycji na spędzenie
lata w Kórniku.
NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA
NA BŁONIACH
Od 1 lipca do 19 sierpnia 2010 roku,
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kórniku trwać będzie Nieobozowa Akcja
Letnia 2010. Od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do 13.00 chętni mogą wziąć
udział w bezpłatnych zajęciach sportowo
- rekreacyjnych na Błoniach. Na miejsce
dowożeni będą autobusem, który o godz.
9.00 wyruszy z przystanku przy szkole w
Kórniku, dojedzie do bnińskiego rynku i
stamtąd odjedzie w kierunku OSiRu. W
ramach zajęć na terenie Ośrodka przewidziano m.in. turnieje tenisa stołowego, piłki
nożnej, siatkowej, unihokeja, gry i zabawy w
lesie, gry stolikowe, konkurs piosenki. Organizatorzy zaplanowali również 3 wyjazdy na
pływalnię do Swarzędza (płatny wstęp) i 3
wycieczki: do nowego ZOO w Poznaniu, do
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie
(płatne bilety wstępu). Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą wykwalifikowani
opiekunowie.
AKCJA KTPS „LATO 2010”
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Akcji Letniej 2010 - kolonie letnie w
Wojkowie k/Karpacza, woj. dolnośląskie.
Kolonie odbędą się w terminie 25 lipca
2010 – 7 sierpnia 2010 roku.
Organizatorzy zapewniają:
- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców,
- 4 posiłki dziennie, zakwaterowanie w
Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym, autokar (przejazd tam i z powrotem, wycieczki),
opieka przewodnika w czasie wycieczek,
- opiekę medyczną,
- zajęcia integracyjne, sportowo-turystyczne, rekreacyjne, plastyczne, terapeutyczne,
tematyczne – Szkoła obywateli, ogniska,
dyskoteki, projekcje filmów i wiele niespodzianek!
Koszt 14- dniowego pobytu wynosi 880
zł. Dzieci z rodzin o niskich dochodach
otrzymują dofinansowanie.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych
informacji udziela:
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Krystyna Janicka tel. 61 8170-325 lub
727 404 003
WAKACJE W BIBLIOTECE
Filia Biblioteki w Bninie zaprasza także
w dniach 5-9 lipca 2010 w godz. 10.30-12
.00dzieci w wieku szkolnym na wakacyjne
wirtualne wędrowanie po Wielkopolsce.

WARSZTATY TEATRALNE LEGIONU
Od 17 do 31 lipca 2010 Stowarzyszenie
Teatralne Legion rozpoczyna pracę artystyczną z młodzieżą kórnicką w zaprzyjaźnionej i sprzyjającej warunkami do teatralnych prób (duża aula) Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku-Bninie.
Od 17 do 24 lipca pracować będziemy

WAKACJE W BIBLIOTECE
Biblioteka w Kórniku
zaprasza wszystkie dzieci
w dniach 29 czerwca do 27 sierpnia
w każdy wtorek i czwartek
od godziny 10:30 do 12:00 na

" Wakacyjne spotkania z książką"

W programie m.in.: głośne czytanie
figurki z masy solnej rysowanie
origami kwiaty z bibuły obrazki
z figur geometrycznych "wielka
mandala" "kamienne stworzenia"
"dzień i noc" "dmuchane obrazki"
"zabawa w modę" "szmaciane
zwierzątka" i inne

W programie m.in. ciekawostki regionalne przekazane w formie prezentacji,
poznanie przygód Bartka Koniczyny i bandy
z Zaniemyśla, głośne czytanie książek,
tworzenie mapy zabytków Wielkopolski,
papieroplastyka (wykonywanie kartek okolicznościowych), tworzenie witraży z ziaren
i „rajskiego drzewka”.
WYPOCZYNEK
NAD WODĄ
– STRZEŻONE
KĄPIELISKO
PRZY OSIR
Od 15 czerwca
do 31 sierpnia czynne jest strzeżone kąpielisko przy OSiR w
Kórniku. W dni robocze, soboty i niedziele nad bezpieczeństwem kąpiących
się czuwa ratownik.
Dzieci powinny przebywać pod opieką
dorosłych. Na plaży
działa także wypożyczalnia sprzętu
wodnego.

Biblioteka w Bninie
zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat
w dniach od 28 czerwca do 2 lipca
od godziny 10:00 do 10:45 na

"Wakacyjne poranki dla maluchów"

W programie :
czytanie bajek
z podkładem muzycznym,
ćwiczenia relaksacyjne
dla dzieci, zabawy

nad nową premierą wg autorskiego scenariusza pt. „Strzał. Rzecz o Edwardzie
hr. Raczyńskim”. To nowa scena faktu
z kontynuowanego przez nas cyklu o
zasłużonych nie tylko dla Wielkopolski
wielkich Polakach. Cykl zapoczątkowany
spektaklami o Władysławie hr. Zamoyskim
(„Dar i zmaganie. Bitwa o Morskie Oko”,
„Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”). W

planach LEGIONU nowa sztuka o Szkole
Domowej Pracy Kobiet generałowej Jadwigi
Zamoyskiej. To cykl o ich ofiarności na cele
i sprawy narodowe. Szukając sąsiedzkich
analogii: Edward Raczyński osiągał 60
tysięcy talarów rocznego dochodu, z czego ledwie tysiąc przeznaczał na własne
wydatki, a więc niecałe 1.7%, trzy tysiące
na wydawnictwa. Dla porównania Tytus
Działyński osiągał 28 tysięcy talarów, a więc
niespełna połowę dochodów sąsiada, na
zakup książek do biblioteki zamkowej i na
prace edytorskie asygnował dwa tysiące.
Scenariusz „Strzału” oparty został na
relacjach prasowych i dokumentach z epoki
oraz wypowiedziach Edwarda hr. Raczyńskiego i jego żony Konstancji. To opowieść
nie tylko przypominająca zasługi hrabiego
Edwarda Raczyńskiego, ale również
ponadczasowa przypowieść o poczuciu
honoru, indywidualnej wrażliwości w starciu
z opinią publiczną. O sprzężeniu zwrotnym
człowiek - media - tworzony wizerunek i
jego konsekwencje. Kwietniowa tragedia
pod Smoleńskiem przewartościowała
znowu te relacje. Wymowę przypowieści
przybliżają uniwersalne bajki polityczne Juliana Niemcewicza i Ignacego Krasickiego
w wykonaniu kórnickiej młodzieży.
Prapremiera „Strzału” odbędzie się
24 lipca 2010, o godz. 20.00 na Zamku w
Kórniku. Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych tematem oraz sympatyków
LEGIONU serdecznie zapraszamy.
Od 26 lipca pracować będziemy nad
nową formą sceniczną: panelem dyskusyjnym pt. „Labirynt. Wyjazdy i powroty w
rozmowie i piosence”. Scenariusz według

pomysłów młodzieży pod moim kierunkiem.
To dla niej nowe wyzwanie poszerzające
wachlarz doświadczeń scenicznych po:
pasji, scenie faktu, dramacie, kabarecie,
koncercie - o dyskusyjny panel na gorący
temat. Dlaczego tak masowo wyjeżdżamy,
nasze tęsknoty i marzenia, czy wracamy i
dlaczego itd. itp. Temat, który jak powracająca fala obecny jest w naszej historii, w
tym w historii kórnickiego Zamku, którego
ostatni właściciel, Władysław hrabia Zamoyski, obywatel francuski, bo nie chciał
przyjąć poddaństwa pruskiego oraz jego
rodzina, tak rozumiała problemy polskiego
wychodźstwa, na rzecz którego ofiarnie
pracowała. Prapremiera 31 lipca, o godz.
20.00, Zamek w Kórniku, wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie.
Kórnicką zaś młodzież zapraszamy do
wspólnej pracy na warsztatach. Zgłoszenia
w Szkole w Bninie w dniu 17 lipca i 26 lipca
o godzinie 10.00; telefonicznie 696-984694, mailem annawitek@vp.pl Udział w
warsztatach dla młodzieży kórnickiej jest
bezpłatny.
(Anna Łazuka-Witek)
DYŻURY LETNIE
W PRZEDSZKOLACH
1.07-16.07 2010 r. - dyżur w Przedszkolu
w Szczodrzykowie
2.08-13.08 2010 r. - dyżur w Przedszkolu
w Bninie
16.08-31.08. 2010 r. - dyżur w Przedszkolu
w Kórniku
Do przedszkoli dyżurujących można
zapisać dzieci z Przedszkola w Szczodrzykowie, Kórniku-Bninie, Kórnika.
Zebrała: Barbara Morasz

