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W numerze także:
- Nowy podział na okręgi wyborcze
- Nowe ceny w KOMBUSie
- Zaproszenie na obchody Cudu nad Wisłą
- Dożynki - pierwsze informacje

ZAPRASZA NA

PROSTO Z RATUSZA
Zmiany w aglomeracji

Wypalarka plazmowo – gazowa CNC
Maksymalny wymiar stołu / /blachy
3000mm x 6000 mm
Grubość palenia:
- plazmowe do 50mm
- gazowe do 100mm
Prędkość cięcia do 15m/min
Realizacja oraz wykonawstwo
modeli elementów w środowisku CAD.

Cięcie rur do średnicy 320mm
i o długości do 6000 mm na wycinarce
plazmowej CNC (grubość ścianki do 50 mm).
Możliwość wykonywania różnego rodzaju
otworów kształtowych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Profil T-12 oraz T-18
Szerokość arkusza 880mm
Grubość blachy 0,5mm
Długość wedle życzenia

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm),
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.
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22 lipca wiceburmistrz Hieronim
Urbanek oraz kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak wzięli udział w
spotkaniu w Aquanecie. Tematem rozmowy było ostateczne zaproponowanie zasięgu terytorialnego Aglomeracji Kórnik
– jednostki planistycznej niezbędnej do
starania się o niektóre środki z funduszy
wspierających budowę kanalizacji sanitarnej. W skład Aglomeracji Kórnik będą
wchodziły następujące miejscowości:
- z terenu Gminy Kórnik – Kórnik,
Bnin, Borówiec, Dziećmierowo, Kamionki
oraz Skrzynki,
- z terenu Miasta Poznania – Głuszyna, Piotrowo oraz Sypniewo,
- z terenu Gminy Mosina - Daszewice
Na spotkaniu zaproponowano miejscowości, które powinny zostać usunięte z Aglomeracji Kórnik zgodnie z
rozporządzeniem nr 192/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 25 września
2006r. , a w szczególności są to: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Koninko,
Mościenica, Prusinowo oraz Szczytniki. Uzasadnieniem powyższej decyzji
jest fakt, iż koncentracja mieszkańców
w miejscowościach jest poniżej 120
mieszkańców/km sieci kanalizacyjnej
planowanej do realizacji.
Zmiany w WRPO

NOWA INWESTYCJA !
MIESZKANIA POD KÓRNIKIEM
UMÓW SIĘ I ZOBACZ ! Tel. 515 500 676

CENY OD 170 000 zł

Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe od 55 m2
Każde mieszkanie z ogródkiem

W dniu 23 lipca burmistrz Jerzy
Lechnerowski i kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Anna Biernacka
wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO, które odbyło się w
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Na
posiedzeniu komitetu dokonano przeniesienia środków finansowych:
-z działania 2.3 „ Modernizacja regionalnego układu kolejowego” na rzecz
działania 2.2
„ Poprawa dostępności do regionalnego układu drogowego” (8,6 mln EURO),
- z działania 2.4 „ Tabor kolejowy
dla regionalnych przewozów pasażerskich” na rzecz działania 2.5 „Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego” (9,4
mln EURO),
- z działania 3.5 „ Wzmocnienie
ochrony przeciwpowodziowej” na rzecz
działania 3.4
„ Gospodarki wodno-ściekowej” ( 4,7
mln EURO).
Przygotowania
do budowy kanalizacji
Dnia 26 lipca w Urzędzie Miasta
Poznania odbyło się spotkanie w
sprawie budowy kanalizacji sanitarnej
w Borówcu ulic: Poznańskiej, Szkolnej oraz pozostałych przylegających

6 sierpnia 2010 r.

do nich. W spotkaniu uczestniczyli:
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław
Dominiak, pracownicy spółki Aquanet
- kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym Karol Beszterda i
Łukasz Bil odpowiedzialny za realizację
powyższego zadania, a także przedstawiciele wykonawcy firmy Sanimet i Litz.
Przedmiotem spotkania było omówienie:
harmonogramu prac w czasie budowy
kanalizacji, organizacji ruchu drogowego
w trakcie realizacji zadania oraz spraw
związanych z odtworzeniem podbudowy
ulic i nawierzchni po wykonaniu kolektorów sanitarnych. Kolejne spotkanie jest
zaplanowane na dzień 4 sierpnia br. w
Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Badania EUROREGIO
W Urzędzie Miasta Poznania odbyła
się konferencja w ramach projektu „Ocena wpływu Polityki Spójności na rozwój
miast polskich”. Związane z nim badania zorganizowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego oraz Centrum
Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG maja na celu ocenę efektów
pomocy UE na rozwój dużych miast a
także regionów, które je otaczają.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
wziął udział w obradach wskazał przykład
modernizacji trasy S-11 z Poznania do
Kórnika jako jaskrawy przykład inwestycji
dofinansowanej z funduszy europejskich,
która w dobitny sposób wpłynęła na rozwój okolic Poznania.
Zgromadzenie spółki Sater
3 sierpnia odbyło się Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki Sater
Kórnik.
Gminę Kórnik reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z radcą
prawnym Józefiną Cieślak. Zgromadzenie głosami udziałowca większościowego uchwaliła absolutorium zarządowi.
Przedstawiciel Gminy Kórnik głosował
przeciwko udzieleniu absolutorium.
Wcześniej, w lipcu br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło sprawozdanie finansowe
spółki. Wykazano w nim stratę 1 451 tys.
zł. Skarbnik gminy wraz z kierownikiem
wydziału finansowego UM Kórnik dokonali przeglądu dokumentacji finansowej
spółki za lata 2008, 2009 oraz pierwsze
półrocze 2010r. Zdaniem przedstawicieli
gminy, koszty funkcjonowania spółki powinny być zdecydowanie niższe.
Opr.
Referat Promocji Gminy
UM w Kórniku
i ŁG

Z Kalendarza
Z RATUSZA

45"-.&5/&,-"
! ul. Dworcowa 24
TA
62-330 Nekla
R
FE
tel. 061/438 63 10
O
(po godz. 16) 061/438 65 44
WA
www.stalmet-nekla.pl
NO
biuro@stalmet-nekla.pl

Serwis usług stalowych:
Prasa krawędziowa - giecie blach
Wypalanie blach (plazma, acetylen)
Gwintowanie rur
Prostowanie walcówki
Gięcie elementów zbrojeniowych
Drobne prace ślusarskie

Przewodniczącej RM
21 lipca z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i wiceburmistrzem
Hieronimem Urbankiem spotkaliśmy się
w kórnickim Ośrodku Zdrowia z przedstawicielami Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarzy
Rodzinnych „ZDROWIE”. Zaprezentowano wyniki prac modernizacyjnych
wewnątrz budynku (nowe okna, odmalowane pomieszczenia), a także nowy
sprzęt zakupiony dla przychodni.
23 lipca wraz z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem brałam udział w
uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji.
2 sierpnia spotkałam się z przedstawicielami stowarzyszenia „Nasz Bnin”.
Dyskutowaliśmy nad kolejnymi działaniami dotyczącymi przywrócenia praw
miejskich Bninowi.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM
w Kórniku

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
od dnia 6 sierpnia 2010 r.
do dnia 31 sierpnia 2010 r.,
wywieszony został
niżej wymieniony wykaz
dotyczący dzierżawy:
- 2 działek nr 227, 229
położonych w miejscowości
Konarskie.
Bliższe informacje można
zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1
w Kórniku,
pok. 203,
tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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Anna Biernacka

Zgodnie z planem rozpoczĊáy siĊ takĪe prace w Arboretum. ModernizacjĊ alejek rozpoczĊto od strony
ul. Parkowej. W związku z realizacją Projektu w terminie od 1 lipca do 30 wrzeĞnia niektóre czĊĞci
Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Arboretum zostaną
czasowo wyáączone z ruchu turystycznego.
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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Lipcowa sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA

Z RATUSZA

Jak juĪ PaĔstwa informowaliĞmy w 8 numerze Kórniczanina, dnia 16 kwietnia br. zostaáa podpisana
umowa pomiĊdzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „ZwiĊkszenie atrakcyjnoĞci turystycznej
Kórnika poprzez budowĊ promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
ĝwiata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1

Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu jej podpisania caákowita wartoĞü Projektu wynosiáa
3.467.449,60 zá, a dofinansowanie ze Ğrodków Funduszu stanowiáo 65% kosztów kwalifikowanych tj.:
2.253.842,24 zá. Jednak w wyniku rozstrzygniĊcia w czerwcu br. przez Partnera Projektu – Instytut
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowĊ nawierzchni alejek parkowych w
Arboretum i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych wartoĞü Projektu ulegáa
w stosunku do wczeĞniej zakáadanych wartoĞci kosztorysowych. Skutkuje to
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Lipcowa sesja Rady Miejskiej w z okręgu 7 do okręgu 5, a Koninko i Świątniczki
Kórniku odbyła się tradycyjnie w ostatnią z okręgu 7 do okręgu 6.
Kolejne podjęte uchwały
środę miesiąca, czyli 28 lipca, w strażnicy
Inną propozycję złożył Zarząd Gminny
Decyzją Rady Miejskiej dokonano zmiany
OSP Kórnik. W obradach wzięło udział 13 Prawa i Sprawiedliwości reprezentowany miejscowego planu zagospodarowania przeradnych.
przez przewodniczącego Zarządu Romana strzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24,
Podczas pierwszej części sesji przedsta- Kominka. W wersji pierwszej propozycji PiS, obręb geod. Borówiec, rejon ul. Dębowej.
wiono sprawozdania przewodniczącej RM, Kórnik i Bnin miały stanowić jeden okręg z 5
Następna uchwała pozwoliła na wniesienie
burmistrza i z obrad komisji RM. Wiceburmistrz mandatami. Dotychczasowe okręgi 4,5 6 aportem do firmy Wodociągi Kórnickie i Usługi
Hieronim Urbanek zapoznał radnych z bieżą- pozostałyby bez zmian (choć ich numer po- Komunalne WODKOM Kórnik Sp. z o.o. nierucymi działaniami w zakresie przetargów na rządkowy uległby zmianie)
chomości gruntowej niezabudowanej, opisanej
inwestycje i remonty.
Okręg 7 podzielono na dwa nowe dwu- numerem ewidencyjnym 238/3 o pow. 0.3603
Dyskusja o okręgach
mandatowe okręgi – Borówiec, Skrzynki i Mo- ha oraz nieruchomości gruntowej zabudowaPierwszą sprawą, jaką zajęli się radni ścienica oraz Kamionki, Szczytniki, Koninko, nej, opisanej numerem ewidencyjnym 239/4
podczas drugiej części obrad był podział Świątniczki. Podczas obrad komisji i podczas o pow. 0.7301 ha, stanowiących własność
gminy na okręgi wyborcze i określenie ich sesji, przedstawiciele PiS zaprezentowali tak- Gminy Kórnik, położonych w obrębie Czołowo,
granic w wyborach do rad gmin w 2010 roku. że kilka modyfikacji do swojej propozycji.
zapisanych w księdze wieczystej KW 19150
Wybory samorządowe odbędą się najprawRadna Magdalena Kosakowska wyraziła prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie
dopodobniej w listopadzie tego roku. Gmina opinię o potrzebie dodania jednego mandatu Wlkp., a będących własnością Gminy Kórnik.
Kórnik znajduje się na granicy progu 20 tys. dla dotychczasowego okręgu nr 7. Nie chciała Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przemieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, jednak decydować, któremu okręgowi ode- kazanie aportem prawa własności nieruchogmina miała zarejestrowanych 19 573 stałych brać brakujący mandat. Jej zdanie poparła mości opisanej w uchwale przedsiębiorstwu
mieszkańców (na dzień 4 sierpnia jest ich już radna Małgorzata Walkowiak.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
19 927 ale liczy się ilość na przełomie roku).
Ostatecznie po dyskusji, radni większością WODKOM Kórnik Sp. z o. o. jest związane
Jest to o tyle istotne, że w gminach powyżej głosów (12 za, 2 przeciw i jeden wstrzymujący z dalszym funkcjonowaniem bazy do segre20 tys. mieszkańców, zgodnie z Ordynacją się) zaakceptowali propozycję burmistrza. gacji odpadów. Ze względu na ograniczone
Wyborczą, wybierając radnych głosujemy nie (Patrz tabela na str. 6)
możliwości terenowe spółki w Kórniku, baza
tylko na kandydata, ale i na listę wyborczą, a
Wzrosną ceny biletów
w Czołowie będzie również wykorzystywana
podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów
Radni zgodzili się na zmianę cen biletów jako zaplecze techniczne (zimowe utrzymanie
dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby komunikacji zbiorowej, prowadzonej przez dróg) oraz magazynowe.
ważnie oddanych głosów na kandydatów da- KOMBUS.
Zezwolono również na przeprowadzenie
nej listy. Gdyby do stycznia br. zameldowało
Ceny biletów jednorazowych
procedury sprzedaży w trybie bezprzetargosię więcej osób i przekroczylibyśmy liczbę 20
wym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzeNormalne
50%
tys. mieszkańców, mielibyśmy także w kolejnej
daży nieruchomości położonej w Kórniku,
Do 5 km
1,70 zł
0, 90 zł
kadencji nie 15 a 21 radnych.
obręb Bnin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
Do 10 km
2,80 zł
1, 40 zł
W naszym przypadku nadal więc głosuw Swarzędzu, a także zgody na udzielenie
Do 20 km
4,80 zł
2, 40 zł
jemy bezpośrednio na danego kandydata.
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
Do 30 km
6,30 zł
3, 10 zł
Niemniej zmiany demograficzne na obszarze
prawa użytkowania wieczystego w prawo
gminy spowodowały konieczność korekt w
własności nieruchomości na rzecz użytkowDo 40 km
7,30 zł
3, 70 zł
podziale mandatów.
nika wieczystego.
Cena biletów miesięcznych
Dotychczasowy podział na mandaZatwierdzono zaktualizowane PlaNormalne ulgowe
ulgowe
ulgowe
ty przedstawiał się następująco:
ny Odnowy Miejscowości Biernatki oraz
50%
49%
37%
- 1 i 2 okręg to Kórnik (oba okręgi po
Mościenica na lata 2009-2017.
Do 5 km 44,00 zł
22,00 zł 22,00 zł
27,00 zł
2 mandaty)
Zatwierdzono także odpowiedź
Do 10 km 84,00 zł
42,00 zł 43,00 zł
53,00 zł
- okręg 3 to Bnin (2 mandaty)
na skargę, w toczącym się postępo- okręg 4 to wsie: Błażejewo, Błaże- Do 20 km 150,00 zł 75,00 zł 76,00 zł
waniu dotyczącym zaskarżenia przez
94,00 zł
jewko, Biernatki, Czmoń, Czmoniec, Do 30 km 190,00 zł 95,00 zł 97,00 zł 120,00 zł Wojewodę Wielkopolskiego zapisów
Czołowo, Dębiec, Dworzyska, Konaruchwały Nr LI/522/2010 Rady Miejskiej
do 40 km 240,00 zł 120,00 zł 121,00 zł 150,00 zł
skie, Prusinowo, Radzewo, Trzykolne
w Kórniku podjętej 31 marca 2010
Młyny (2 mandaty)
r. w sprawie: regulaminu utrzymania
Jak czytamy w uzasadnieniu „dotychczas
- okręg 5 to wsie: Celestynowo, Dziećmiero- obowiązujące ceny biletów za przejazdy czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik.
wo, Kromolice, Pierzchno, Runowo, Szczo- środkami komunikacji autobusowej na terenie Szczegóły regulaminu zostały przygotowane
drzykowo (2 mandaty)
gminy Kórnik nie były zmieniane od 2007 w ramach uczestniczenia Gminy Kórnik w
- okręg 6 to wsie: Dachowa, Gądki, Jaryszki, roku”. Zaproponowane w projekcie uchwały Porozumieniu Międzygminnym w Jarocinie i
Robakowo, Żerniki (2 mandaty)
ceny biletów zwiększone zostały o około 8 % w kilku elementach podważone przez organ
-okręg 7 to wsie: Borówiec, Kamionki, Konin- w stosunku do cen z 2007 roku.
nadzorczy podobnie zresztą, jak w innych
ko, Kościenica, Skrzynki, Szczytniki, ŚwiątDla porównania, w chwili obecnej ceny gminach porozumienia.
niczki (3 mandaty)
Dyskusję wywołała propozycja przystąpienia
biletów komunikacji PKS są od kilkudziesięciu
Komisarz wybroczy zaproponował ode- do 100% wyższe od cen obwiązujących w do sporządzenia zmiany miejscowego planu
branie jednego z mandatów z okręgu nr 3 spółce KOMBUS.
zagospodarowania przestrzennego obszaru
(Bnin), gdzie notuje się najmniejszą ilość
Zmiana cen biletów przyczyni się do zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Kresowe”
mieszkańców na jednego delegowanego zmniejszenia dopłaty (dokonywanej przez w Kamionkach. Działka, której zmiana ma
radnego. Mandat odebrany Bninowi miał trafić Gminę) do komunikacji zbiorowej. Przypomnij- dotyczyć przeznaczona była pod plac zabaw, a
do okręgu nr 7 (Borówiec, Kamionki, Koninko, my, że ustalona jest stawka za każdy przeje- teraz ma być przekształcona pod budownictwo
Mościenica, Skrzynki, Szczytniki, Świątniczki), chany przez komunikację kilometr. Stawka jednorodzinne. Zgodnie z opinią rady sołeckiej,
który rozwija się najszybciej.
pomnożona przez kilometry daje sumę, od którą przedstawiła Małgorzata Walkowiak, teren
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zapropono- której odejmuje się wpływy z biletów. Różnicę ten nie jest potrzebny pod rekreacje, gdyż obiekty
wał inne rozwiązanie, stojąc na stanowisku, że pokrywa budżet gminy.
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży buduje się lub
należy zachować 6 „miejskich” mandatów dla
Zmieniono także szczegóły regulaminu planuje w innych obszarach. Przeciwna przeKórnika i Bnina.
przewozów. Wykreślono między innymi zapis kształceniu była Magdalena Kosakowska, która
W jego propozycji okręgi 1,2,3,4 pozostają o darmowych przejazdach komunikacją dla apelowała o odrzucenie propozycji zmian.
bez zmian. Wsie Skrzynki i Mościenica trafiają radnych.
(Dokończenie na str. 7)
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NR

Granice okręgu wyborczego

Zmiany i statystyki

1

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: Aleja Flensa, Zygmunta Celichowskiego, Harcerska, Jana Kantego,
Kolegiacka, Kuśnierska, Leśna, Młyńska, Modrzewiowa, Osiedle Stefana Białoboka, Parkowa,
Plac Browarowy, Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp., 20 Października, Pocztowa,
Poprzeczna, Poznańska, Prowent, prof. Zbigniewa Steckiego, Szkolna, Średzka, Św.Floriana,
Wiatraczna, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Edwarda Pohla, ks.Jabłońskiego

2 mandaty
Obszar bez zmian
Mieszkańców09: 2287
Mieszkańców05:2163
1144 na mandat

2

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: Adama Asnyka, Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich, Aleksandra
Fredry, Krótka, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Osiedle Ignacego Krasickiego,
Patriotów, Teofili Potulickiej, Mikołaja Reja , Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica,
Stodolna, Strzelecka, Antoniego Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława
Zamoyskiego

2 mandaty
Obszar bez zmian
Mieszkańców09: 2754
Mieszkańcw05: 2498
1377 na mandat

3

Miasto Kórnik
Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa,
Cmentarna, Dębowa, Droga Kalejska, Wojciecha Droździka, Księdza Szczepana Janasika,
Jeziorna , Jodłowa, Kanałowa, Kasztelana Jarosta, Konarska, Kościelna, Jakuba Krauthofera,
Lipowa, Stanisława Michałowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Piaskowa, Plac Jesionowy,
Rynek, Sosnowa, Szeroka, Śremska, Świerkowa, Topolowa, Hipolita Trąmpczyńskiego,
Michała Wieruszowskiego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Julii Molińskiej – Woykowskiej,
Jana Wójkiewicza, Zwierzyniecka, Żwirowa

2 mandaty
Obszar bez zmian
Mieszkańcy09:2187
Mieszkańcy05:2060
1094 na mandat

Wsie: Błażejewo, Błażejewko, Biernatki, Czmoń , Czmoniec, Czołowo, Dębiec, Dworzyska,
Konarskie, Prusinowo, Radzewo, Trzykolne Młyny

2 mandaty
Obszar bez zmian
Mieszkańcy09: 2863
Mieszkańy05: 2617
1432 na mandat

4

5

6

7

Wsie: Celestynowo, Dziećmierowo, Kromolice, Pierzchno, Runowo, Szczodrzykowo,
Mościenica, Skrzynki

Wsie: Dachowa, Gądki, Jaryszki, Robakowo, Żerniki ,Koninko, Świątniczki

Wsie: Borówiec, Kamionki , Szczytniki,

2 mandaty
Obszar plus
Skrzynki, Mościenica
Mieszkańcy09: 2658
1329 na mandat
2 mandaty
Obszar plus
Koninko, Świątniczki
Mieszkańcy09: 2864
1432 na mandat
3 mandaty
Obszar minus
Skrzynki, Mościenica,
Koninko, Świątnicki
Mieszkańców09: 4418
1473 na mandat

Mieszkańcy09 - liczba mieszkańców zarejestrowanych na dizeń 31 grudnia 2009r.
Mieszkańcy05- liczba miejszkańów zarejestrowanych na dzień 31grudnia 2005r.
W przypadku okręgów 5,6,7 nie podano Mieszkańców05, gdyż nie dotarliśmy do danych z podziałem na wsie.
Dotychczasowe okręgi 5,6 i 7 mieły 31 grudnia 2005 odpowiednio: 2054,2336 i 3079 mieszkanców

6

nr 14/2010

WIEŚCI
SOŁECKIE

BŁAŻEJEWKO
Z okazji Dnia Dziecka, w czerwcu odbyła
się impreza dla najmłodszych.
Trwają przygotowania, do wykonania w
tym roku 80-metrowego odcinka chodnika na
osiedlu mieszkaniowym. W połowie będzie
on sfinansowany z budżetu sołeckiego, drugą
połowę dokłada gmina. Na wykonanie tej inwestycji potrzebna jest jeszcze zgoda z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na którą czekają mieszkańcy.
Sołtys Andrzej Duda informuje, że w lipcu
uporządkowano na osiedlu mieszkaniowym
ogródek jordanowski. Wymalowano znajdującą się tam ścianę.
Do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku został
złożony wniosek o przyznanie pieniędzy na
posadzenie nowych drzew przy ogródku jordanowskim i przy blokach. Wniosek ten będzie
rozpatrywać Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej. Gdyby został on
rozpatrzony pozytywnie, sadzonki drzew będą
zakupione w PAN.
DZIEĆMIEROWO
Dzieci z Dzićmierowa wzięły udział w sobotę, 5 czerwca w zorganizowanej z okazji ich
święta imprezie.
Sołtys Henryk Hypsior mówi, że mieszkańcy
czekają na wykonanie chodnika wzdłuż drogi
nr 434. Jeździ nią wiele pojazdów, stąd piesi
poruszają się tam z obawą o swoje bezpieczeństwo.
Henryk Hypsior poinformował, że rozpoczęły się żniwa. Niestety, w tym roku zbiory
zapowiadają się gorsze niż w ubiegłym.
RADZEWO
Sołtys Dawid Bartkowiak poinformował,
że rolnicy z niecierpliwością oczekują lepszej
pogody, by móc rozpocząć żniwa.
W Radzewie zaczyna się budowa boiska.
(Dokończenie ze str. 5)
Po chwili chaosu (być może wynikającego
z faktu opuszczenia sali przez sekretarza obrad
i podobnego poparcia za i przeciw projektowi) i
dwóch głosowaniach ostatecznie przystąpiono
do zmiany planu.
Radni zezwolili na przeprowadzenie procedury nabycia nieruchomości położonych
w Borówcu i Kamionkach. Chodzi o zbiornik
bezodpływowy, wybudowany dla zbiorczego
gromadzenia nieczystości płynnych. Jednak
decyzją radnych, mimo, że w toczących się
negocjacjach właściciel żądał dużo wyższej
sumy, wykup może nastąpić za kwotę nie
wyższą niż wycena rzeczoznawcy, która wynosi
122 500 zł netto.
W ostatniej części sesji Roman Genstwa
pytał o postępy w sprawie budowy chodnika
z Dziećmierowa do S-11. Wiceburmistrz poinformował, że do 29 lipca trwało składanie ofert
wykonawczych a planowane zakończenie
inwestycji ma nastąpić 30 listopada 2010r.
Adam Lewandowski pytał o postęp w pracach nad studium i planem zagospodarowania
dla terenów nad Jeziorem Kórnickim. Jak
poinformował Sławomir Lepczyński, kierujący
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ROBAKOWO-OSIEDLE
Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli oddanie do użytku nawierzchni na ulicy Dworcowej,
które uroczyście nastąpiło we wtorek, 13
lipca. Sołtys Teresa Szczepaniak podkreśla,
że nawierzchnia tej drogi jest bardzo dobrze
wykonana. Umożliwia ona połączenie dookoła osiedla. Mieszakńcy Robakowa-Osiedla
są wdzięczni burmistrzowi za realizację tej
inwestycji.
Teresa Szczepaniak wskazuje na problem,
z którym się borykają. Transformator znajduje
się na ulicy Polnej na prywatnym terenie. Kiedy
dochodzi do awarii i nie ma prądu, pracownicy
mający usunąć awarię nie chcą przyjeżdżać,
gdyż nie zostają wpuszczeni do tego transformatora. Zdaniem sołtys Teresy Szczepaniak,
teren na którym stoi transformator powinien
być wykupiony lub wydzierżawiony, by był
swobodny dostęp do tego miejsca.
CZMONIEC
Sołtys Zbigniew Tomaszewski informuje,
że w środę 7 lipca, 9-osobowa reprezentacja
wsi wzięła udział w Tatrzańskim Narodowym
Parku na Słowacji w sianokosach. Podczas
tej imprezy prawie 20 zespołów przrzystąpiło
do gotowania gulaszu leśnego. W konkurencji najlepsi okazali się przedstawiciele
Czmońca!
W Czmońcu odbył się w sobotę i niedzielę,
24 i 25 lipca III Ogólnopolski Rajd Mercedesów.
Zbigniew Tomaszewski mówi, że ze względu
na nienajlepszą pogodę, w imprezie uczestniczyło tylko 60 samochodów m. in. z Warszawy,
Gdańska, Iławy, Częstochowy.
W tych samych dniach u sołtysa gościła
reprezentacja Parku Narodowego Gór Skalistych.
W czwartek, 29 lipca w Czmońcu odbyło
się zebranie organizacyjne z udziałem przewodniczącej Komitetu Dożynkowego – Julii
Bartkowiak w związku z przygotowaniami do
Dożynek Gminnych 2010, które odbędą się w
niedzielę 22 sierpnia w Czmońcu.
Robert Wrzesiński
Wydziałem Planowania Przestrzennego, procedura trwa, złożono wnioski, które teraz będą
rozstrzygane przez burmistrza.
Sołtys Mościenicy Emilia Weinert pytała
o szczegóły rozstrzygnięć w sprawie nowego
Statutu Gminy. Wyraziła zdziwienie, że nowe
przepisy mają wejść w życie od nowej kadencji.
Pytała także o sprawę zakresu działania komisji,
które mają wtedy powstać.
Roman Kominek pytał zwrot kosztów procesu, jaki gminie wytoczyło PSE. Radca prawny
Przemysław Barczyński odpowiedział, że część
kosztów, w granicach okreslonych przepisami
oficjalnego cennika, po uprawomocnieniu się
wyroku uda się odzyskać. Nie pokryje to jednak
dużo większych kosztów, jakie będzie trzeba
ponieść w ramach umowy z kancelarią broniącą
gminę. Istnieje możliwość zaskarżenia PSE do
sądu za poniesione straty finansowe, jednak
nie zapadły decyzje, czy gmina zdecyduje się
na taki krok.
Radna Małgorzata Walkowiak apelowała
o wykonanie wykaszania poboczy na drogach
gminnych i wpłynięcie na administratorów innych dróg, by także wykonali takie działania.
Opr ŁG