„Naszym
kochanym
Mamom”

HISTORIA

KULTURA

Wakacyjne
propozycje
dla dzieci i
młodzieży

25 maja, grupa Kwiatków i Promyczków z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku”, obchodziła święto kochanych
Mam. Dzieci wraz z paniami przygotowały
same atrakcje, nawet kulinarne. Mamy
nie miały łatwego zadania: ubicie trzepaczką piany, obranie jabłka najdłuższą
łupiną, nawleczenie korali z makaronu.
Ale, jak zwykle spisały się na medal.
Dzielnie kibicowały im przecież ich najukochańsze pociechy! Po wspólnych
zabawach i pląsach, na gości czekała
przepyszna kawka i słodkie ciacho. Jeszcze raz wszystkim Mamom życzymy dużo
uśmiechu i radości z tych największych
pociech i dziękujemy za wspaniałą zabawę z dziećmi!
Maria Fludra, Dorota Leciej, Eliza
Mieloch - wychowawczynie

Piękna nasza Polska
cała
Pod tym hasłem, przedszkolaki z
Przedszkola „Cztery Pory Roku”, w
mijającym roku szkolnym poznawały
wybrane regiony Polski. Na zakończenie
tej „podróży” dzieci z grupy „Kwiatki” i
„Promyczki II” wspólnie z wychowawczyniami: Marią Fludrą, Elizą Mieloch, Dorotą Leciej wybrały się do stolicy swojego
regionu, a konkretnie na Stary Rynek w
Poznaniu. Przed schodami ratusza przywitała je wróża, która oprowadziła dzieci
uliczkami Starego Rynku, zdradziła dlaczego są tutaj cztery fontanny i jaka była
dawniej ich rola, opowiedziała historię o
koziołkach i zegarmistrzu Bartłomieju.
Wróżka zaprowadziła dzieci do koziołków, które podobno spełniają marzenia
jeśli pogłaszcze się ich rogi. Jednak największą radość sprawiły przedszkolakom
koziołki bodące się na wieży ratusza w
samo południe.
Na zakończenie wycieczki, na dziedzińcu szkoły baletowej dzieci zatańczyły
dla wróżki: „Maryneczkę” i „Poszło dziewczę po ziele”.
Dorota Leciej

LATO W
KÓRNICKIM
OŚRODKU KULTURY
- warsztaty ceramiczno-archeologiczne
- warsztaty tańca nowoczesnego
(patrz grafika obok)
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Polska, jako kraj jest coraz bardziej
rozpoznawalna i pozytywnie kojarzona
poza granicami - takie wrażenie, odnieśliśmy w czasie kolejnego wyjazdu,
tym razem do Edynburga, grupy 12
dzieci z Przedszkola „SKRZATY” w
Borówcu.
Przedszkolaki ubrane w galowe biało-czerwone stroje i czerwone czapki z
napisem POLSKA, w szkockim mieście
Edynburg wzbudziły ciekawość, sympatię i aplauz.
Zwiedzając miasto i okolice, słyszeliśmy z ust mieszkańców pozdrowienia w
języku polskim. Czasem to śmiesznie
brzmiało, ale było bardzo miłe!
Celem naszej wyprawy do historycznie pięknego Edynburga było przede
wszystkim zwiedzenie wspaniałego
Muzeum Historii Ziemi „Dynamic Earth”,
mieszczącego się obok Parlamentu
Szkocji. Przez cały rok przedszkolny
dzieci poznawały na licznych spotkaniach,
pokazach, wykładach, jak powstawała Ziemia
i jak złożony był to proces.
Muzeum jest świetnie zaprojektowane,
mieszczą się tutaj liczne sale 3D, w których

który wkradł się złośliwy chochlik, uzupełniali
informacje, szkicowali kórnickie i bnińskie
zabytki, rozpoznawali obiekty naszej gminy,
rozwiązywali krzyżówkę i prezentowali walory
gminy Kórnik.
Zmagania uczniów oceniało jury, w skład
którego weszli nauczyciele historii – Alicja
Serwatkiewicz, Jolanta Tarnawska i Marek
Serwatkiewicz. Emocji było sporo zwłaszcza, że poziom wiedzy był bardzo wyrównany
i dopiero ostatnie konkurencje zadecydowały
o zwycięstwie drużyny SP nr 2 w Kórniku
w składzie Karolina Hołderna, Kornelia Zaprowska, Agnieszka Delestowicz. Na drugim
miejscu uplasowali się uczniowie z SP nr 1 w
Kórniku - Karolina Tomczak, Małgorzata Tomczak, Martyna Gierczak, a tuż za nimi zespół
z Radzewa – Ewelina Radziejewska, Natalia
Radziejewska i Bartosz Wójkiewicz.
Po konkursowych zmaganiach wszyscy
zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu

przygotowanego przez uczniów SP nr 2 pt.
„ Jak Biała Dama z Białą Damą”. Ku zaskoczeniu wszystkich szkolną aulę odwiedziły
Białe Damy, które przybyły na zaproszenie
naszej Teofili z rożnych polskich zamków.
Trochę zamieszania wprowadziła Czarna
Dama, która pomyliła adres..., ale wszystko
się dobrze skończyło.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
nagrody książkowe i reklamowe gadżety.
Cieszy wspaniałe przygotowanie uczniów,
którzy mogą stać się ambasadorami pięknej
gminy Kórnik w czasie wakacyjnych wędrówek po Polsce.
Nasza mała ojczyzna jest miejscem, z którego się czerpie, do którego się wraca, jeżeli
nie fizycznie, to na pewno...metafizycznie.
Dobrze, że jest takie miejsce...
Organizatorzy
Zofia Talarczyk
Ewa Nowaczyk

wyświetla się filmy, przedstawiające powstawanie lodowców, wulkanów oraz kosmos.
Obiekt posiada ruszające się platformy, imitujące trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów
oraz dymy wydostające się z pod naszych
nóg, które robiły duże wrażenie. W licznych
interaktywnych salach, dzieci mogły kręcić,
dotykać, obserwować, manipulować urządzeniami, które działały na wyobraźnię. Dla

dzieciakom. Przedszkolaki, stojąc na przesuwającej się platformie w podmorskim tunelu
mogły obserwować przepływające nad ich
głowami ławice różnych gatunków ryb. Największe emocje wywołały oczywiście rekiny
oraz płetwonurkowie, którzy o każdej pełnej
godzinie karmili swoich podopiecznych.
Ze względu na to, że wyjazd był czterodniowy, mieliśmy też czas na zwiedzanie
centrum Edynburga oraz tamtejszego
ZOO z kolonią pingwinów królewskich
oraz Muzeum Camera Oscura.
W ostatnim dniu naszego pobytu
urządziliśmy konkurs wiedzy, z tego co
dzieci zapamiętały i widziały. Rezultat
bardzo miło nas zaskoczył. Na lotnisku
zadałam podchwytliwe pytanie: „Czy wracamy?” Nasze przedszkolaki chóralnie
zaskandowały: „Jeszcze jeden dzień,
jeszcze jeden dzień, Ciociu zostajemy!”.
Ucieszyło nas to, że dzieciom się podobało i cel został osiągnięty.
Przylecieliśmy do Poznania cali i
zdrowi, a na każdej dziecięcej głowie
widniała śliczna kraciasta czapeczka z
pomponem, co wywołało uśmiech rodziców oczekujących na lotnisku Ławica.
Bardzo dziękuję dzieciom, rodzicom i
opiekunom.
Joanna Piotrowska
dyrektor Przedszkola „Skrzaty”
w Borówcu

wszystkich było to fascynujące.
Następnego dnia, kolejką podmiejską
pojechaliśmy do Oceanarium, oddalonego
o 20km od Edynburga. Świat podmorskich
głębin sprawiał dużą radość wszystkim
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Wiele powodów składa się na to, że
2010 rok jest wyjątkowy dla ekologii. ONZ
ogłosił go Rokiem Różnorodności Biologicznej, w kwietniu obchodziliśmy jubileusz
organizacji Dnia Ziemi – dwudziestolecie
w Polsce i czterdziestolecie na świecie, a
w czerwcu Dzień Ochrony Środowiska. 
Z tych też względów zorganizowany przez
Agnieszkę Półchłopek i Zofię
Talarczyk z SP nr 2 w Kórniku
XII Turniej Ekologiczny miał
wyjątkową oprawę. Odbył się
on na terenie Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie, którego
perłami są Zamek i Oficyna
przebudowane w XIX wieku z
inicjatywy Izabeli Czartoryskiej
w stylu „francuskich zamków
nad Loarą”. Dziś na ich terenie
mieści się Muzeum Narodowe
i Muzeum Leśnictwa. Niezwykły
urok temu miejscu dodaje okalające je Arboretum założone przez
Jana Działyńskiego liczące dziś
około 1000 gatunków i odmian
drzew oraz krzewów. I to właśnie
w tej wyjątkowej scenerii odbył się tegoroczny
turniej, w którym wzięły udział dziewięcioosobowe reprezentacje szkół podstawowych z
Kórnika, Bnina i Szczodrzykowa wyłonione
w etapie szkolnym. Nad jego przebiegiem
czuwali jurorzy pan dr Tomasz Leski z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz panie
mgr inż. Anna Suska i mgr Romana Koch
z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Pierwszym punktem imprezy było zwiedzanie
Muzeum Leśnictwa, w którym można było
zobaczyć apartamenty byłych właścicieli,
zbiory dawnych użytkowych przedmiotów
oraz mebli wykorzystujących motywy roślinne
i zwierzęce, eksponaty zwierząt, rogi i poroża.