Kronika
kryminalna

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Granice okręgów wyborczych w
najbliższych wyborach samorządowych

Nieprawidłowy manewr cofania
21 lipca w Gądkach, kierujący fiatem w
wyniku nieprawidłowego manewru cofania
zderzył się ze stojącym samochodem mercedes.
Pijany prowadził auto
22 lipca w Robakowie, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania mężczyzny, który kierował samochodem
fiat126p znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Mężczyzna miał 1,64‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Błędny manewr omijania
23 lipca w Robakowie, kierowca fiata
podczas błędnie wykonywanego manewru
omijania zderzył się ze stojącym samochodem
volkswagen.
Nietrzeźwi rowerzyści
24 lipca w Borówcu zatrzymano pijanego
rowerzystę, który jechał rowerem mając 1,64‰
alkoholu w wydychanym powietrzu. Z kolei, 27
lipca w Robakowie „wpadł” kolejny nietrzeźwy
rowerzysta. Miał 0,58‰.
Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
25 lipca w Kórniku, kierowca opla nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z BMW, a ten z hondą. Pojazdy uległy
uszkodzeniu.
Wjechał w dziurę w jezdni
27 lipca w Kórniku, kierujący skodą wjechał
w dziurę w jezdni i uszkodził swoje auto.
Zatrzymali włamywaczy
27 lipca, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali mężczyznę, który
włamał się do szafki pracowniczej na terenie
miejscowości Gądki i dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 10 zł.
29 lipca, kórniccy policjanci dokonali
zatrzymania mężczyzny, który włamał się
samochodu na terenie miejscowości Gądki i
ukradł kosmetyki o wartości 134 zł.
Nie zachował bezpiecznej odległości
31 lipca w Dachowie, kierowca mercedesa
nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami i zderzył się z BMW.
Zderzył się z dzikiem
1 sierpnia, na drodze nr 434 Kórnik – Śrem,
kierujący samochodem volvo zderzył się z
dzikiem, który wbiegł na jezdnię. Auto uegło
uszkodzeniu.
Prowadził samochód mimo zakazu
1 sierpnia, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania mężczyzny, który kierował skodą w Robakowie,
pomimo orzeczonego sądowego zakazu
kierowania pojazdami.
Kradzieże i włamania
• 25 lipca na terenie działek rekreacyjnych
w Koninku doszło do kradzieży portfela z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 120 zł,
• 25 lipca w Gądkach, skradziono telefon
komórkowy o wartości 350 zł,
• 31 lipca zgłoszono włamanie do pomieszczenia biurowego na terenie miejscowości
Runowo i kradzieży z niego pieniędzy w kwocie 200 zł..
Opr. BM
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Lato, okres urlopowy sprzyja wędrówkom, rowerowym wyprawom, przebywaniu na łonie przyrody. Obcowanie
z naturą często dodaje nam sił, odpręża,
uspokaja. Są w naszej gminie miejsca
szczególne – żeby wspomnieć tylko Arboretum Kórnickie, leśne ostępy, jeziora,
łąki. Są również wiekowe, wielkie drzewa,
z których niektóre doczekały się miana
pomników przyrody.
Dotychczas mieliśmy takich pomników
dziewięć. Na lipcowej sesji radni Rady Miejskiej w Kórniku swoją uchwałą zatwierdzili
ustanowienie siedmiu kolejnych pomników
przyrody.
Są to:
1.Dąb szypułkowy „Błażej” (Quercus
robur) o obwodzie 670 cm, wysokości 26 m,
w wieku około 400 lat, znajdujący się w miejscowości Błażejewko (działka ewidencyjna nr
362/15, właściciel: Skarb Państwa – Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w
Poznaniu, zarządca: OSW „Błażejewko” sp.
z o.o.).
2. Lipa drobnolistna „Dorotka” (Tilia cordata) o obwodzie 330 cm, wysokości 16 m,
w wieku około 200 lat, znajdująca się w miejscowości Błażejewko (działka ewidencyjna nr
362/15, właściciel: Skarb Państwa – Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w
Poznaniu, zarządca: OSW „Błażejewko” sp.
z o.o.).
3. Dąb szypułkowy „Kuba” (Quercus
robur) o obwodzie 515cm, wysokości 21 m,
w wieku około 250 lat, znajdujący się w miejscowości Błażejewko (działka ewidencyjna
nr 392, właściciel: Skarb Państwa Polskiego,
zarządca: Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa).
4. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o
obwodzie 545 cm, wysokości około 16 m, w
wieku około 100 lat, znajdujący się w miejscowości Mościenica (działka ewidencyjna nr
276/1, właściciel/zarządca: Gmina Kórnik).
5. Grupę trzech drzew z gatunku Wiąz
szypułkowy (Ulmus laevis) znajdującą się w
miejscowości Czołowo (działka ewidencyjna
nr 443 obręb Skrzynki, właściciel: Skarb
Państwa – Lasy Państwowe, zarządca: Nadleśnictwo Babki - Państwowe Gospodarstwo
Leśne), w skład której wchodzą:
a) Wiąz szypułkowy A (Ulmus laevis) o
obwodzie 336 cm, wysokości 27 m, w wieku
około 150 lat,
b) Wiąz szypułkowy B (Ulmus laevis) o
obwodzie 410 cm, wysokości 30 m, w wieku
około 150 lat,
c) Wiąz szypułkowy C (Ulmus laevis) o
obwodzie 385 cm, wysokości 30 m, w wieku
około 150 lat.
6. Lipa drobnolistna (Tilia Cordata) o
obwodzie 324 cm, wysokości 27 m, w wieku
około 150 lat, znajdującą się w miejscowości
Borówiec (działka ewidencyjna nr 213/4,
zarządca: Gmina Kórnik).
(Dokończenie na str. 9)
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Rozłożysta lipa Dorotka w towarzystwie starego dębu
stoi od niepamiętnych lat przy muszli koncertowej w Błażejwku

Kuba

Błażej

Dorotka z bliska

nr 14/2010

(Dokończenie ze str. 8)
7. Wiąz górski (Ulmus glabra) o obwodzie 312 cm, wysokości 20 m, w wieku
około 150 lat, znajdujący się w miejscowości Borówiec (działka ewidencyjna nr 281,
właściciel/zarządca: Gmina Kórnik – Mienie
Komunalne).
Zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa pomnikami przyrody są pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
W stosunku do ustanowionych w naszej
gminie pomników przyrody wprowadza się
następujące zakaz
1.niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru,
2.wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3.uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4.dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
wodnej lub rybackiej,
5.umieszczania tablic reklamowych.
Nikt jednak nie zabrania ich podziwiać. Zapraszamy więc wszystkich do wyruszenia
szlakiem kórnickich pomników przyrody.
Opr. Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM Kórnik
i ŁG

Pieskie życie
latem?
- Od kilku dni obserwuję wałęsającego się kundelka po mojej ulicy.
Często przesiaduje w jednym miejscu
na skraju chodnika, tuż przy jezdni, tak
jakby czekał na swojego właściciela,
który go tu prawdopodobnie porzucił.
Proszę napiszcie, że zwierzę to nie zabawka, którą można wyrzucić, gdy się
znudzi albo gdy nie ma co z nim zrobić,
gdy jedzie się na wakacje – powiedziała
jedna z naszych czytelniczek, która
zadzwoniła do redakcji.
Dla wielu lato to okres wakacyjnych
wojaży, zarówno u nas w kraju, jak i za
granicą. Dla wielu czworonogów, tak
wyczekiwany przez ich właścicieli okres
urlopowy często oznacza duże cierpienie.
Ludzie porzucają swoje zwierzęta, bo ...
stały się przeszkodą w wyjazdach na letni
wypoczynek.
Od początku wakacji, na ulicach
naszego miasta można zaobserwować
większą niż dotychczas liczbę bezpańskich
zwierząt, mimo że statystyki kórnickiej
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Pomniki
Przyrody

Buk zwyczajny z Mościenicy

Lipa z Borówca

Wiąz szypułkowy- Czołowo

Wiąz szypułkowy- Czołowo

Straży Miejskiej mówią tylko o trzech pochwyconych czworonogach w miesiącu
lipcu, które odwieziono do schroniska w
śremskim Gaju.
Na jednym z forów internetowych,
skupiających miłośników czworonogów
przeczytałam, że „zjawisko porzucania

zwierząt podczas wakacji jest dowodem
na emocjonalne „wyjałowienie” współczesnego społeczeństwa, na jego zanikającą
zdolność współodczuwania i odpowiedzialności za innych”. I chyba coś w tym jest.
Przecież mając trochę „oleju w głowie”, wyobraźni i przy odrobinie dobrej woli można
znaleźć miejsce na przechowanie swojego
zwierzaka. U rodziny, przyjaciół, u sąsiada
czy też w hotelach dla zwierząt (jeden, z

nich, położony najbliżej Kórnika znajduje
się w pod swarzędzkim Zalasewie).
Tymczasem, nierzadko właściciele
czworonogów wybierają – w ich mniemaniu – łatwiejsze rozwiązanie. Wyrzucają
je z samochodów w lasach, na stacjach
benzynowych, przed schroniskami a także
w środku miasta, gdzie nieprzyzwyczajony
do ruchu ulicznego i wystraszony pies
może zginąć po kołami samochodu. Straż
Miejska w Kórniku apeluje, by informować
odpowiednie służby o zaobserwowanych,
wałęsających się po naszych ulicach,
bezpańskich zwierzętach.
Poza tym, porzucanie zwierzęcia jest
nie tylko traktowane jako „psychologiczne
zdziczenie”, ale również, jako przestępstwo. Art. 6 ustawy o ochronie zwierząt
mówi m.in., że zabronione jest „porzucanie
zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota,
przez właściciela bądź przez inną osobę,
pod której opieką zwierzę pozostaje”. Za
złamanie przepisów tego artykułu grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do roku.
Nie pozwólmy, aby nasze czworonogi
stały się niepotrzebnym przedmiotem,
który można wyrzucić, gdy nam przeszkadza!
Barbara Morasz
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Śmieci w alei pomnikowej

Szanowna Redakcjo Kórniczanina!
W związku z zakończeniem prac porządkowych i renowacyjnych cmentarza
ewangelickiego w Bninie przekazuję serdeczne podziękowania ludziom, którzy
pomogli mi w realizacji przedsięwzięcia,
dotyczącego przywrócenia pamięci o
dawnych mieszkańcach naszej gminy,
mniejszości pochodzenia niemieckiego.
Na tym cmentarzu zostali pochowani
m.in. właściciele ziemscy, dziś Ośrodka
Wypoczynkowego w Błażejewku. To jest
historia naszej miejscowości, historia
Bnina.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ALARMOWE
AUTOMATYKA BRAM, ROLET
tel. 600-55-33-62

ZEGARY

ZATRUDNIMY

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

TAPICERÓW

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

tel. 618 176-469

N I E R U C H OMO Ś C I

Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic

Składam podziękowania:
- Andrzejowi i Tomaszowi Latanowiczom
– prace brukarskie,
- Włodzimierzowi Matuszakowi
– prace komunalne,
- Sewerynowi Waligórze
– prace dendrologiczne,
- Bogdanowi Paszkiewiczowi
– prace ślusarskie,
- panu Łuczakowi – prace stolarskie,
- Janowi Węgtowskiemu
– prace komunalne,
- rodzinie Kaczmarków,
zamieszkałej w pobliżu cmentarza,
- Leszkowi Sznurze
– prace agrotechniczne,
- mieszkańcom Bnina, Biernatek,
Dziećmierowa.

Dzięki Państwu tropimy niechlubny proceder tworzenia i rozwoju nielegalnych wysypisk śmieci.
Jak poinformowała nas jedna z Czytelniczek – od lat notorycznie zaśmiecana jest aleja kasztanowa prowadząca z Kórnika w kierunku Trzebisławek, wzdłuż trasy S-11. Nie pomogło nawet
wpisanie alei w poczet pomników przyrody. Pobocze drogi do Trzebisławek ścielą co kawałek
różnego typu odpady- zarówno organiczne, jak i opakowania sztuczne np. po jajkach, gruzy i
dachówki, opony lub „elegancko” związane worki z niewiadomą zawartością.
Widok dopełnia połamana tablica „Pomnik Przyrody” zaopatrzony w godło narodowe.
Podobne wstydliwe obrazki z terenu naszej gminy prosimy zgłaszać
pod numerem 601179596 lub mailowo: korniczanin@kornik.pl
ŁG

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

MASZYNOWE

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Układanie
podłogowych

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel. 793-153-278

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

paneli

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

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)

Szczególne podziękowania składam
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu
i wiceburmistrzowi Hieronimowi Urbankowi za zainteresowanie się naszymi
propozycjami i cierpliwość.
Dziękuję ks. Tadeuszowi Raszykowi,
przedstawicielowi kościoła ewangelickiego w Poznaniu, ks. proboszczowi
Bolesławowi Dolacie za wiele cennych
uwag i wskazówek podczas prac.
Podziękowania kieruję również do
władz Fundacji „Zakłady Kórnickie” – prezesa Kazimierza Grzesiaka i dr Zbigniewa Kalisza za wiele cennych informacji,
które pomogły mi w realizacji zadania.

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

Bogdan Wesołek
radny Rady Miejskiej w Kórniku
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tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl
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Jesteś w trudnej sytuacji materialnej? Nie masz pieniędzy na zakup
podręczników dla swojego dziecka?
Możesz uzyskać dofinansowanie do ich
zakupu. Jest to możliwe dzięki programowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Wyprawka szkolna”
Środki na zakup niezbędnych podręczników do nauki mogą otrzymać uczniowie
rozpoczynający w roku 2010/2011 naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach
I-III ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, w klasie II gimnazjum.
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód
na członka rodziny:
• nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej),
• przekracza tą kwotę, a w rodzinie
występuje szczególna sytuacja życiowa np.
bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc,
bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm
lub narkomania itp. (art.7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Wysokość dofinansowania wynosi: do
170 zł dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych i do 310 zł dla uczniów klas II
gimnazjów.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych), a także nauczyciela, pracow-

nika socjalnego lub innych osób, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych.
Jak uzyskać dofinansowanie?
Aby otrzymać dofinansowanie należy
złożyć wniosek w szkole, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku szkolnym
2010/2011. Wniosek można pobrać również
w szkole. Rodzic (opiekun) do wniosku
powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w
formie zasiłku stałego lub okresowego (za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku). W uzasadnionych przypadkach
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie
o wysokości dochodów. W przypadku
uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł, do wniosku należy
dołączyć uzasadnienie.
Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków
zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po
przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia,
rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek,
paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane
wydatki rozliczone zostały tylko w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w
2010 r.- „ Wyprawka szkolna” oraz wypłaty
uczniom zasiłku powodziowego na cele
edukacyjne lub nie zostały rozliczone w
ramach innego programu pomocy uczniom,
np. w ramach wydatku ze stypendium
szkolnego.
Ostateczny termin składania wniosków
do szkół zostanie podany w późniejszym
terminie.
Zebrała: BM

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, licznie uczestnicząc we Mszy Św.
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Zdzisława Maciejewskiego
za wspólną modlitwę, wyrazy współczucia, złożone kwiaty
oraz intencje mszalne
Serdeczne podziękowania
składa
Żona z Rodziną
Serdeczne podziękowaniadla zarządu i działkowców
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Antoniego Wróblewskiego
za pamięć i wspólną modlitwę za duszę

Śp. Franciszka Kowalskiego
składa:
Rodzina
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Sprawdzą bariery
Od 26 lipca do 20 sierpnia, Gminny
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
przeprowadza na terenie Kórnika i Bnina obserwację dostępności przestrzeni
miejskiej dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki temu badaniu, dowiemy się czy
nasze miasto jest przyjazne dla niepełnosprawnych, czy też na każdym kroku
osoby mające problemy z poruszaniem
się natrafiają na przeszkody i bariery
architektoniczne.
Dostępność ta będzie badana przede
wszystkim w środkach komunikacji, placówkach handlowo-usługowych, instytucjach
publicznych, kulturalnych, medycznych i
edukacyjnych.
Jak przyznaje Anita Wachowiak, Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w
Kórniku, celem tego badania będzie analiza dostępności przestrzeni miejskich dla
niepełnosprawnych i wyodrębnienie tych
elementów, które utrudniają lub uniemożliwiają im dotarcie do ważnych placówek,
instytucji i obiektów, inwentaryzacja barier
architektonicznych w przestrzeni miejskiej, a
także analiza zróżnicowania poziomu ograniczenia dostępności przestrzeni w zależności
od lokalizacji obiektu, niezbędności z punktu
widzenia potrzeb niepełnosprawnych i typu
instytucji.
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych prosi o umożliwienie przeprowadzenia
obserwacji w wymienionych wcześniej
obiektach, a zwłaszcza w punktach handlowo-usługowych.
Po zakończeniu badań, wyniki zostaną
udostępnione na stronie internetowej www.
kornik.pl. O finale akcji będziemy także informować na łamach naszego pisma.
BM

Rodzinie

REKLAMA / INFORMACJE

INFORMACJE

Dofinansowanie
zakupu
podręczników

Miejsce
na Twoją reklamę

Śp.
Zdzisława

SPROSTOWANIE

Maciejewskiego

W poprzednim numerze
naszego dwutygodnika
(nr 13/2010) na stronie 13
w tekście Barbary Morasz pt.
„Letnie muzykowanie trwa”
błędnie podaliśmy nazwę hotelu będącego sponsorem rycerskiej biesiady, która uwieńczyła staropolski koncert z
cyklu Muzyka z Kórnika.
Biesiadę przygotował
i sponsorował

wyrazy współczucia
składa:
Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Pracownicy

Hotel Rodan.

KPA „KOMBUS”

Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

nr 14/2010
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W ostatni dzień lipca, w sobotę wieczorem kórnicki Zamek po raz kolejny
pełnił funkcję teatralnej sceny. Bywalcy
imprez kulturalnych w Kórniku wiedzą,
iż to znak, że warsztaty teatralne Stowarzyszenia „Legion” dobiegły końca. W
tym roku spotkanie kórnickiej młodzieży
z teatrem i tekstem dramatycznym, jak
również wieloma osobami zajmującymi
się sztuką sceny na co dzień, zwieńczył
spektakl „Labirynt. Wyjazdy i powroty w
rozmowie i piosence”.
Pod kierunkiem Anny Łazuki-Witek
kórnicka młodzież podjęła po raz kolejny
temat doświadczenia emigracji – politycznej, zarobkowej, itd.. Na scenie imitującej
portal lotniska, z którego odchodzą samoloty do Londynu, spotykają się różnorodne
postaci – syn jadący do pracującej na
emigracji matki, matka z córką lecąca do
Anglii rozpocząć nowe życie z mężem,
chłopak chcący dorobić, szukający sensu

życia poeta, wreszcie: para dorosłych ludzi
– grający samych siebie twórcy „Legionu” –
Anna Łazuka-Witek i Wojciech Kopciński.
Ich gorzka rozmowa – stanowiąca oś spajającą spektakl – ukazuje kolejne odsłony
emigranckiego losu – wyobcowania i samotności, ale również szansy i możliwości
spełnienia marzeń… Całości dopełniają,
przepięknie wykonane przez utalentowane

dziewczyny (Annę Jarmuszkiewicz i Annę
Woźnicką) piosenki o losach, tych, którym
przyszło żyć poza ojczyzną.
W celach statutowych Stowarzyszenia
Teatralnego Legion znajduje się m.in.
upowszechnianie i propagowanie twórczości emigracyjnej, czemu służą kolejne
spektakle Legionu prezentowane w naszej
Gminie. Trudny i bolesny temat emigracji kiedyś politycznej, dziś zarobkowej – dotyka
większej niż może się nam wydawać, ilości
rodzin i „Legion” stara się te doświadczenia
opisać. To, co jest jedną z największych
wartości takich inicjatyw jest, pomimo poruszania tematów z przeszłości, krok ku przyszłości, czyli szansa rozwoju artystycznych
umiejętności dla młodych kórniczan.
Kolejne spektakle „Legionu” zostaną
zapowiedziane.
Robert Jankowski

Koncertowe lato w Kórniku

Muzyka etniczna, przy której nogi
same rwały się do tańca i teatralne
zmagania młodego Teatru na Fundamentach to kolejne punkty programu, jaki
przygotowali organizatorzy VI Letniego
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”.
Czwarte festiwalowe spotkanie zgromadziło w kórnickim Arboretum
amatorów muzyki etnicznej.
Na półmetku letniego cyklu
koncertów zagrał zespół ART
ACOUSTIC TRIO w składzie:
Zbigniew Rybak (skrzypce),
Paweł Głowacki (kontrabas,
bandżo, mandolina) i Andrij
Melnyk (akordeon), którego
publiczność poznała podczas
koncertu muzyki klezmerskiej.
Na instrumencie, zwanym „fletnia pana” zespół wspomagał
Dymitr Harea.
Muzyka etniczna związana
jest ze zwyczajami, obrzędami,
rytuałem określonej grupy etnicznej. Podczas niedzielnego
koncertu można było usłyszeć
skoczne utwory cygańskie, podczas których nogi same rwały się do tańca,
spokojne i pełne głębokiej refleksji romanse
rumuńskie oraz bałkańskie i mołdawskie
pieśni ludowe. Muzyka etniczna przypadła
do gustu kórnickiej publiczności, która na-

grodziła muzyków gromkimi brawami.
W programie tegorocznego festiwalu
„Muzyka z Kórnika” znalazły się nie tylko
spotkania z muzyką, ale również ze sztuką
teatralną. Tym razem, uwagę kórniczan
„przykuło” przedstawienie „Tempus Fugit”
Teatru na Fundamentach. Ewa Marciniak,

Emilia Swadowska, Ewelina Kamińska,
Katarzyna Kłosowska, Natalia Gorzelańczyk, Marcel Dezor i Ryszard Starosta, za
pomocą gestów, mimiki, ruchu scenicznego
pokazali świat widziany ich oczami.

Teatr na Fundamentach tworzą różni
ludzie o odmiennych charakterach, innych
punktach widzenia i posiadających mniejszy
bądź większy bagaż doświadczeń. To grupa
ludzi w różnym wieku, którzy chcą rozwijać
swoją pasję nie tylko poprzez granie na
scenie, ale także poprzez wychodzenie
do innych, pokazywanie czym
jest teatr. Pomysłodawczynią,
założycielką oraz reżyserką Teatru jest aktorka poznańskiego
Teatru Polskiego w Poznaniu
- Magdalena Płaneta. W skład
zespołu wchodzą osoby uczące się w liceach, studiujące i
pracujące.

KULTURA

KULTURA

Spektakl Legionu

Organizatorzy VI edycji Festiwalu zapraszają na kolejne
koncerty. 8 sierpnia o godz.
17.00 w Arboretum rozbrzmiewać będzie muzyka klasyczna.
15 sierpnia o godz. 17.00, także w Arboretum odbędzie się
koncert muzyki patriotycznej.
Festiwal zamknie koncert z okazji jubileuszu 100-lecia Teatru
Wielkiego w Poznaniu, który będzie miał
miejsce 22 sierpnia w Zamku.
Barbara Morasz

Półkolonie na Błoniach

Zlot marki mercedes

Miłośnicy marki Mercedes-Benz z
całej Polski już po raz trzeci spotkali się
w Czmońcu. W dniach 24-25 lipca odbyło
się bowiem III Ogólnopolskie Spotkanie
Miłośników Marki Mercedes-Benz. Impreza,
która rozpoczęła się uroczystym przejazdem z Poznania, zgromadziła ponad 60
samochodów. Na miejscu zlotu uczestników przywitał Burmistrz Pan Jerzy Lechnerowski oraz Sołtys Czmońca Zbigniew
Tomaszewski.
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Spotkanie było nie lada gratką zarówno
dla gości jak i samych uczestników. Oprócz
kultowych modeli seryjnych, takich jak W124
czy C220, na zlocie pojawiły się prawdziwe
białe kruki, jak na przykład W124 w wersji
limuzyna. Najważniejsza była jednak możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
oraz podzielenie się z innymi pasją, jaka
łączy entuzjastów marki.
Pomimo niedogodności pogodowych
humory uczestnikom dopisywały. Wybrane

zostało w otwartym głosowaniu najładniejsze auto zlotu, oraz najlepiej zmodyfikowany i najlepiej nagłośniony pojazd. Gwiazda
wieczoru – zespół Lans Vegas – również
nie zawiódł, dostarczając zgromadzonej
publice sporą dawkę rockowych emocji. Po
zakończonym koncercie zabawa przybrała
postać prawdziwie niemieckiej biesiady –
tak niemieckiej jak samochody MercedesBenz i trwała aż do rana.
Wydział Promocji Gminy UM Kórnik

nr 14/2010

Ciekawie i aktywnie spędzone przedpołudnia pod okiem wykwalifikowanych
opiekunów – tak wygląda szesnasta już
edycja Nieobozowej Akcji Letniej, która
od 1 lipca do 19 sierpnia odbywa się na
Błoniach.
Nieobozowa Akcja Letnia w Kórniku ma
już wieloletnią tradycję. Co roku korzysta z
niej kilkadziesiąt dzieci.
Podczas półkolonii odbywają się bezpłatne zajęcia na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kórniku w godz. 9.00 do 13.00
oraz płatne wyjazdy i wycieczki. Dzieci na
Błonie przywożą autobusy „KOMBUSU”,
które odjeżdżają z przystanku przy Gimnazjum w Kórniku i z Rynku w Bninie oraz
indywidualnie rodzice.
Koloniści, w ciągu tych kilku godzin, na
nudę na pewno nie mogą narzekać. Grają
w tenisa stołowego, dwa ognie, siatkówkę,
piłkę nożną, unihokeja, w rzutki. Chętnie

6 sierpnia 2010 r.

korzystają także z boisk Orlik i placu zbaw,
które znajdują się na terenie ośrodka, a także
pobliskiego kąpieliska pod okiem ratownika.
Kiedy pogoda nie dopisuje, do dyspozycji
mają liczne gry planszowe. Opiekunowie
organizują konkursy plastyczne, muzyczne,
turnieje np. szachowy (wyniki w tabelce na
końcu) i zabawy np. podchody. Dzieci wzięły
już udział w wycieczkach do nowego ZOO w
Poznaniu, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
i wyjazdach na basen do Swarzędza. Był też
rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim, który
sponsorowali państwo Walczak, właściciele
restauracji „Tawerna”.
Nad bezpieczeństwem kolonistów czuwa
trzech opiekunów. Organizacją NAL zajął się
OSiR, który udostępnia teren z pomieszczeniami, a samorząd zapewnił środki finansowe na przeprowadzenie tegorocznych
półkolonii. Dziennie bierze w nich udział
ponad 40 dzieci.