Kolejnym punktem było wspólne przejście
3,5 km ścieżki dydaktycznej, na której odbył
się właściwy turniej wiedzy i umiejętności. W
terenie rywalizowały ze sobą dwuosobowe
reprezentacje szkół, które wykonywały zadania praktyczne przygotowane przez jurorów z
Gołuchowa. Uczniowie rozpoznawali gatunki
drzew, krzewów i roślin runa, liczyli drzewa za-

lasów i gleb, zwierzęta z Czerwonej Księgi.
Na zakończenie szkolne zespoły zaprezentowały przygotowane przez siebie „piosenki
ekologiczne”, zaś jurorzy ogłosili wyniki,
wręczyli dyplomy oraz nagrody indywidualne
dla uczniów i zespołowe dla szkół ufundowane przez sponsorów. 
W ostatecznej
klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła drużyna
SP nr 2 w składzie A. Małkowska,
A. Delestowicz (44,5pkt), drugie
SP nr 1 w składzie L. Kowalska,
M. Cyra (41pkt), trzecie SP ze
Szczodrzykowa – Ł. Kozak, O.
Spławski (38,5pkt).

OŚWIATA

OŚWIATA

	Piąty konkurs Gmina Kórnik –
historia i teraźniejszość już za nami...
Trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych z Kórnika, Radzewa i Bnina
spotkały się dnia 27 maja 2010 w auli
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, aby
stanąć do rywalizacji.
Konkurs, co zostało zaakcentowane już w
jego nazwie, zwraca się zarówno do wspaniałej przeszłości, a jednocześnie kieruje
uwagę ku teraźniejszości. I tak splatają się
osiągnięcia właścicieli kórnickich dóbr z dokonaniami współczesnych włodarzy miasta.
My, kórniczanie mamy szczególny powód do dumy, bo to właśnie po naszej ziemi
chodzili wspaniali i wielce zasłużeni przedstawiciele rodów Działyńskich i Zamoyskich.
Uczestnicy konkursu zmierzyli się więc z
bardzo ambitnym zadaniem.
Musieli opanować bardzo rozległą wiedzę na temat historii naszego regionu na
przestrzeni wieków po czasy współczesne.
Pomagali im w tym nauczyciele historii, którzy „obdarowywali” swoich uczniów wiedzą,
zaszczepiając w nich żyłkę badaczy dziejów i
uważnych obserwatorów teraźniejszości.
Młodzi konkursowicze z zapałem wykonywali różnorodne zadania. Zmierzyli
się z tajemniczymi kuferkami skrywającymi
przedmioty, które należało przypisać jednemu z dawnych mieszkańców naszego
zamku. Następnie w ciekawy sposób musieli zaprezentować właściciela kuferka.
Uczniowie poprawiali też błędy w tekście, w

Nowa podróż
SKRZATÓW
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XII TURNIEJ EKOLOGICZNY GMINY KÓRNIK

W Bninie o
gminie...

Agnieszka Półchłopek

atakowane chorobą grzybową. Określali też
typ lasu i jego piętra, wyjaśniali rolę martwych
drzew, rozpoznawali zwierzęta widniejące w
logo parków narodowych. Po każdym zadaniu
praktycznym zawodnicy odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania przygotowane
przez nauczycieli i ekspertów. Tematyka
pytań obejmowała wiedzę o Arboretum w
Kórniku, parkach narodowych, zagrożeniach
ekologicznych i ściekach.Po zakończeniu
części konkursowej wszyscy obejrzeli pokazowe zagrody żubrów, danieli, dzików i
koników polskich, a następnie ekspozycje
prezentowane w dawnej Powozowni oraz
Owczarni – różne typy środowisk lądowych,

Podziękowania
Dyrektor SP nr 2 w Kórniku i
organizatorzy XII Turnieju Ekologicznego składają serdecznie
podziękowania za wspieranie
edukacji ekologicznej młodzieży
oraz ufundowanie nagród dla
laureatów i uczestniczących w
konkursie szkół następującym
sponsorom, osobom i instytucjom:
Panu Jerzemu Lechnerowskiemu, burmistrzowi Gminy Kórnik
Pani Magdalenie Kosakowskiej, przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska,
Panu Romualdowi Wawrzynowiczowi Prezesowi AQUANET S.A. w Poznaniu,
Panu Włodzimierzowi Matuszakowi – Prezesowi WK i U.K .WODKOM w Kórniku,
Panu dr Tomaszowi Leskiemu z Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku,
Pani Kindze Nowak-Dyjeta – kierownikowi
Arboretum PAN w Kórniku,
Pani Annie Suskiej i Romanie Koch z
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Festyn Rodzinny w kórnickim przedszkolu
Już po raz drugi, Przedszkole nr 1 w Kórniku zorganizowało Festyn Rodzinny.
W piątkowe popołudnie 11 czerwca, przedszkolny plac zabaw zamienił się w piknikową
łąkę z pawilonami i gastronomicznymi stoiskami. Ogrodzenie udekorowano balonikami i
serpentynami. Festyn przyciągnął kilkadziesiąt
przedszkolaków wraz z całymi rodzinami.
Przez cały czas panowała gorąca atmosfera, nie tylko z powodu żaru lejącego się z
nieba, ale także dzięki konkursom i zabawom.
Dzieci przeniosły się w czasy prahistoryczne,
do krainy Załrolandii. Tam rywalizowały ze
sobą w biegu z prajajkiem, urządzały gniazdo
dla praptaka na jaskotece zatańczyły papaja
dance i taniec prakaczek, w jaskini rozrywki
grały w kręgle.
A gdy już zgłodniały, czekały na nich frytki,
kiełbaski z grilla, popcorn, lody i soki.
Była też loteria fantowa, malowanie twarzy
oraz jazda na wszystkich dostępnych sprzętach. Do przedszkola na stałe wprowadził
się jego patron - dwumetrowy pluszowy Miś
Uszatek, który podczas festynu dzielnie pozował do zdjęć.
BM
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TEL. 604-676-595
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA
ul. Błażejewska 14a,
Kórnik-Bnin
tel. 507-226-483
618 171-811

tel. (61) 287-02-50

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice

NAPRAWA

50

Polecamy:
- materiały do nauki języków obcych,
- przewodniki,
- książki historyczne, dziecięce, muzyczne,
- poradniki, lektury, repetytoria,
- literaturę do czytania i słuchania.

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!
serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ZAPRASZAMY – księgarnia już otwarta!!!
Nowy pasaż handlowy KUPIEC KÓRNICKI –
Plac Niepodległości 2 (vis a vis Kościoła)
tel. 601-388-142

Sprzedam domek drewniany
dwupokojowy o pow. 25m²,
w tym taras sz. 4m² x dł. 2,5m².
Nieużywany
tel. 618 796-785

PILNIE
ZATRUDNI:

- elektryka
(mechanika),
- kierowcy kat. C
- stolarzy,
- operatora wózka
widłowego
Informacje pod nr
tel. 618 179-100

Sprzedam działkę
(grunty orne),
pow. 4200m²
przy
Jeziorze Skrzyneckim
z możliwością
odrolnienia
tel. 785-982-709

PPUH
„KURAŚ”

zatrudni

osobę na stanowisko

kasjer-sprzedawca
CV proszę przesłać
na adres e-mail:
przewozny@hotmail.com

OGŁOSZENIA/ REKLAMY

Podręczniki szkolne - bez stresu i kolejek.
Korzystaj z wakacji, skompletowanie swoich
podręczników zostaw nam.

Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

EURO-ASTAR PPHU
Czołowo, ul.Kórnicka 3

lub dostarczyć osobiście
do siedziby sklepu
ul. Armii Krajowej 40a

Sprzedam działkę
uzbrojoną
pod zabudowę
bliźniaczą
o pow. 532m²
tel. 785-982-709

* Kupię pianino w dobrym stanie, tel. 503561634
*Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka 9-18kg, cena 80 zł (kosztował 300 zł), stan dobry tel. 605-722-948
*Sprzedam telewizor 19cali stan dobry - cena 100 zł tel.605-722-948
*Sprzedam myjkę ciśnieniową (100 zł) i monitor komputerowy HP - stan idealny (30 zł) tel. 605-722-948
*Chętnie posprzątam dom lub biuro w dni powszednie w godzinach rannych (8.00-12.00) lub popołudniowych tel. 515-446-584
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewku 500m² tel. 601-713-458
*Sprzedam szafy – naturalna sosna, wym. 245x210x60 (z lustrem) i 175x220x60 (bez lustra) tel. 607-405-222
*Sprzedam tanio działki budowlane Kórnik/Luciny tel. 600-792-459
*Sprzedam działkę 1700m², korzystna cena tel. 515-463-026
*Sprzedam części blacharsko-mechaniczne do Renault Megane Scenic tel. 601-766-612
*Sprzedam działkę rolną 3400m² z możliwością zabudowy lub 1ha gruntu w Konarskim tel. 667-860-884
*Pilnie sprzedam działkę budowlaną pod Kórnikiem, świetna lokalizacja pod inwestycje, 2800m², 80zł za m² tel. 668-842-711
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, stan deweloperski, także na raty tel. 602-214-931
*Oddam w najem pomieszczenie na działalność (300m²), możliwość dostosowania pomieszczenia socjalnego, biura, okolice Kórnika tel. 61 28-57-739
*Sprzedam działkę budowlaną 2551m² w Bninie tel. 601-713-458
*Rencista, 61 lat, poszukuje pracy (portier, ochrona) tel. 724-537-410
*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 64m², w okolicy Arboretum, cena 235 tys. zł lub do negocjacji tel. 693-606-631
*Do wynajęcia lokal użytkowy 70m² tel. 606-461-245
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Mam do wynajęcia pomieszczenie na cele gospodarcze – Środa Wlkp. tel. 612 854-576 lub 501-074-900
*Sprzedam dom 140m² wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl - Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Sprzedam VOLVO 440, 1994r, 1.8 benzyna, zarejestrowany, full opcja (bez skóry), cena 3100 zł tel. 509-518-955
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego – wieloletnie doświadczenie, rezultaty – Wieczerska tel. 609-520-503
*Wywóz nieczystości tel. 693-525-215
*Pilnie poszukuję mieszkania dwupokojowego w Kórniku lub okolicy tel. 661-722-740
*Sprzedam mieszkanie 40m² w Radzewie z kuchnią i łazienką tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku + ogród z dojściem do jeziora tel. 500-236-560
*Sprzedam albę dla chłopca tel. 500-236-560
*Sprzedam mieszkanie 50m², cena 235 tys. zł tel. 508-752-967 lub 505-110-269
*Sprzedam cegłę dziurawkę oraz dużą ilość szyb ornamentowych tel. 698-723-779

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

USŁUGI KRAWIECKIE

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH
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KSIĘGARNIA KÓRNICKA

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W
BIEGU NA ORIENTACJĘ
Tym razem, na terenach przy Rusałce w
Poznaniu oraz Ośrodka Jeździeckiego na
Woli, uczniowie naszych szkół zmagali się
z mapą, terenem w poszukiwaniu punktów
topograficznych w ramach Wojewódzkich Sztafetowych Biegów na Orientację.
Sztafety dziewcząt i chłopców liczyły po 3
osoby. Szkoły podstawowe naszej gminy
reprezentowali uczniowie z Radzewa,
gimnazja - uczniowie z Kórnika i Robakowa
oraz sztafety ponadgimnnazjalne z Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku.
W tej imprezie zadebiutował wraz z
swoimi uczniami nauczyciel SP w Radzewie
Karol Niemier. Sztafeta dziewcząt zajęła
23 miejsce a chłopców 24. Z Gimnazjum
w Robakowie startowali tylko chłopcy i zajęli 25 miejsce. Dobrze wypadły sztafety z
Gimnazjum w Kórniku, bowiem dziewczęta
zajęły 11 a chłopcy 18 miejsce. Najlepiej
wypadły dziewczęta z LO Kórnik, które
zajęły 8 miejsce a biegały w składzie: Sandra Szczepaniak, Anita Rozmiarek i Anna
Ratajczak. Sztafeta chłopców z liceum była
11.Drużynowo jako szkoła (dziewczęta +
chłopcy) liceum zajęło siódme miejsce.
Wszystkie nasze szkoły przysporzyły sobie
punktów do sportowego współzawodnictwa
w województwie.
ARA
SMUTNE PODSUMOWANIE
SPORTOWE W GMINIE
Trudno było sobie wyobrazić nieobecność śp. Marka Serwatkiewicza na
gminnym podsumowaniu konkursu „ Na
najbardziej usportowioną szkołę” w roku
szkolnym 2009/2010. Jakże ciężko było
cokolwiek mówić o swoim zmarłym uczniu,
niezwykle zaangażowanym nauczycielu,
dyrektorze szkoły, działaczu sportowym,
z którym wspólnie przeżyliśmy tyle lat na
niwie sportowej.
Dziękujemy Mu za wszystko co zrobił dla
sportu szkolnego w naszej gminie.
W konkursie gminnym, podobnie jak w
roku ubiegłym zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku a na sukces zapracowali
nauczyciele wf: Katarzyna Pucek, Beata
Górna, Adam Prokopczuk, przy życzliwym
poparciu dyrekcji szkoły z panią Elizą Wasylkowską -Ziółkowską na czele oraz rodziców i
ich dzieci. Drugie miejsce wywalczyła Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie – dyrektorka Barbara Pietrala i nauczyciele: Barbara
Jańczyk oraz Dariusz Śmigielski.
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Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Radzewie – dyrektor Marek
Serwatkiewicz oraz Adam Nowicki i Karol
Niemier. Kolejne miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Kórniku – Bninie- dyrektorka
Zofia Talarczyk oraz Małgorzata Iszkuło i
Katarzyna Samler.
W gimnazjach zwyciężył Kórnik a na
sukces przy poparciu dyrektorki Marzeny
Dominiak zapracowali nauczyciele w-f.:
Hubert Nowicki, Anetta Szarzyńska, Dorota
Frąckowiak i Rafał Gośko oraz rodzice
uczniów reprezentujących szkołę.
Gimnazjum w Robakowie zajęło drugie
miejsce a z sportowcami pracowali: Paweł Pawlaczyk i Marcin Stanikowski przy
wsparciu dyrektorki Bożeny Czerniak oraz
rodziców i nauczycieli tej szkoły.
Największe sukcesy szkół w punktacji
zespołowej na szczeblu wojewódzkim to:
- pierwsze miejsce w Drużynowych Mistrzostwach w tenisie stołowym chłopców SP w
Szczodrzykowie: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz i Michał Szymankiewicz
- pierwsze miejsce w punktacji zespołowej
w warcabach dziewcząt i chłopców z SP w
Radzewie
- drugie miejsce chłopców i dziewcząt z
G. Robakowo: Aneta Stróżyńska, Mateusz
Sikorski, Daniel Kucharski podczas Indywidualnych Mistrzostw w warcabach,
- czwarte miejsce dziewcząt i chłopców z LO
Kórnik w szachach,
- siódme drużynowo dziewcząt i chłopców
oraz ósme miejsce dziewcząt LO Kórnik w
Sztafetowych Biegach na Orientację
Indywidualne osiągnięcia uczniów w
województwie:
- pierwsze miejsce Dominika Płończaka z LO
Kórnik w indywidualnych szachach
- drugie miejsce Szymona Kujawy z G. w
Robakowie w biegu na 300m ppł.
- czwarte miejsce Nikoli Płosaj z G. Kórnik
w biegach przełajowych
- piąte miejsce Mateusza Sikorskiego i dziewiąte Dawida Kucharczyka z G. Robakowo
w indywidualnych warcabach
- szóste miejsce Filipa Kujawy z SP Szczodrzykowo w tenisie stołowym
- ósme miejsce Macieja Bąka z LO Kórnik w
bieg u na 110m ppł.
Największe sukcesy naszych szkół na
mistrzostwach powiatu to pierwsze miejsca
i tytuły mistrzowskie:
- w lekkiej atletyce dziewcząt z Gimnazjum
w Kórniku i chłopców z Gimnazjum w Robakowie
-w Indywidualnych Biegach Przełajowych
dziewcząt Gimnazjum w Kórniku
- w koszykówce dziewcząt Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
- w szachach dziewcząt Szkoły Podstawowej w Kórniku, Gimnazjum w Kórniku oraz
dziewcząt i chłopców z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
- w warcabach dziewcząt z Szkoły Podstawowej w Radzewie i Gimnazjum w Kórniku
oraz chłopców z Gimnazjum w Robakowie
- w tenisie stołowym chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie.
- w siatkówce plażowej dziewcząt z LO
Kórnik
Wicemistrzostwo powiatu poznańskiego