Nieobozowa Akcja Letnia zakończy
się 19 sierpnia tradycyjnym ogniskiem z
kiełbaskami.
Barbara Morasz
Wyniki turnieju szachowego NAL
3.08.2010
Mc Zawodnik
1
2
3
4
5
6
7
8

Pkt Berg. Wygr.

Jasiewicz, Piotr
Joppek, Jakub
Michałowski, Borys
Rutkowska, Magda
Smolarkiewicz, Jakub
Joppek, Dominika
Kościelski, Wiktor
Bukczyński, Maciej

7
5
4
4
3
2.5
1.5
1

21.00
12.00
11.50
10.00
5.75
4.00
4.50
2.75

7
5
4
3
2
2
1
0

Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
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UWAGI: Współczesna gra o charakterze
trójwymiarowym autorstwa Henrika Morasta,
wydawana przez firmę Gigamic. Poszerza ona
zakres logicznego myślenia nie tylko o postrzeganie w wymiarze „tablicowym” (jak większość
gier planszowych), ale także o trzeci wymiar,
który zmusza nas do orientacji przestrzennej.
Nowy pomysł w tej grze polega jeszcze na tym,
że możemy w niej zagrywać zarówno bierkami
swoimi jak i przeciwnika.
Inside jest szeroko dostępny w sklepach
z grami. Przypominam, że wszelkie pytania
można kierować na e-mail: zygmuntszram@
o2.pl - chętnie odpowiem.
GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Specjalna „plansza” będąca
w istocie trójkątną podstawą do budowy piramidy. Każdy z graczy dostaje do dyspozycji 18
pionów w kształcie kostek – 13 w swoim kolorze
i 5 w kolorze przeciwnika (diagram 1).

ZASADY: Reguły podane przez producenta
są bardzo lakoniczne i nie wyjaśniają wszystkich sytuacji, które mogą powstać w trakcie gry.
Pozwoliłem sobie je uzupełnić.
1) Gracze na zmianą kładą na wolne
miejsca planszy (lub miejsca nowo utworzone
przez wcześniej położone kostki) po jednym
pionie ze swojej puli. Można zagrywać bierką
dowolnej barwy (czyli zarówno własną, jak i w
kolorze przeciwnika).
2) Piony raz ustawione nie zmieniają miejsca - nie można ich ani przesunąć, ani zbić.
Ruchu nie wolno się zrzec.
3) Trzy kostki, dające trzy ścianki oparcia
ze wszystkich sąsiednich stron, tworzą nowe
miejsce dla innej bierki. Jeżeli gracz utworzy
takie miejsce, którego wszystkie trzy ścianki
będą w jednym kolorze (nie ważne: w swoim,
czy przeciwnika), uzyskuje tak zwane siodło
(biały wskaźnik na diagramie 2). Jego skutkiem
jest ruch premiowy.

4) Ruch premiowy należy wykonać natychmiast (w tym samym ruchu) i stanowi on
zarówno przywilej jak i obowiązek. Polega on na
dołożeniu w miejsce utworzonego siodła kostki
dowolnego koloru, ale z puli partnera.
5) Ruchu premiowego nie wolno się zrzec.
Oznacza to, że jeśli w puli partnera nie ma
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bierek własnej barwy, należy użyć kostki w
kolorze przeciwnika.
6) Jeżeli w wyniku ruchu premiowego zostanie utworzone nowe siodło, gracz natychmiast
wykonuje kolejny ruch premiowy, również używając do niego bierek z puli partnera.
7) W wypadku, kiedy jednemu z graczy zabraknie kostek, grę kontynuuje jego przeciwnik,
wypełniając piramidę do końca. Jeden pionek
zawsze pozostaje niewykorzystany.
8) Po wypełnieniu piramidy partia dobiega
końca. Na diagramie 3 (rzut z góry) widzimy,
że powstała konstrukcja posiada trzy ukośne
ściany.

Gracze obliczają ilość umieszczonych
kostek na każdej z trzech ścian. Wygrywa
ten, który uzyskał przewagę na co najmniej
dwóch ścianach. Remisów, rzecz jasna, być
nie może.
PRZYKŁADY: Jasnymi bierkami gra Andrzej, ciemnymi Bożena. Andrzejowi pozostało
5 klocków (3 jasne i 2 ciemne), Bożenie: 2
ciemne i 2 jasne. Partia zbliża się ku końcowi.
Zagrywa Andrzej (diagram 4).

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,
zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29 434,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
294 o powierzchni 7,9289 ha
za cenę wywoławczą 9 565.000,00 zł.
(słownie złotych: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT
Okazało się, że Andrzej znalazł się w
przymusie. Nie ma on żadnego wyboru, co
do miejsca i koloru stawianej bierki. Po jego
wymuszonym zagraniu, Bożena znów kładzie
swój ciemny klocek na grani, za kolejne dwa
punkty (diagram 7).

Ostatnie dwie bierki są już formalnością,
ale zauważmy, że pion Andrzeja da mu znów
tylko jeden punkt, a szczytowy Bożeny aż trzy.
Piramida została ukończona (diagram 8).

Widoczną tu przednią ścianę wygrał wprawdzie Andrzej (8:7), ale na dwóch pozostałych
(diagramy 9 i 10), dominowała Bożena (9:6 i
8:7). Ona też wygrała całą partię 2:1.
Istnieje tylko jedno miejsce (na środku),
gdzie da się położyć klocek. Andrzej jednak
sprytnie kładzie tam ciemny pion (on nie będzie punktował) i tworząc siodło umieszcza
w nim swój jasny pion wzięty z puli Bożeny
(diagram 5).

Bożena ma do wyboru dwa miejsca.
Wybiera to po prawej stronie i jest to słuszna
decyzja. Po położeniu tam jasnej bierki również
uzyskuje siodło i kładzie w nim ciemny klocek (z
puli Andrzeja), który leżąc na grani dwóch ścian
punktuje podwójnie (diagram 6).

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ
DECYZJA
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
NR WB.GN.7331-7/10
Z DNIA 29.03.2010 R.
JEST OPISANA JAKO ZABUDOWA
MIESZKANIOWA
WRAZ Z TERENAMI USŁUG
I OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ
Dla przedmiotowej nieruchomości została
wydana decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 81 budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych, jednorodzinnych w
zabudowie wolnostojącej i szeregowej
oraz usług wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zespołu mieszkalnego.
Działka położona jest w rejonie uzbrojenia
w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- 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. 956 500,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku
nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 października 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 nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia
warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
działającą na rzecz Skarbu Państwa, prawa pierwokupu przysługującego jej
na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
/Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592/
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone
na konto oferenta.
- 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. 675
Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres
Strona 1 z 1
od dnia 6 sierpnia 2010 r. do dnia 8 października 2010 r.

Zygmunt Szram

nr 14/2010

OGŁOSZENIE

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH

ZAGRAJMY W INSIDE

6 sierpnia 2010 r.
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...sukcesy są dla chóru mobilizacją
i nagrodą, lecz pamiętać trzeba, że najważniejszy jest rozwój, doskonalenie
swoich umiejętności i poszerzanie repertuaru. I to jest naszym najistotniejszym
dokonaniem! Jak owocny był miniony
rok w chórze Tutti Santi, przekonali się
państwo w poprzednim numerze. W
pierwszej połowie lipca przyszedł czas
na zasłużony wypoczynek.
Powszechnie wiadomo, że najlepszy
relaks to czas spędzony aktywnie na łonie
natury. Jako cel naszego tegorocznego
pobytu wybraliśmy, podobnie jak w roku
ubiegłym, Biały Dunajec- malowniczą miejscowość położoną u podnóża Tatr. Gościliśmy w
domu wypoczynkowym
Dunajec, należącym do
państwa Cudzichów. W
kolonii uczestniczyli chórzyści wraz z grupą zaprzyjaźnionych dzieci, a
nieprzebrane bogactwo
tego przepięknego zakątka Polski zapewniło nam
znów mnóstwo atrakcji.
Ponad czterdziestoosobowa grupa wraz z opiekunami, wyruszyła sprzed
Domu Parafialnego rankiem, 7 lipca. Pobłogosławił nas nowy kórnicki
duszpasterz, ksiądz Proboszcz Eugeniusz Leosz.
Po długiej drodze urozmaiconej śpiewem i
filmami, dotarliśmy na Podhale. Tam nastąpiło zakwaterowanie, omówienie zasad
kolonii i spotkanie integracyjne. Tego wieczoru sen szybko nas pokonał- i bardzo
dobrze! Trzeba było solidnie odpocząć
przed zaplanowaną wycieczką. Już pierwszego
dnia pobytu w Tatrach
udaliśmy się na ciekawą
wyprawę do Doliny Kościeliskiej. Towarzyszył
nam wspaniały przewodnik tatrzański, pan Marek
Marzec. W ubiegłym roku
poprowadził nas na Gęsią
Szyję i w tym roku także
poleciliśmy się jego niezawodnej opiece. Jak się
później okazało, była to
bardzo dobra decyzja.
Każda mijana kolonia czy
grupa młodzieży zadowalała się dojściem do schroniska na Hali Ornak. Pan
Marek urozmaicił trasę
prowadząc nas do Jaskini Mroźnej, Lodowego Źródła, Wąwozu Kraków i Smoczej
Jamy. Był to wyczyn niezwykły, aby dostać
się do Smoczej Jamy trzeba było pokonać
15-metrową drabinę i krótki odcinek z łańcuchami. Po początkowym strachu niektórych dzieci (i opiekunów!!!), okazało się, że
z pomocą pana Marka wszyscy wspięli się
na górę! Mało tego, przejście przez Smoczą

Jamę wymagało również uruchomienia
następnej dawki odwagi. Jaskinia ta nie
posiada oświetlenia, dlatego przebyliśmy
ją z pomocą światła latarek. Emocje i satysfakcja pokonały obawy i zmęczenie, a
nasi młodzi taternicy prosili o jeszcze! Wesołe uśmiechy i zadowolenie przekonały
opiekunów i pana przewodnika, że nasza
grupa jest nie do zdarcia. Poranek następnego dnia przyniósł zasłużony relaks, wizytę w basenach termalnych w Szaflarach,
położonych zaledwie 3 km od naszego
domu wypoczynkowego. Woda zregenerowała nasze siły nadwątlone wczorajszą
wycieczką i już po południu udaliśmy się z

przyjacielską wizytą. Odwiedziliśmy Brzegi;
malowniczą wioskę w gminie Bukowina
Tatrzańska. Warto przypomnieć, że podczas tegorocznych Kórnickich Spotkań z
Białą Damą, gościliśmy w naszym mieście
zespół folklorystyczny Mali Brzegowianie.

Wtedy nawiązaliśmy znajomość, która zaowocowała lipcową wizytą Tutti Santi. Doświadczyliśmy w Brzegach prawdziwej
góralskiej gościnności. Na początek zwiedziliśmy oryginalną chatę góralską w domu
pana Andrzeja Kardafla, tam też była okazja
spróbowania prawdziwych oscypków ( nie
serków góralskich...!). Korzystając z rewelacyjnej pogody, po posiłku udaliśmy się na

Wierch Brzegowski. Rozpościera się stamtąd cudowna panorama Tatr Wysokich i Tatr
Bielskich, nieznana większości turystów.
Zwiedziliśmy również Szkołę Podstawową,
która nosi imię swego fundatora, Władysława hrabiego Zamoyskiego. W sezonie letnim mieści się tam schronisko. Pomodliliśmy się także podczas Nieszporów w
drewnianym kościele p.w. św. Antoniego.
Nabożeństwo to jest naszym dzieciom
właściwie nieznane, tym bardziej w wersji
góralskiej. Odwdzięczyliśmy się księdzu i
scholi krótkim występem. Na koniec naszej
wizyty udaliśmy się z powrotem do chaty
pana Kardafla na kolację i...niespodziankę.
Właściwie nie był to koniec a początek! Wieczór
umilała nam prawdziwa
góralska kapela. Śpiewom i pląsom nie było
końca. Chętni mieli okazję
nauczyć się podstawowych kroków góralskich
tańców. Wyśmienita zabawa trwała do późnego
wieczora. Jak to zwykle
bywa w miłym towarzystwie, czas szybko minął.
Niedzielę rozpoczęliśmy
Mszą św. w kościele p.w.
św. Marii Magdaleny w
Poroninie. Co tydzień o g.
10.30 sprawowana jest
tam góralska liturgia.
Uczestniczą w niej kapele
z poszczególnych podtatrzańskich miejscowości. Po tradycyjnych niedzielnych lodach,
wróciliśmy do Białego Dunajca. Tam wzięliśmy udział w jednym z festynów z cyklu
„Tatrzańskie wici”, które odbywają się przez
całe wakacje na terenie powiatu tatrzańskiego. W Białym Dunajcu
odbywały się wybory Nojśwarniyjsy Górolecki. Młode dziewczyny miały za
zadanie m. in. wydojenie
krowy na czas i posłanie
łóżka dla turystów. Starsze
dziewczęta – nasze kolonistki, zgodnie stwierdziły,
że Wielkopolanki mają
nieco łatwiej... Niedzielny
wieczór upłynął pod znakiem piłki nożnej- zainteresowana grupa wyemigrowała chwilowo do RPA
na finałowy mecz mistrzostw świata. Kolejny
dzień przyniósł nam następną ciekawą wycieczkę
z panem Markiem Marcem. Słońce rozgościło się w Tatrach na
dobre, co nie zdarza się często. Towarzyszyło nam całą drogę do Morskiego Oka z
przystankiem przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Trasa ta nie jest wymagająca, aczkolwiek długa i nieco nużąca. Warto jednak
było przejść 7 kilometrów, by przyjrzeć się
z bliska naszemu narodowemu skarbowi.
Tym bardziej, że Morskie Oko łączy z Kór-
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nikiem postać Władysława Hrabiego Zamoyskiego. Po zapoznaniu się ze szczytami otaczającymi schronisko z Rysami na
czele, obeszliśmy Morskie Oko wokoło.
Drogę powrotną urozmaiciły przystanki,
podczas których usłyszeliśmy od pana
przewodnika wiele ciekawych historii. Wycieczka pokazała nam i panu Markowi, że
grupa jest dzielna i zdyscyplinowana. Mamy
nadzieję, że dzięki temu w przyszłości nasi
chórzyści będą chcieli zdobywać coraz
trudniejsze, a przez to bardziej satysfakcjonujące szlaki. We wtorek, 13 lipca, odbyliśmy autokarową wycieczką wokół Podhala.
Odwiedziliśmy kościół oo. Paulinów p.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej na Bachledówce (widać stamtąd całe Tatry!), podhalańskie wioski: Ząb, Witów, Chochołów, i
przez Ludźmierz i Nowy Targ wróciliśmy do
Zakopanego. Tam odciążyliśmy nieco nasze portfele podczas zakupów na Krupówkach. Dzień zwieńczyła dyskoteka, podczas
której jurorzy wybrali Króla i Królową Tańca.
Środę znów spędziliśmy w Zakopanem,
podziwiając miasto i wznoszące się nad nim
góry ze szczytu Gubałówki. Popołudnie
zagospodarowali nam przyjaciele z Brzegów, pod przewodnictwem pana Piotra
Boczka, dyrektora Szkoły Podstawowej.
Zostaliśmy zaproszeni do Domu Ludowego
w Bukowinie Tatrzańskiej. Działa tam jedyna w Polsce Spółdzielnia Kulturalno-Oświatowa, która organizuje mnóstwo imprez
głównie w okresie wakacyjnym. Mieliśmy
niebywałą okazję obejrzenia przedstawienia teatralnego Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny
Tatrzańskiej: „Lykorz mimo własnyj woli”.
Była to adaptacja sztuki Moliera na góralską
gwarę. Rzecz jasna, z właściwym góralom
humorem. Przedstawienie adresowane
było do osób w każdym wieku, o czym
świadczyły nieustanne wybuchy śmiechu,
zwłaszcza wśród kórnickiej części publiki.
Po jednodniowym wypoczynku, ponownej
wizycie w termach i czasie wolnym, przyszedł czas na ukoronowanie górskich wędrówek. W piątek, po bardzo wczesnej
pobudce, udaliśmy się do Kuźnic, by kolejką linową wjechać na Kasprowy Wierch.
Wspaniałe widoki z okien kolejki wynagrodziły nam wcześniejszy pośpiech i ranne
wstawanie. Dotarliśmy na szczyt już przed
godziną 9.00. Od momentu opuszczenia
kolejki zachwyt ogarnął wszystkich. Przede
wszystkim wreszcie mogliśmy odetchnąć
od szalejących na dole upałów. Ponadto
wzbiliśmy się na prawie 2000 m. n.p.m.
Wrażenie jest niezwykłe, bo szczyty widziane dotąd z dołu, zdawały się być teraz
niemal na wyciągnięcie ręki. Mało tego, pan
Marek, nasz górski guru, zaplanował zdobycie dwutysięcznika! Po krótkiej acz
żmudnej wspinaczce zdobyliśmy Beskid
(2012 m. n.p.m.). Satysfakcja i radość była
ogromna. Spotkaliśmy się też z podziwem
innych taterników. Zejście ze szczytu wymagało bowiem dużego skupienia i rozwagi. Wiedzieliśmy, jednak, że pod opieka
pana Marka nic złego nie mogło nam się
zdarzyć. Ze szlaku podziwialiśmy też dorodne stadko kozic i liczyliśmy stawy w Hali
Gąsienicowej. Z wolna, oddychając wyso-
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kogórskim powietrzem, zeszliśmy przez
przełęcz Liliowe ku Schronisku Murowaniec. W tym przepięknym miejscu spędziliśmy godzinę czasu i Doliną Jaworzynki
zeszliśmy do Kuźnic. Ależ to była wyprawa!
Niełatwa, przez wysoką temperaturę i trudności na szlaku, ale po raz kolejny zadowolenie zwyciężyło. Teraz wraz z panem
przewodnikiem, wiemy, że żadne szlaki
nam niestraszne. Mamy już górskie plany
na przyszły rok! Myślę, że większość z nas
połknęła tatrzańskiego bakcyla, po którego
trzeba sięgnąć wysoko pod chmurami.
Niestety...ale nie da się go spotkać na
Krupówkach. Choć i tam da się znaleźć
atrakcje, takie jak np. kino. W sobotnie
przedpołudnie obejrzeliśmy finałową część
„Shreka” i opróżniliśmy portfele do dna.
Wieczorem, przy ognisku dokonaliśmy
podsumowania kolonii. Rozstrzygnęliśmy
także konkursy: na logo pokoju, najciekawszy dzień kolonii, czy czystość pokoi.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
dyplom „Zdobywcy Górskich Szlaków”.
Całkiem, zresztą, zasłużenie. Ostatni dzień
naszego pobytu na Podhalu spędziliśmy
znów w Brzegach. Tam właśnie odbywał
się kolejny festyn z cyklu Tatrzańskie Wici;
tym razem pod nazwą Brzegowskie Nucicki. Festyn rozpoczął się Mszą świętą,
podczas której śpiewał chór Tutti Santi. W
dalszej części odbyły się występy zespołów
folklorystycznych, m. in. Mali Brzegowianie,
a także nasz koncert. Wykonaliśmy kilkanaście różnych utworów, nie tylko religijnych. Nie obyło się bez naszych tanecznych
hitów, a w ramach niespodzianki przygotowaliśmy góralsko-wielkopolską wersję
znanej przyśpiewki „Hej, bystra woda”.
Mimo niezbyt ładnej pogody (był to pierwszy
dzień bez słońca podczas pobytu na kolonii!) festyn zgromadził liczną publiczność
złożoną nie tylko z mieszkańców Brzegów
i Jurgowa, ale też turystów. Dla nich odbył
się specjalny konkurs wiedzy o górach i
góralach, a dla miejscowych - wybór gaździny roku. Ponadto można było skosztować regionalnych potraw i przyjrzeć się
rozpalaniu watry, czyli ogromnego ogniska.
Najmniej miłą częścią dnia okazało się
pożegnanie z przyjaciółmi z Brzegów. Było
ono nieuchronne, bo rano czekało nas
pakowanie i droga powrotna do Kórnika.
Otrzymaliśmy jednak zapewnienie o chęci
współpracy i podtrzymywania kontaktów,
co nas niezmiernie cieszy.
Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy
Kórnik, za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację naszego wyjazdu.
Mamy też nadzieję, że uśmiech i
zadowolenie kolonistów wynagrodziły
trudy kadrze: pani Jolancie Ratajczak kierownikowi kolonii, wychowawcom: pani
Marzenie Dominiak, pani Danucie Przybył
i pani Jadwidze Chałupce, oraz pani Irenie
Żyto - organizatorowi.
Kolejna letnia kolonia Tutti Santi przyniosła wiele radości, umożliwiła poznanie
nowych, pięknych miejsc, zawarcie przyjaźni i zacieśnienie więzi między mieszkańcami Kórnika a Brzegowianami.
Chórzyści

RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
LITERATURA PORADNIKOWA
HANNA MASTERNAK, ANNA KULIKOWSKA „CO NISZCZY OGRÓD”

KULTURA

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
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Tutti Santi na tatrzańskich szlakach

Książka ta to przewodnik po świecie chorób i
szkodników niszczących
rośliny ozdobne oraz trawnik. Nie wiesz, dlaczego
Twój ulubiony różanecznik
więdnie? Zastanawiasz
się, jak się pozbyć plam
na liściach róży? Na ponad
300 unikatowych fotografiach przedstawiono
najczęściej występujące choroby i skutki żerowania szkodników. Uzupełnieniem części
ilustracyjnej są informacje praktyczne o naturalnych i chemicznych metodach zwalczenia
wszystkich zagrożeń, pielęgnacji roślin zapobiegającej skutkom ataku szkodników, preparatach zalecanych do używania w przydomowych
ogrodach oraz programach ochrony wybranych
grup roślin. Szybko rozpoznasz chorobę i znajdziesz skuteczne metody jej zwalczania.
POWIEŚĆ POLSKA
KRYSTYNA KOFTA „FAUSTA”

Kim jest Fausta? Uwiedzioną dziewczynką, Faustowską Małgorzatą, ofiarą
pożądania starego mężczyzny? A może współczesną
wersją Fausta filozofa, samotną, tajemniczą kobietą,
która nie zawaha się przed
niczym, by zacząć wszystko
od początku? A może po
prostu jedną z wielu współczesnych kobiet,
które panicznie boją się przemijania i w pogoni
za złudą nieśmiertelności poddają się zabiegom
chirurgicznym wiedźmy Mefisty?
24 maja 1978 roku w Warszawie piękna
Helena Lejman, wdowa po Ludwiku Lejmanie,
sprzedaje swoją córkę, czternastoletnią Faustę,
panu Filipowi Fołtynowiczowi, lat pięćdziesiąt
cztery. Pan Filip na dwa lata posyła Faustę do
szkoły klasztornej, by potem oficjalnie, w świetle
dnia, w kościele wziąć z nią ślub. Żyją razem
trzydzieści lat, mają dwoje dzieci, tak zwana
normalna, katolicka rodzina, tylko ta uderzająca
różnica wieku...
POWIEŚĆ BIOGRAFICZNA
JEAN-LOUIS FOURNIER
„TATO, GDZIE JEDZIEMY?”