zdobyli:
4-bój LA – chłopcy SP Kórnik
Tenis stołowy - dziewczęta SP Radzewo,
dziewczęta LO Kórnik
Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta SP Szczodrzykowo, dziewczęta Gim.
Kórnik
Szachy - dziewczęta SP Kórnik, dziewczęta
Gim. Kórnik
Warcaby - chłopcy SP Szczodrzykowo
Trzecie miejsca w powiecie wywalczyli:
Tenis stołowy – dziewczęta Gim. Kórnik
Warcaby - chłopcy SP Szczodrzykowo
Aerobik - dziewczęta z SP Szczodrzykowo
i LO Kórnik
Koszykówka - dziewczęta Gim. Kórnik,
chłopcy SP Szczodrzykowo
Siatkówka - chłopcy SP Szczodrzykowo,
chłopcy Gim. Robakowo, chłopcy LO
Kórnik
Piłka ręczna - dziewczęta LO Kórnik
Siatkówka plażowa - chłopcy z G. w Robakowie
Lekka atletyka - chłopcy z Gim. Kórnik
Siatkówka plażowa – chłopcy z G. Robakowo
Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta z
LO Kórnik, chłopcy z Gim. w Robakowie
Badminton - dziewczęta i chłopcy Gim.
Kórnik
Trzecie miejsce w konkursie powiatowym
oraz wysokie miejsce we współzawodnictwie
szkół ponadgimnazjalnych wywalczone
przez Liceum Ogólnokształcące w Kórniku to
zasługa nauczycieli Iwony Rauk wspieranej
przez Andrzeja Palucha. Dyrektorką szkoły
jest Halina Kalisz.
Kolejny raz byliśmy organizatorami
największych imprez powiatowych: sztafetowych i indywidualnych biegów przełajowych
a także zawodów w szachach, warcabach,
tenisie stołowym i siatkówce plażowej.
Setki szkół i ich uczniów podziwiało nasze piękne obiekty sportowe oraz tereny
leśne wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kórniku. Dziękujemy OSiR - owi za pomoc w organizacji wielu imprez zarówno
gminnych, jak i powiatowych. Dziękujemy
dyrekcjom wszystkich szkół naszej gminy
za życzliwość w udostępnianiu obiektów
na imprezy sportowe a także KOMBUS-owi
za współpracę w wypożyczaniu autobusów
w celu przewożenia uczniów na zawody w
powiecie i województwie. Przewóz uczniów
był możliwy dzięki finansowemu wsparciu
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Przy organizacji imprez pomagali nam także niezawodni
działacze sportowi: Jerzy Cepka, Ryszard
Bartkowiak, Tadeusz Rauk, Wanda Pawlak
a także pielęgniarki ze szkół naszej gminy, za
co im bardzo dziękuję. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, z Rady
Miejskiej przewodnicząca Irena Kaczmarek
i Adam Lewandowski, kierownik Centrum
Rekreacyjno- Sportowego Wojciech Kiełbasiewicz , z Rady Powiatu – prezes Tadeusz
Rauk i skarbnik Jerzy Cepka, dyrektorzy,
nauczyciele w-f szkół z gminy Kórnik.
Wszystkim dziękuję za współpracę.
Organizatorka
Sportu Szkolnego w Kórniku
Anna Rauk
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7 PUCHAR STAROSTY
DLA GMINY KÓRNIK
Już po raz siódmy Gimnazjum w
Kórniku zwyciężyło w sportowym współzawodnictwie szkół prowadzonym przez
Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu
Poznańskiego. Na uroczystości w dniu 18
czerwca 2010, które odbyło się w Starostwie Poznańskim podsumowano współzawodnictwo sportowe wszystkich typów
szkół w powiecie. Obecni byli dyrektorzy
wyróżnionych szkół, nauczyciele w-f oraz
burmistrzowie tych gmin, którzy znaleźli się
w trójce najlepszych.
Z naszej gminy Puchary Starosty, które
osobiście wręczał Jan Grabkowski odbierali
przedstawiciele:
- Gimnazjum w Kórniku za pierwsze miejsce
- Gimnazjum w Robakowie za szóste
miejsce
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku za
miejsce szóste
- Liceum Ogólnokształcące w Kórniku za
trzecie miejsce oraz Gmina Kórnik w kategorii gimnazjów za drugie miejsce.
W trakcie imprezy uczczono pamięć
śp. Marka Serwatkiewicza, który od początku konkursu aktywnie uczestniczył
we wszystkich działaniach sportowych w
powiecie.
ARA
RANKING SPORTOWY SZKÓŁ
W WOJEWÓDZTWIE
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” podsumował współzawodnictwo
sportowe szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych w województwie.
Na sklasyfikowanych 489 szkół z całej
Wielkopolski, Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie zajmuje 86 miejsce. Dotychczas
najwyższe 32 miejsce miała w roku 2007.
Szkoła Podstawowa w Radzewie obecnie
zajmuje 102 miejsce, w 2009 była na 91
pozycji. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku w roku 2009 była 143 , w tym roku jest
na miejscu 173. Szkoła Podstawowa w
Kórniku- Bninie jest na miejscu 399 a najwyższe miejsce miała w roku 2007, wtedy
zajmowała 83 miejsce.
Z naszych szkół gimnazjalnych najwyżej
sklasyfikowano Gimnazjum w Kórniku, które wśród 395 szkół z Wielkopolski zajmuje
33 miejsce. Najwyższe miejsce , bo 18
zajmowało w roku 2006 .
Gimnazjum w Robakowie zajmuje też
wysokie, bo 54. Dotychczas najwyższe
45 miejsce szkoła zanotowała w roku
ubiegłym.
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku na
227 punktowanych szkół jest na miejscu
33. Wyższe, bo miejsce 23 wywalczyła w
roku 2007.
Pierwsze miejsce w Drużynowych
Wojewódzkich Mistrzostwach w tenisie
stołowym zdobyli chłopcy z SP Szczodrzykowo: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz,
Michał Szymankiewicz. Pierwsze miejsce
w punktacji zespołowej na Indywidualnych
Mistrzostwach w warcabach wywalczyli:

25 czerwca 2010 r.