Ta książeczka to list do
dwóch upośledzonych fizycznie i umysłowo synów autora,
złożony z krótkich tekstów,
literackich miniatur - opowieści,
refleksji, anegdot, które kreślą
z jednej strony wizerunek Mathieu i Thomasa, z drugiej zaś
są świadectwem ojcowskiej
miłości. Od pierwszej strony książka przykuwa
uwagę. To świadectwo doświadczeń człowieka,
który spłodził dwóch naznaczonych genetycznie synów i wie, że nigdy nie będzie mu dane
przeżywać tego, co przeżywają inni ojcowie,
ale jak gorzko, ironicznie, choć pogodnie zauważa - inni ojcowie nie dostąpią tego, co jemu
przypadło w udziale. Na 150 stronach autor
opowiada historię narodzin dzieci, trudności
wychowawcze rodziców, niewielkie radości dnia
codziennego, które sprawiają, że nieznośne
możliwe jest do uniesienia.
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Na Jarmarku Dobrego Smaku – handlowej części Festiwalu obok - piroga biłgorajskiego, wędzonych ryb z Kaszub i Mazur,
tradycyjnych wędlin ze świni złotnickiej
pstrej, chlebów miodów i serów ze wszystkich zakątków Polski znaleźć będzie można
przetwory i produkty z Bułgarii, wędliny z
Węgier, wina z Austrii, Niemiec, Włoch i
Hiszpanii czy oliwę z Grecji.
Wśród stoisk ponad stu wystawców jarmarku znajdą się i takie, na których goście
będą mogli zaopatrzyć się w tradycyjnie
wytwarzane garnki, przybory kuchenne czy
ręcznie tkane obrusy. Na wielu stoiskach
gastronomicznych będzie tez można skosztować pysznych dań od tych tradycyjnie
polskich po świeże ostrygi czy sushi.
Na scenie Festiwalu na gości czeka
szereg muzycznych i kulinarnych atrakcji.
W Plenerowej Kuchni Dobrego Smaku
szefowie kuchni wielu zacnych restauracji
gotować będą swoje ulubione dania dzieląc
się swoją kuchenną wiedzą z odwiedzającymi Festiwal. Każdego z wieczorów wystąpią
zespoły prezentujące przeróżne muzyczne
style – od jazzu po muzykę klasyczną, od
muzyki klezmerskiej po orkiestry dęte,
rock i folk.
Z roku na rok festiwal przyciąga coraz więcej autorów książek – nie tylko

SEKCJA DZIEWCZĘCA W KOTWICY

sery zagrodowe. Spotkania poprowadzą
eksperci z danej dziedziny. Bilety na seminaria dostępne są w Trattorii Castellana
(ul. Fredry 7) gdzie odbywać się będą
spotkania. Otwarty dla wszystkich chętnych
będzie natomiast wykład dr hab. Jarosąwa
Domanowskiego, badacza dawnej literatury
kulinarnej zatytułowany „Kapłon, popie jajka
i ulipki: tajemnice staropolskich książek
kucharskich”.

kulinarnych. Tradycyjnie już właśnie na
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku
odbędzie się premiera nowej książki Andrzeja Fiedoruka. Tym razem autor na swój
literacko-kulinarny warsztat wziął kuchnię
lwowską. To nie koniec premier – w festiwalową sobotę – odbędzie się spotkanie
poświęcone destylatom owocowym i sztuce
ich tworzenia. Książka „Destylaty alkoholowe. Wytwarzanie, teoria i praktyka” Josefa
Pischla w przekładzie Ryszarda Łuczaka
ukaże się na półkach sklepowych dopiero jesienią ale jej pierwsza prezentacja
odbędzie się właśnie w Poznaniu. Wśród
literackich atrakcji Festiwalu znajdą się też
spotkania poświęcone „Księdze Chleba”,
podróżom po Huculszczyźnie Michała Kruszony i Nalewkom Hieronima Błażejaka.
Nowym elementem Festiwalu jest szeroko pojęta edukacja smaku. To temat, który
chcemy odkrywać i z roku na rok rozszerzać
jego obecność w festiwalowym programie
mówi Wojtek Lewandowski, producent imprezy. Chętni mogą wziąć udział w trzech
„laboratoriach smaku”, Laboratoria to seminaria połączone z obszerną degustacją.
W piątek tematem będą wina węgierskie,
w sobotę – nalewki a w niedzielę polskie

Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku
to również konkursy dla zawodowców i
amatorów. Restauratorzy staną w szrankach konkursu na najlepszą kaczkę z
pyzami – tradycyjną potrawę kuchni wielkopolskiej. Konkurs „poznańska szneka” przeznaczony jest dla cukierników i piekarzy.
„Chcemy wskazać mieszkańcom miasta i
regionu te cukiernie i piekarnie, do których
warto wybrać się po słodką bułkę na drugie
śniadanie”.
W największym polskim turnieju trunków
domowych - konkursie Polska Nalewka
Roku - wystartować może każdy kto
pielęgnuje w domu wielowiekową nalewkarską tradycję. W wielu domach atrakcją
rodzinnych spotkań jest właśnie wiśniówka
cioci Jadzi, orzechówka dziadka Jana czy
cytrynówka stryja Janusza. Może to właśnie
ta nasza rodzinna nalewka jest najlepsza
w Polsce. Warto zgłosić ją do konkursu, w
którego Kapitule zasiadali do tej pory m.in.
Robert Makłowicz, Piotr Bikont, Hanna
Banaszak i Stanisław Sojka. Zgłoszenia
przyjmowane są do 14 sierpnia.
Więcej informacji o Ogólnopolskim
Festiwalu Dobrego Smaku 2010 znaleźć
można na stronie www.ofds.pl.
Źródło: www.kornik.pl

Burmistrz Gminy Kórnik
zaprasza do składania ofert cenowych
na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z poprzedzającą je kwalifikacją hydrogeologiczną terenu pod lokalizację
cmentarza (komunalnego)
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr L/504/2010 z dnia 24.02.2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Spółdzielczej, obręb geodezyjny Borowiec, gmina Kórnik.
Obszar będący przedmiotem przystąpienia do sporządzenia planu jest w
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik opisany jako
tereny cmentarza (ZC), tereny usług rekreacji (US) oraz częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).
Poprzedzająca opracowanie mpzp kwalifikacja hydrogeologiczna stanowić ma o doborze lokalizacji cmentarza w rejonie ZC/US.
Ocena kwalifikacyjna terenu służąca ustaleniu najlepszej lokalizacji pod cmentarz powinna być oparta na opinii gruntowej,
hydro-geologicznej oraz fizyko-chemicznej dla obszaru około 30 ha;
powinna określać wszystkie parametry fizyko-chemiczne oraz zawierać wyniki analizy,
dotyczące spływu wód powierzchniowych i podziemnych.
Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Kórniku
Sławomir Lepczyński (tel. 618 170411, 618 972606, 618 972607).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2010r. (data wpływu oferty do UM) osobiście lub przesyłać na
adres Urzędu Miejskiego w Kórniku – Wydział Planowania Przestrzennego – Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Na kopercie należy umieścić napis: ”OFERTA MPZP - CMENTARZ – NIE OTWIERAĆ”
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Choć została założona dwa lata
temu, bo w lipcu 2008 to wciąż mało
osób w gminie wie o jej istnieniu.
Mowa o dziewczęcej drużynie piłkarskiej, która została utworzona w
Kotwicy Kórnik. W „Kórniczaninie”
często można przeczytać o dokonaniach młodych piłkarzy, podczas gdy o
sekcji dziewczęcej nie wiadomo nic.
W lipcu 2008r. codziennie przychodziłyśmy w trójkę (O. Woźniak, Z. Lewandowska, D. Andrzejczak) na kórnickie
błonie, by pograć w piłkę nożną. Zdarzało
się, że trenowałyśmy z młodzikami i orlikami, a wtedy w nasze serca nadzieję
na założenie sekcji dziewczęcej wlał
Michał Rokicki. Znalazłyśmy chętne do
gry – było ich ok. 15. Po jakimś czasie
drużynę przejął nasz obecny trener –
Łukasz Jankowiak. Początki były trudne.
Dziewczęta przychodziły i odchodziły po
kilku treningach. Nie zawsze było kolorowo – drużyna miewała różne kryzysy.
W listopadzie 2008r. rozpoczęłyśmy
treningi na sali w Bninie. Zima była
ciężkim okresem, ale nie poddałyśmy
się. Latem 2009r., czyli prawie po roku,
rozegrany został pierwszy sparing – z
rodzicami. Pomimo wielu starań, mecz
przegrałyśmy.
W listopadzie 2009r. do Kórnika przyjechały piłkarki z Unii Swarzędz. Mecz
był dość wyrównany, przeprowadziłyśmy
wiele akcji, jednak brakowało wykończenia. Spotkanie zakończyło się wynikiem
5-1 dla gości, a honor Kotwicy uratowała
P. Kondracka.
Po kilku tygodniach zaczęłyśmy
treningi na salach w Bninie i w Kórniku,
a także rozegrałyśmy rewanż na hali w
Swarzędzu. Mecz niestety zakończył się
kolejną porażką, tym razem mniejszą,
bo 6-5, a bramki zdobyły: O. Woźniak,
B. Jakubowska, K. Serafiniak, 2 x K.
Jaskuła.
20.12.2009r zorganizowałyśmy Wigilię, na którą został zaproszony wiceprezes Kotwicy – Robert Maćkowiak i radny
Gminy Kórnik – Roman Genstwa, który
pomógł pozyskać niezbędne środki na
zorganizowanie zimowego zgrupowania.
Po podzieleniu się opłatkiem i krótkiej
kolacji otrzymałyśmy małe prezenty,
obejrzałyśmy wspólnie mecz ligi angielskiej oraz wybrałyśmy kapitana (Z. Lewandowska), wicekapitana (K. Jaskuła)
oraz radę drużyny.
W drugim tygodniu ferii zimowych
odbyło się zgrupowanie. Trenowałyśmy
dwa razy dziennie na salach w Bninie,
Szczodrzykowie, Kórniku i Kleszczewie.
8.03.2010r. pojechałyśmy na turniej
do Śremu. Wzięło w nim udział 11 drużyn,
a Kotwica została podzielona na dwie
ekipy. Kotwica B w swojej grupie dwa
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mecze zremisowała, a jeden przegrała,
tym samym nie udało się jej awansować
do ćwierćfinałów.
Kotwica A wygrała oba mecze swojej
grupy i pewnie awansowała do ćwierćfinału, gdzie 3:0 pokonała drużynę ZKS
Dezydery (bramki zdobyły: I. Piechowiak,
2x K. Serafiniak). W półfinale Kotwica A
również odniosła wysokie zwycięstwo,
pokonując 4:1 Gimnazjum nr 1 (bramki
zdobyły: 2x I. Piechowiak, K. Jaskuła,
K. Serafiniak). W finale zawodniczkom
zabrakło już sił i uległy ZSP Śrem 0:2.
W marcu rozpoczęłyśmy treningi
na orliku, a pod koniec tego miesiąca
rozegrałyśmy sparing z drużyną Dezydery Bodzyniewo, który zakończył się
wynikiem 4-4, a bramki zdobyły: 2x K.
Jaskuła, 2x K. Serafiniak.
27.04.2010r zagrałyśmy kolejny
mecz w Kórniku z Unią Swarzędz. Przez
większość meczu utrzymywał się remis,
niestety ostatecznie wygrała Unia 7-6.
Bramki dla Kotwicy zdobyły: P. Kondracka, 2x K. Jaskuła, M. Frąckowiak, 2x K.
Serafiniak.
3.05.2010r odbył się kolejny mecz,
tym razem na wyjeździe – rewanż z
Bodzyniewem. Pomimo trudnych warunków wygrałyśmy 7-3. Bramki: 3x P.
Kondracka, K. Serafiniak, 2x K. Jaskuła,
I. Piechowiak
14.05.2010r. nasza drużyna wzięła
udział w turnieju w Swarzędzu. Na dużym boisku przyszło nam zmierzyć się
kolejno z Unią Swarzędz, TuS Fleestedt
oraz Polonią Środa Wielkopolska. Mecz
z Unią oraz Polonią zakończył się bezbramkowym remisem, a niemieckiej
drużynie uległyśmy 0:2.

SPORT

INFORMACJE

IV Ogólnopolski Dobrego Smaku
Już w dniach 12-15 sierpnia poznański Stary Rynek po raz kolejny stanie
się kulinarnym epicentrum Polski. Na IV
Ogólnopolski Dobrego Smaku zapraszają producenci regionalnych specjałów
ze wszystkich zakątków Polski i wielu
miejsc w Europie. Nie zabraknie muzyki,
spotkań autorskich, pokazów kulinarnych, degustacji i konkursów.

Obecnie w Kotwicy grają:
BRAMKA : M. Serafiniak
OBRONA:
B. Jakubowska, M. Mośkowiak, A. Kruś,
J. Piasecka, J. Bałęczna
POMOC:
M. Frąckowiak, I. Piechowiak,
K. Kondracka, Z. Lewandowska,
K. Jaskuła, D. Andrzejczak
ATAK:
K. Serafiniak, P. Kondracka, O. Woźniak
TRENER: Ł. Jankowiak
KIEROWNIK: R. Kruś
Sponsorami są:
P.P.H Tadeusz Michalski- Krzyżowniki,
Motomax Kórnik, Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno- Handlowe i Usługowe
JAGROL, Marek Tórz „Auto-Box” Śródka,
GP TRANS Kórnik, P.P.H Łukasz Przybył
– Skup złomu Kórnik
Ufundowali oni stroje oraz dresy. Bardzo za to dziękujemy.
Jesteśmy bardzo wdzięczne trenerowi, który wkłada w treningi wiele serca,
pomaga nam rozwinąć swoje umiejętności
piłkarskie, a także kierownikowi, dzięki
któremu nasza drużyna tak naprawdę się
rozwinęła i zrobiła duży krok do przodu.
Pragniemy podziękować również dyrektorom szkół za pozwolenie na zorganizowanie treningów na salach w Kórniku,
Bninie i Szczodrzykowie.
Oczywiście jesteśmy otwarte na nowe
zawodniczki, dlatego gorąco zachęcamy
wszystkie chętne dziewczyny do pojawienia się na treningach, które odbywają
się w piątki o 18:00 i niedziele o 13:30 na
kórnickich błoniach.
ZiZu
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

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

TEL. 604-676-595
NAPRAWA

PRALEK

EURO - ASTAR PPHU

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

Czołowo, ul. Kórnicka 3
pilnie zatrudni:
- pracownika działu
handlowego
z dobrą znajomością
języka niemieckiego,

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

W programie:
Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276
INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

Porsche Club Polska oraz Miasto i Gmina Kórnik
zapraszają na ceremonię otwarcia
International Porsche Festival 2010 - XI Zlot Porsche Club Polska
27 sierpnia 2010r. Kórnik-Podzamcze, Start godzina 15:00

USŁUGI KRAWIECKIE

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

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

* honorowy start
70 zgłoszonych załóg
* piknik motoryzacyjny,
* konkursy z nagrodami
dla publiczności,
* prezentacje najnowszych
modeli Porsche
- Porsche Centrum Poznań,
* pokazy mody
* zabawy dla dzieci.
*Sprzedam BMW-316, rocznik 1989 tel. 788-383-426
*Sprzedam cegłę „ŻABINKO”, około 1000 sztuk, Bnin tel. 606-183-528
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego – szkoła podstawowa i gimnazjum tel. 724-009-743
*Sprzedam działkę w Kórniku o pow. 633m² tel. 603-670-662
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9 0,1 19km, 2004r, także na raty, stan idealny tel. 792-884-454
*Sprzedam dom w Borówcu, nowy gotowy do zamieszkania 140/550, cena 440 tys. zł tel. 602-214-931
*Szukam opiekunki do dziecka tel. 663-811-587
*Sprzedam małą pralkę ręczną i wirówkę tel. 513-612-503
*Para szuka taniego mieszkania do wynajęcia w okolicach Kórnika lub Bnina tel. 661-842-158
*Potrzebny zdun – piece kaflowe tel. 515-463-026
*Zatrudnię do pracy w sklepie motoryzacyjnym miłą, młodą, ambitną i dyspozycyjną panią tel. 604-138-949
*Sprzedam konstrukcję metalową dachu hali o wym. 13x21m tel. 792-884-454
*Zatrudnimy tapicerów tel. 618 176-469
*Sprzedam forda focusa combi, 2003r, ze salonu, pełne wyposażenie, Kórnik tel. 512-384-527
*Do wynajęcia nowe mieszkanie w Śremie przy rynku o pow. 69m² tel. 604-399-668
*Wynajmę pokój z kuchnią, Kórnik-Bnin tel. 694-494-094
*Sprzedam golfa IV combi, benzyna + LPG, 2000r tel. 602-436-840
*Sprzedam fotelik samochodowy od 13 kg firmy Chicco. Stan idealny. jedynymi śladami użytkowania są zarysy biegunów. Tel. 6941-890-893
*Rencista wykona drobne prace budowlane i w ogrodzie tel. 792-884-454
*Sprzedam mieszkanie 49m² tel. 601-713-458
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9, 2004r., 0,125 21km, stan idealny, 5 tys. zł, także na raty tel. 602-214-931
*Sprzedam kurki odchowane 6,16 i 20-tygodniowe tel. 506-494-770
*Sprzedam działkę w Dziećmierowie 1000m² tel. 601-713-458
*Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie szuka mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicach tel. 607-248-192
*Wynajmę mieszkanie (pokój z kuchnią i łazienką) w Kamionkach tel. 781-188-819
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku, blok nr 20, trzy pokoje, parter, 48m² tel. 501-353-974 lub 501-922-373
*Sprzedam mieszkanie w Radzewie 69m² tel. 601-713-458
*Do wynajęcia nowe mieszkanie 69m² w Śremie przy rynku tel. 604-399-668

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Porsche ponownie w Kórniku

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

nr 14/2010
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zaprasza od 10:00 do 17:00
w soboty od 9:00 do 13:00
(Nowy pasaż handlowy
KUPIEC KÓRNICKI
Plac Niepodległości 2 - naprzeciwko kościoła)
Bogata i różnorodna oferta dla wszystkich
miłośników książek (również podręczniki)
tel. 601-388-142

ROLETEK OKIENNYCH, LISTEW

Czynne:
pon.- pt. 9.00-17.00 sob. 9.00-13.00

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

Bnin, ul. Topolowa 6

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK

tel. 607 706 477

tel. 793 783 223
www.it-omega.pl info@it-omega.pl

FARB, TAPET, BORDÓW,

(50m od poczty)

Marian Marcinkowski

- NAPRAWA KOMPUTERÓW
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
- KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
SIECIOWYCH
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z
INTERNETEM

PO OBNIŻONYCH CENACH

Kórnik, ul. Wojska Polskiego 17

ROBOTY ZIEMNE

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

WYPRZEDAŻ

PODŁOGOWYCH I STYROPIANOWYCH

Miejsce
na Twoją reklamę

USŁUGI INFORMATYCZNE

LIKWIDACJA SKLEPU

KLIMATYZACJE
MONTAŻ
SERWIS
DORADZTWO

tel. 601-75-91-75

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

P.H.U. MOTOOIL
Firma Grześkowiak
zatrudni:

1) kierowcę kat. C lub C+E
(mile widziane doświadczenie),
2) osoby na stanowisko pracownik produkcyjny.
Zgłoszenia można składać osobiście, w siedzibie firmy:
Kórnik-Bnin ul. Śremska 29, telefonicznie 61-819-00-41
lub elektronicznie na adres praca@surowki.pl

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413

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

KOLARSTWO

MISTRZOSTWO POLSKI KAROLINY JURCZAK
I ZWICIĘSTWO W KLASYFIKACJI KLUBÓW
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
W KOLARSTWIE SZOSOWYM

W okolicach Międzyrzecza odbyła się Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w kolarstwie szosowym. Doskonałą formę
zaprezentowały nasze dziewczyny, a w szczególności Karolina
Jurczak i Alicja Ratajczak. Karolina zwyciężając jazdę indywidualną na czas, osiągnęła historyczny sukces w potrójnym stopniu.
Jako pierwsza dziewczyna w historii Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży osiągnęła na „czasówce” średnią powyżej 40km/h, pokonując dystans 8km w czasie 11min 47sek co daje średnią 40,74
km/h. Po raz pierwszy zdobyła w ogóle medal Mistrzostw Polski
i to od razu z najszlachetniejszego kruszcu, no i po raz pierwszy
zawodniczka Limaro stanęła na najwyższym stopniu podium w tej
najważniejszej imprezie kolarskiej roku dla tej kategorii wiekowej
(15-16 lat). Do tej pory tylko Mateusz Taciak (2000r.) zwyciężył na
czas, w tak prestiżowej imprezie. Karolina zdeklasowała wszystkie
rywalki, pokonując drugą na mecie Łucję Pietrzak z Koźminianki
aż o 18 sek. Alicja była również jedną z kandydatek do medalu.
Pojechała bardzo dobrze, a czwarte miejsce wśród najlepszych
zawodniczek w Polsce, ze stratą zaledwie 2sek do brązowego
medalu jest dowodem na to, że kolejny wielki talent rośnie w
Kórniku, tym bardziej, że Alicja ma dopiero 15 lat. Trzecia nasza
zawodniczka we wspomnianym już wyścigu na czas Wiktoria
Żegleń, zajęła również punktowane miejsce plasując się na 17
pozycji. Wśród chłopców startował tylko jeden zawodnik Limaro,
również piętnastoletni Adam Radzicki, który zajął punktowane 20
miejsce. W wyścigu ze startu wspólnego nasi zawodnicy mieli
trochę mniej szczęścia. W zdobyciu medalu Alicji przeszkodziło
szczepienie się z rywalkami na finiszu, po czym ledwo uniknęła
upadku, ale miejsce w drugiej i trzeciej dziesiątce (Ratajczak-18,
Diana Wiza-19, Jurczak-25), pozwoliły na to, by zdobyte punkty
przez naszą młodzież wystarczyły do zwycięstwa w klasyfikacji
klubów, czego dotychczas nigdy drużynie z Kórnika nie udało się
osiągnąć. Wcześniej zajmowali już drugie i trzecie miejsca. Na
duże słowa uznania zasługuje również nasz jedynak w konkurencji chłopców Adam Radzicki, który podczas swojego wyścigu na
104km uległ wypadkowi i gdy wydawało się, że mocno poturbowany
i zakrwawiony ze stratą blisko dwóch minut do peletonu wycofa się
z wyścigu, wręcz w nieprawdopodobny sposób po kilkudziesięciu
kilometrach walki dogonił peleton i zdołał jeszcze zafiniszować na
39 miejscu, co w przypadku chłopców daje 2pkt olimpiadowe. Tyle
zespół Limaro (26pkt) miał przewagi nad Koźminianką Koźminek
(24pkt). Trzecie miejsce zajęła Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Pacific Toruń (21pkt). W klasyfikacji województw, głównie dzięki
młodzieży Limaro Kórnik zwyciężyła Wielkopolska !!!

SZEŚĆ MEDALI KOLARZY LIMARO PODCZAS
MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW
W KOLARSTWIE TOROWYM

SPORT

REKLAMY

KSIĘGARNIA KÓRNICKA

Rekordowy występ zaliczyły zawodniczki i zawodnicy Limaro
podczas torowych Mistrzostw Polski juniorów i młodzieżowców,
które odbyły się w Pruszkowie. Pochwała należy się wszystkim
zawodnikom Limaro, ale medale zdobywały tylko dziewczyny. Aż
cztery przypadły w udziale Katarzynie Pawłowskiej, która startuje
w kategorii do lat 23. Ten z najcenniejszego kruszcu zdobyła w
najbardziej prestiżowej konkurencji w wyścigu punktowym, nie
dając żadnych szans rywalkom. Kasia zdobyła 33pkt a druga w
klasyfikacji Reneta Dąbrowska uzbierała ich tylko 21. Srebrny medal nasza zawodniczka zdobyła w Omnium Olimpijskim, a bardziej
po Polsku można to nazwać wielobojem, do którego zaliczane
jest sześć konkurencji i suma punktów wyłania zwycięzcę. We
wszystkich konkurencjach Kasia zajmowała miejsca od 1-3, co
zaowocowało wicemistrzostwem Polski w Omnium. Kolejne dwa
medale, tym razem brązowe nasza zawodniczka zdobyła w konkurencjach Keirin i Sctetch. Po wspomnianych mistrzostwach Kasia
rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw Europy, które odbędą się
we wrześniu. Medale nr 5 i 6 zdobyły juniorki. Srebrny w wyścigu
drużynowym na czas, kórniczanki wywalczyły w pięknym stylu, a
losy medalu złotego toczyły się do ostatniego okrążenia wyścigu
finałowego z zespołem Kros Ziemia Darłowska. Ostatecznie, nieznacznie lepsze okazały się zdecydowane faworytki z Darłowa.
Kórniczanki jechały w składzie Paula Fronczak, Paula Dutkiewicz
i Patrycja Wiza. Ostatni medal to „brąz” zdobyty przez obie Paule
w sprincie olimpijskim. Do wyżej wymienionych wyników można
jeszcze dopisać kilka miejsc tuż za podium, które wywalczyli
kórniczanie. Paula Fronczak - 4m w sprincie, 4m w scretchu, 5m
w wyścigu na 500m. Paula Dutkiewicz - 6m w sctetchu i 6m w
wyścigu punktowym. Pomimo, że nasi juniorzy nie zdobyli medalu,
ich występ można zaliczyć do bardzo udanych. Najbliżej medalu
była nasza dwójka Daniel Horyza i Kacper Burchacki w wyścigu
amerykańskim, zajmując 4 miejsce. Ponadto Horyza zajął jeszcze
piąte miejsce w wyścigu punktowym, a Burchacki dwa siódme w
sprincie i wyścigu na 1000m. Srebrny medal w wyścigu amerykańskim zdobył Kacper Rajkowski, reprezentujący KLTC Konin.
Paweł Marciniak

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

Alica Ratajczak przed startem do czasówki

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

nr 14/2010

Paula Dutkiewicz

6 sierpnia 2010 r.

Przedstawiciel ministerstwa wręczazłoty medal Karolinie
pierwsza z prawej Alicja(4m)
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

26

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

PROGRAM DOŻYNEK GMINY KÓRNIK 2010
w CZMOŃCU
22 sierpnia 2010
Msza św. (13:00)
Powitanie i przedstawienie składu Komitetu Dożynkowego
(13.50 do 13.55)
Powitanie Burmistrza Gminy Kórnik,
gości oraz prezentacja starostów dożynek
przez przewodniczącą Komitetu Dożynkowego
Julię Bartkowiak (13.55 do 14.00)
Część obrzędowa w wykonaniu
Zespołu Tańca Ludowego Staropolanie (14.00 do 15.00)
Wręczenie nagród Zasłużonym Rolnikom Gminy Kórnik
(15.00 do 15.20)
Pokaz taneczny dla laureatów w wykonaniu
ZTL Staropolanie (15.20 do 15.45)
Ogłoszenie regulaminu Turnieju Wsi
przez Romana Genstwę (15.45 do 16.00)
Spektakl teatralny, gry, konkursy dla dzieci w wykonaniu
Teatru Promyk oraz Turniej Wsi
i konkurs dojenia sztucznej krowy (16.00 do 17.30)

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO

Występ formacji Music Band 17.35 – 30 min.

63-100 ŚREM

Ogłoszenie wyników Konkursu wsi (18.05 do 18.30)
Występ formacji Music Band 18.30 – 30 min.
Występ KWAŚNICA BAWARIAN SHOF 19.00 – 20.30

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

Godziny rozpoczęcia niektórych punktów programu moga ulec zmianie

Następny numer Kórniczanina ukaże się
20-go sierpnia 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 13-go sierpnia 2010 r.
nr 14/2010

Panele podłogowe i ścienne

GODZINY OTWARCIA

KONCERT ZESPOŁU CYGAŃSKIEGO KRISTIANO&ROMEN
godz. 20.30
Zabawa z DJ HUBERTem Z RADIA PLANETA od 22.00
Zakończenie (24.00)

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

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

Kredyt
szkolny!!!
Lokata

5/3

O szczegóáy prosimy pytaü 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