Natalia Radziejewska ( 13 m), Wiktoria Piasecka 18 m) i Marcin Tomaszewski ( 24 m )
z SP Radzewo. Drugie miejsce w punktacji
zespołowej podczas Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w warcabach wywalczyli uczniowie z Gimnazjum w Robakowie:
Aneta Stróżyńska ( 12 m), Mateusz Sikorski
( 5 m ), Daniel Kucharczyk ( 9 m).
Najwyższe miejsca w rywalizacji indywidualnej to pierwsze miejsce Dominika Płończaka z LO Kórnik w szachach oraz drugie
miejsce Szymona Kujawy z Gimnazjum w
Robakowie w biegu na 300 m ppł.
W dziesiątce najlepszych w województwie znaleźli się także:
- Nikola Płosaj - Gim. Kórnik - czwarte miejsce indywidualnych biegach przełajowych
- LO Kórnik - czwarte miejsce dziewcząt i
chłopców w punktacji zespołowej w szachach
- Gim. Robakowo - piąte miejsce Mateusza
Sikorskiego oraz 9 m Dawida Kucharczyka
w warcabach
- Filip Kujawa z SP Szczodrzykowo szóste miejsce w indywidualnym tenisie
stołowym
- Maciej Bąk LO Kórnik - ósme miejsce w
biegu na 110m ppł .
Na posumowaniu współzawodnictwa
wojewódzkiego, które odbyło się 18 czerwca 2010 w Śremie nagrody specjalne otrzymali nauczyciele, których uczniowie w dyscyplinach zdobyli mistrzostwo Wielkopolski.
Z naszej gminy uhonorowano Dariusza
Śmigielskiego z SP w Szczodrzykowie za
zwycięstwo chłopców w tenisie stołowym
oraz pośmiertnie Marka Serwatkiewicza,
którego dziewczęta i chłopcy zwyciężyli w
warcabach. Nagrodę odbierał nauczyciel
w-f z Radzewa Karol Niemier i przekazał
żonie zmarłego.
ARA
WYNIKI LEKKOATLETÓW
W WOJEWÓDZTWIE
Nie mają szczęścia do odpowiedniej pogody sportowcy startujący w dyscyplinach
na powietrzu.
Tym razem z zimnem, wiatrem i deszczem zmagali się gimnazjaliści na stadionie
Olimpii w Poznaniu. Z licznej grupy, która
zakwalifikowała się po mistrzostwach
powiatu do zawodów rejonowych awans
na zawody wojewódzkie wywalczyli: Nikol
Płosaj z Gimnazjum w Kórniku, która z czasem 3:17,97 poprawiła swój rekord i zajęła
pierwsze miejsce. Dwa awanse wywalczyli
uczniowie z Gimnazjum w Robakowie,
poprawiając jednocześnie swoje rekordy
życiowe. Szymon Kujawa wygrał bieg na
300m ppł z czasem 43,35 a trzecie miejsce
wywalczył w tej samej konkurencji Dawid
Kurek uzyskując czas 43,57 sek. Z tej
samej szkoły bardzo dobry wynik w rzucie
dyskiem Wojciech Frąckowiak – 35,18 m
ale zajął czwarte miejsce i nie awansował
dalej. Również Wiktoria Żegleń z Robakowa była czwarta w rzucie oszczepem
rzucając na odległość 24,48 m, a Filip
Leśniewski skoczył w dal-5,51m. Pozostali
nasi reprezentanci uzyskali wyniki poniżej
swoich możliwości. Ponadto w finałach

zawodów wojewódzkich wystartują sztafety
szwedzkie dziewcząt z Kórnika i chłopców
z Robakowa. Na wskutek ulewnego deszczu zawody przerwano, a tę konkurencję
przeniesiono bezpośrednio na zawody
wojewódzkie.
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MISTRZOSTWA POLSKI W
TENISIE STOŁOWYM
Drużynowi Mistrzowie Wielkopolski w
tenisie stołowym uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie: Filip Kujawa,
bracia Jakub i Michał Szymankiewiczowie
startowali na Mistrzostwach Polski w
Rawie Mazowieckiej. W historii tenisa
stołowego był to pierwszy start uczniów
szkół podstawowych z naszej gminy na
imprezie ogólnopolskiej. Była też okazja
porównać swoje umiejętności z uczniami
innych szkół w Polsce. Ostatecznie zajęli
dobre, bo 12 miejsce.

SZYMON KUJAWA Z ROBAKOWA
MEDALISTĄ WIELKOPOLSKI
Od czasu do czasu słychać o kontynuowaniu dobrych tradycji lekkoatletycznych
przez uczniów naszych szkół. Lekkoatletyka
to „królowa sportu”, bowiem jej uprawianie
w młodości przyczynia się w przyszłości do
sukcesów w wielu innych dyscyplinach. Na
Wojewódzkich Mistrzostwach Gimnazjów w
Lekkoatletyce, srebrny medal w biegu na
300 m p.pł. wywalczył uczeń Gimnazjum
w Robakowie. Wychowanek Pawła Pawlaczyka uzyskał czas 42,64 sek., co jest
jego nowym rekordem życiowym. Szymon
pokonał wielu zawodników z klubów z całej
Wielkopolski.
Kilkanaście zespołów ze szkół podstawowych walczyło w Jarocinie w czwórboju
lekkoatletycznym o awans do finałów
wojewódzkich. Młodzi lekkoatleci ze
Szkoły Podstawowej w Kórniku wywalczyli
drużynowo piąte miejsce. Opiekunem zespołu był Adam Prokopczuk a startujący w
zespole młodzi lekkoatleci zdobyli 1169 pkt.
poprawiając znacznie swoje wyniki. Szkołę
reprezentowali: Szymon Korcz- 265 pkt.,
Dominik Nawrocki- 258 pkt., Dawid Wąsowicz- 227 pkt., Michał Suszka- 225 pkt.,
Adam Koszałka- 194 pkt., Jakub Słabolepszy – 153 pkt. Trzech ostatnich to uczniowie
z klasy piątej i w przyszłym roku będą nadal
reprezentować swoja szkołę.
GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE
O awans do zawodów powiatowych
walczyli na Błoniach dziewczęta i chłopcy
szkół podstawowych i gimnazjów.
ARA

Usługi gastronomiczne
Catering
- żywienie szkół i przedszkoli,
- posiłki pracownicze
- organizacja imprez
okolicznościowych
na sali i w plenerze,
- wyroby garmażeryjne
i dania na gorąco z dowozem

tel. 660-512-618,
604-424-068
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W niedzielę 23 maja, nasi zawodnicy wystartowali w Otwartym Turnieju Taekwondo
o Puchar Burmistrza Pleszewa. W rywalizacji wzięło udział około 180 zawodników z 12
klubów Polski. W klasyfikacji końcowej po
konkurencjach sprawnościowych i walkach
UKS TKD Kórnik zajął II miejsce. Dorobek
medalowy był naprawdę imponujący. Nasi
zawodnicy są bardzo wszechstronni i we
wszystkich konkurencjach wyraźnie
zaznaczali swoją obecność. Ostatecznie kórniczanie zdobyli: Dawid
Górka (2 złota, srebro, brąz), Jakub
Posadzy (2 złota i srebro), Marcin
Kozieł (2 złota i brąz), Krzysztof
Wesołowski (dwa złota), Dąbrówka
Graczyk (złoto, dwa srebra, brąz),
Mateusz Nowak (złoto), Mateusz
Marciniak (srebra i dwa brązy),
Krzysztof Starosta (srebro i brąz),
Dobrochna Graczyk (srebro i brąz),
Marcel Łagoda (srebro i brąz), Łukasz Nowak (srebro), Piotr Bajewski
(srebro), Hubert Jańczyk (srebro),
Mikołaj Smajdor (brąz), Damian Jaśkowiak (brąz). Oczywiście są to już w większości uznani zawodnicy. Niemniej jednak
cieszy chęć rywalizacji wśród najmłodszych
adeptów taekwondo w Kórniku. Tym razem
poza podium, ale jednak zdecydowali się
reprezentować Klub: Igor Gierszewski,

Mateusz Kantorski, Jan Nowicki, Kamil
Sadowski. Szczególne podziękowania dla
Przemka Majchrzyckiego za opiekę i pomoc
w czasie zawodów.
W sobotę 29 maja, kórniccy zawodnicy
reprezentowali Klub w dwóch miejscach:
młodsi na podzamczu w Kórniku z okazji

KONIEC PRZYGODY Z MISTRZOSTWAMI
POLSKI MŁODYCH PIŁKAREK Z RADZEWA
Niestety zakończyły już swój
udział w Mistrzostwach Polski do lat
10 młode i ambitne piłkarki ze Szkoły
Podstawowej w Radzewie.
Po przejściu etapu powiatowego
w finale wojewódzkim X Turnieju Piłki
Nożnej „Z Podwórka Na Stadion o
Puchar Tymbarku” poprzeczka była już
zawieszona nieco wyżej. Porażka 0:4 (z
SP Kluczewo – pow. wolsztyński) oraz
remis 1:1 (z SP Lipice – pow. koniński)
ujmy jednak reprezentantkom powiatu
poznańskiego nie przynoszą. Rezultaty
te dały podopiecznym Karola Niemiera
drugie miejsce w grupie eliminacyjnej.
Niestety awans do grupy finałowej
turnieju, rozgrywanego 29 maja na
obiektach Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Błażejewku uzyskiwał
tylko najlepszy zespół.
Ostatecznie radzewianki sklasyfikowane zostały na miejscach 4-7 w
całej Wielkopolsce. Nie udało się zatem
awansować do finałów ogólnopolskich,
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ale biorąc pod uwagę fakt, iż dla większości zawodniczek była to pierwsza w
życiu większa impreza sportowa występ
należy uznać za udany i pozwalający z
nadzieją patrzeć w przyszłość.
Honorową bramkę dla zespołu z
Radzewa strzeliła tego dnia Justyna
Rumińska (kapitan). Klasę po raz kolejny pokazała także bramkarka Monika
Stempniak, która uchroniła drużynę
przed utratą większej liczby goli.
Ponadto na boisku walczyły: Zuzanna Górna, Joanna Brylewska, Wiktoria
Masłowska, Klaudia Dryer, Katarzyna
Karaś oraz Sandra Banecka. Zespołowi w trakcie turnieju oprócz trenera
towarzyszyła także dwójka rodziców:
Maciej Brylewski oraz Wojciech Dryer,
którzy przez cały czas wspierali drużynę
i na gorąco udzielali fachowych porad
piłkarskich.
Karol Niemier

XVII Kórnickich Spotkań z Białą Damą oraz
starsi, w Bydgoszczy, na Międzynarodowym Turnieju Bydgoszcz CUP 2010.
Pokazy na „Białej Damie” na stałe wpisane są do kalendarza klubowego. Tym
razem Trenerzy Piotr Wesołek (V Dan) oraz
Krzysztof Łabutka (III Dan), dali szanse
pokazać się zawodnikom ze średniej grupy
treningowej. Ponieważ miejsca na scenie
było niewiele, w pokazie ostatecznie wzięła udział jedenastka zawodników. Byli to:
Celestyna Siejak, Karol Foltyński, Dawid
Górka, Hubert Jańczyk, Wiktor Kościelski,
Marcin Kozieł, Marcel Łagoda, Borys Michałowski, Krzysztof Wesołowski, Jakub
Siejak, Dominik Żebrowski. Grupa pokazała takie elementy taekwondo jak: układy
formalne, elementy walki oraz najbardziej
widowiskowe – rozbicia przedmiotów.
W tym samym czasie, w Bydgoszczy,
trójka starszych zawodników pod
okiem Jakuba Jakubika (II Dan) toczyła boje na turnieju w Bydgoszczy.
Dzielnie stawali do walki Dąbrówka
Graczyk, Mateusz Nowak i Jakub
Posadzy. Chłopacy, tradycyjnie już,
trafili do najliczniejszych kategorii.
Nie zabrakło bardzo dobrych zawodników zza wschodniej granicy:
Litwy i Ukrainy. Pierwszy rywalizację kończy Kuba, przegrywając
jednym punktem z zawodnikiem z
Mazowsza. Mateusz mimo wygranej
gładko pierwszej walki, w drugiej
ulega nieznacznie zawodnikowi z
Ukrainy. Wysoki poziom utrzymuje
z zawodów na zawody Dąbrówka. Gładko,
przed czasem, wygrywa obie swoje walki i
zdobywa złoty medal.
Wyjazd na zawody w Bydgoszczy
współfinansowała Gmina Kórnik.
PP

UWAGA
28 czerwca
o godzinie 18:00 w
Szkole Podstawowej w
Bninie
odbędzie się pierwsze
spotkanie - zebranie
organizacyjne
przed

zjazdem
absolwentów
roczników 1976-1986.
Wszystkich zainteresowanychy zapraszamy!
Organizatorzy.
nr 11/2010

Kolarstwo
OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG MTB O PUCHAR BURMISTRZA
Podczas Kórnickich spotkań z Białą
Damą rozegrano już po raz XIII Ogólnopolski
wyścig na rowerach górskich dla młodzików
i juniorów młodszych, oraz XXXV Wielki
Festyn Rowerowy dla dzieci, w którym udział
wzięło blisko stu najmłodszych adeptów
sportów rowerowych. Najwięcej uczestników
na starcie było wśród najmłodszych, czyli
dzieci do lat 4 bo aż 28. Największą niespodzianką dla uczestników poza pucharami,
medalami i oraz nagrodami dla najlepszych
była niezwykła hojność szefa firny Nowatex z
Puszczykowa pana Piotra Miśkiewicza, który
będąc gościem honorowym imprezy ufundował dla wszystkich uczestników, dzieci do lat
10 wspaniałe koszulki kolarskie w barwach
narodowych, biało-czerwonych. Komentatorem zawodów był przedstawiciel Polskiego
Związku Kolarskiego, przewodniczący komisji
przełajowej pan Tadeusz Jasionek, patronat medialny imprezy przejęła tradycyjnie
Poznańska Telewizja. Najmłodszą uczestniczką okazała się dwuletnia Maja Biernat z
Mościenicy. Wyścig kolarski dla zawodników
licencjonowanych, przebiegał pod dyktando
zawodników UKS Jedynka Limaro Kórnik,
którzy okazali się mało gościnni dla rywali,
odnosząc w czterech wyścigach aż trzy zwycięstwa, wygrywając również zdecydowanie
w klasyfikacji drużynowej. A oto wyniki:
Kategoria Młodzik
1. Patryk Rajkowski – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
2. Kamil Przybylak – KKS Gostyń
3. Maciej Andrzejak – TTC Turek
Kategoria Młodziczka
1. Jagodzińska Julita – Victoria Jarocin
2. Natalia radzicka - UKS Jedynka Limaro
Kórnik
3. Anna Tomczyńska – UKS Koźminianka
Kategoria Junior Młodszy
1. Szymon Rozmiarem - UKS Jedynka Limaro Kórnik
2. Rafał Stanisławski - UKS Koźminianka
3. Adam Radzicki - UKS Jedynka Limaro
Kórnik
Kategoria Juniorka Młodsza
1. Alicja Ratajczak - UKS Jedynka Limaro
Kórnik
2. Diana Wiza - UKS Jedynka Limaro Kórnik
3. Wiktoria Żegleń - UKS Jedynka Limaro
Kórnik

4. Maja Kordus – Szczytniki
5. Jakub Steinitz –Bnin
6. Julia Kaczmarek - Mosina
Dzieci do lat 8
1. Tymoteusz Gabski – Kórnik
2. Maciej Przekwas – Biadki
3. Kacper Jakubiak – Kórnik
4. Iga Miśkiewicz – Puszczykowo
5. Wiktoria Oślak – Konarskie
6. Zofia Wartecka – Kórnik
Dzieci do lat 10
1. Iwona Przekwas – Biadki
2. Michał Przekwas – Biadki
3. Miłosz Kasprzak – Jarocin
4. Dawid Wojtysiak – Biadki
5. Natasza Pawlicka – Luboń
6. Kinga Michałowska – Kórnik
Dzieci do lat 12 - chłopcy
1. Dawid Łączkiewicz – Koźminek
2. Dawid Czubak – Turek
3. Przemysław Kuświk – Jarocin
Dzieci do lat 12 - dziewczęta
1. Karolina Przybylak – Gostyń
2. Karolina Tomaska – Koźminek
3. Eryka Jarecka – Biadki
Sponsorzy imprezy:
Urząd Miejski w Kórniku,
Firma LIMARO -- Mosina,
B.C.M. „Nowatex – Puszczykowo”,
Firma OtoMoto,
Fundacja Zakłady Kórnickie,
Hotel RODAN – Tenis&Spa
Firma „SHIMANO”- R&P Pawlak,
Firma TFP

DWA MEDALE MISTRZOSTW POLSKI
ALICJI RATAJCZAK
W Darłowie odbyły się Mistrzostwa Polski
LZS w kolarstwie szosowym dziewcząt dla
juniorek i juniorek młodszych. Bardzo dobrze
na tej imprezie wypadła cała ekipa Limaro
Kórnik. Wśród juniorek młodszych w wyścigu
na czas Alicja Ratajczak zdobyła tytuł wicemistrzowski, ulegając jedynie Łucji Pietrzak
z Koźminka, trzecia była Katarzyna Niewiadoma z BBC Kraków. Pozostałe zawodniczki
Limaro - Diana Wiza i Wiktoria Żegleń zajęły
miejsca 10 i 12. W wyścigu juniorek na
czas ósma była Patrycja Wiza. W wyścigu
juniorek młodszych bardzo dobrze wypadła
ponownie Alicja Ratajczak, dzięki której
doszło do decydującego ataku po górę. Na
metę wyścigu przyjechały we trójkę ta same
zawodniczki, co stanęły na podium również
na czas. Wygrała ponownie Pietrzak, przed
Niewiadomą i kórniczanką Alicją Ratajczak.
Pozostałe nasze zawodniczki Wiktoria Zegleń
i Diana Wiza zajęły kolejno miejsca, 10 i 12.
W wyścigu juniorek Paula Dutkiewicz była
szósta a Patrycja Wiza ósma. Dzięki dobrej
postawie dziewcząt z Kórnika zespół UKS
Jedynka Limaro Kórnik został drużynowym
wicemistrzem Polski.
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Pracowity
okres
w UKS TKD
Kórnik

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI PAULI FRONCZAK
W Golczewie odbyły się Mistrzostwa
Polski na czas i ze startu wspólnego dla juniorek i juniorów. W wyścigu na czas bardzo
liczyliśmy na Daniela Horyzę, który dwa lata
temu był Mistrzem Polski w tej specjalności
kolarstwa. Daniel w Golczewie miał sporego
pecha. Podczas swojego wyścigu na 5km
miał defekt, co spowodowało, że mógł powtórzyć swój wyścig, ale niestety ponowna jazda
nie sprzyja nigdy zawodnikowi. Gdy się doda,
że przeddzień startu nasz zawodnik złapał
poważne przeziębienie, to zajęcie przez
niego czwartego miejsca, można uznać za
duży sukces. Drugi nasz zawodnik Kacper
Burchacki, zajął 21 miejsce. W wyścigu ze
startu wspólnego rewelacyjnie spisały się
dziewczęta. Paula Fronczak stanęła na
najniższym stopniu podium a piąte miejsce
zajęła jej koleżanka klubowa Paula Dutkiewicz.
Paweł Marciniak

XXXV Wielki Festyn Rowerowy
dla dzieci
Dzieci do lat 4
1. Maksymilian Kowalewski – Leszno
2. Paweł Hładyszewski – Bnin
3. Julia Kapusta – Poznań
4. Marek Modrowski – Kórnik
5. Wojciech Osajda – Kórnik
6. Piotr Taciak - Bnin
Dzieci do lat 6
1. Jakub Biernat – Kościenica
2. Wiktor Tomczak – Bnin
3. Dawid Baranowski – Kórnik
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garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

kat. C lub C + E
Praca na miejscu.

CV proszę przesyłać na e-mail:
przewozny@hotmail.com
lub dostarczyć osobiście tel. 602-111-810

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Zatrudnię kierowcę

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

USŁUGI INFORMATYCZNE
ZAKRES NASZYCH USŁUG:

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak

- NAPRAWA KOMPUTERÓW
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
- KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
SIECIOWYCH
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z
INTERNETEM
tel. 793 783 223
www.it-omega.pl info@it-omega.pl

Miejsce
na Twoją
reklamę

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862
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Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

BON MĘŻYŃSCY

Poszukujemy dla
naszych klientów
domów, mieszkań,
działek.
Bezpłatnie
przyjmujemy oferty

tel. 505-110-269

Oddam w najem
mieszkanie
dwupokojowe
55m²
w Szczodrzykowie

tel. 501-150-612

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

Tapicerstwo

ELLMED

Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956

USŁUGI
BUDOWLANE
CIESIELSTWO
DEKARSTWO
tel. 606-345-452
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VI Maraton
Lednicki za
nami
XIV Ogólnopolskie Spotkania Młodych
na Lednicy, które odbyło się 5 czerwca,
zapisało się pod znakiem słonecznej pogody i tysięcy młodych ludzi na Polach
Lednickich. Tematem spotkania była
kobieta, jako dar i tajemnica. Z takim też
hasłem i przesłaniem po raz szósty ruszył
Maraton Lednicki z Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 103 maratończyków
z Poznania, Kórnika, Oleśnicy, Gniezna,
Torunia i innych polskich miast i miejscowości pokonało 46 km odcinek, dzielący
stolicę Wielkopolski z Polami Lednickimi.
W drodze uczestnicy zatrzymywali się
kilkakrotnie, by spotkać się z parafiami w
Koziegłowach, Karłowicach, Wronczynie,
Łagiewnikach i Skrzetuszewie. Niezbyt
wyśrubowane tempo biegu stwarzało doskonałą okazję do rozmów i kontemplacji.
Wielu biegaczy jest z Maratonem Lednickim
już od pierwszej edycji, co niewątpliwie

BIEG Z
„Białą Damą”
2010

Już po raz XVI w ramach Kórnickich
Spotkań z Białą Damą odbył się na Błoniach
„ Bieg z Białą Damą”. Impreza zgromadziła kilkudziesięciu zwolenników biegania
rekreacyjnego. Niektórzy z nich m. in.
Roman Jasiński, Piotr Karolczak czy Filip
Kaźmierczak startują w tym biegu systematycznie od kilkunastu lat. Trasa biegu
przebiegała od ul. Zwierzynieckiej w Bninie,
przez Zwierzyniec z metą na Błoniach.
Wyniki biegu:
Mężczyźni OPEN
1. Piotr Karolczak
Poznań
2. Filip Kaźmierczak
Kórnik
3. Roman Jasiński
Poznań
4. Adrian Dryjer
Radzewo
5. Piotr Organiściak
Rogalinek
6. Michał Jasiński Poznań
Kobiety -OPEN
1. Nikola Płosaj 		
Kórnik
2. Bronisława Szarzyńska Mościenica
3. Agnieszka Smolińska
Kórnik
4. Anna Ratajczak 		
Zaniemyśl
5. Adrianna Kędziora
Kórnik
6. Elżbieta Ratajczak
Zaniemyśl
Chłopcy
1. Dawid Kurminowski
Bnin
2. Marcin Dryjer		
Niesłabin
3. Kacper Leski		
Kórnik
4. Marcin Organiściak
Rogalinek
5. Mateusz Klimkiewicz
Poznań
6. Bartosz Giza		
Szczytniki
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REKLAMY

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

świadczy o specyficznej formule tego biegu
i dopracowanej w szczegółach organizacji (
Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik”).
Meta w okolicach godziny 20:00 już tradycyjnie z pochodniami i flagami miejscowości
w dłoniach w asyście tysięcy ludzi ubranych
na biało, zebranych na Polach Lednickich i
przejście przez Bramę- Rybę, było dla wielu
cudownym przeżyciem, nie spotykanym na
innych imprezach biegowych. Tradycyjne

Dziewczęta
1. Magdalena Cyra
2. Sandra Templewicz
3. Gabriela Cyra		
4. Dagmara Runowska
5. Martyna Kuberacka
6. Maria Warteresiewicz

jadło na mecie w postaci grochówki i podarki lednickie (miód, śpiewnik lednicki) dla
każdego uczestnika, to już tradycja każdego maratonu, którego, miejmy nadzieję, nie
zabraknie w przyszłym roku.
Relacja: Izabella Moskal
Foto: Marcin Michałowski

Kórnik
Szczytniki
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik

Najstarsi biegacze pochodzący z gminy
Kórnik to Dorota Piec i Paweł Kędziora a
najmłodszymi byli Daria Piec i Jan Nowicki.
Najmłodszy uczestnik biegu liczył 5 lat a
najstarszy 66 lat !
Gratulacje najlepszym biegaczom składał i pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
wręczał wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Wśród wszystkich uczestników biegu
rozlosowano nagrody pocieszenia m. in.
promujące Kórnik.
Organizatorzy myślą o zorganizowaniu
biegu w przyszłym roku szlakiem promenady.
ARA
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 206, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze
161/2 o powierzchni 0,0784 ha
za cenę wywoławczą 66 950,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-sześć-tysięcy-dziewięćset-pięćdziesiąt 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ
W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
-Nieruchomość nie jest obciążona.
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu,
stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ugn obniżono o 35%
-Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6 695,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 19
lipca 2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy tut. Urzędu
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny
wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
-Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go lipca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 2-go lipca 2010 r.
nr 11/2010

ZAPRASZA NA

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO
63-100 ŚREM

Wykładziny PCV
Szerokość 4 3,5 3 2,5 2 1,5m

tel./fax. 061 28-28-690
www.luksusdom.pl
sklep@luksusdom.pl

Panele podłogowe i ścienne

GODZINY OTWARCIA

Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m

Pn.- pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-13.00
TERAZ CZYNNE TAKŻE
W NIEDZIELE
OD 10.00 DO 14.00

TRANSPORT

Karnisze i rolety

Artykuły pościelowe

Bank Spóádzielczy w Kórniku

Jeszcze do 30 czerwca 2010 roku moİna zakâadaþ:

Promocyjnċ „LokatĐ za 3 z plusem”
Od 1 lipca 2010 Bank Spóâdzielczy w Kórniku oferuje:
Promocyjnċ tabelĐ opâat i prowizji
dla nowo zakâadanych
rachunków oszczĐdnoĤciowo rozliczeniowych dla osób fizycznych

oraz rachunków bankowych osób prawnych, innych jednostek
organizacyjnych nie posiadajċcych osobowoĤci prawnej oraz osób
fizycznych prowadzċcych dziaâalnoĤþ gospodarczċ
O szczegóây prosimy pytaþ w placówkach Banku!!!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl

Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

