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N O W O CZ E S N A H AL A I BASEN
in we s t y c j a na f ini szu
rozmowa z dyrektorem obiektu

Fot.ŁG „Wojciech KieŁbasiewicz przed budowanym obiektem”

Wojciechem Kiełbasiewiczem
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Problemy energetyczne

Pokrycia dachowe
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• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte
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Î solidne ekipy dekarskie
ul. Mickiewicza 6, 62-035 Kórnik
tel.kom.

668 009 701

e-mail: biuro@deker-dach.nxs.pl, www.deker-dach.pl

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

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Informujemy, że dnia 4 październikao godz. 17.00
rozpocznie się
kurs prawa jazdy na kat. A i B
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

TAKĩE W KÓRNIKU
DLA DZIECI W WIEKU 1,5 – 10 LAT

Agnieszka Sierpowska-Pabich tel. 664 002 540

NAUKA PŁYWANIA
- d zi e c i
- m ł o d zi e ż
- d o ro ś l i
P ŁY WA LN I A ŚR O DA W LK P.

tel. 505- 111- 149

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20 (Instytut Dendrologii)
Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl

Na temat problemów przy budowie
linii 110 KV do stacji Gądki dyskutował
wiceburmistrz Hieronim Urbanek podczas
spotkania z przedstawicielami firm Energo
Tel Projekt oraz EW i NN, które odbyło się
8 września w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Jednym z głównych problemów infrastrukturalnych gminy staje się brak odpowiednich
mocy przyłączeniowych. W tym kontekście
szczególnie pilne jest wybudowanie głównego punktu zasilania.
Skablują centrum Bnina
Dzień później wiceburmistrz Hieronim
Urbanek rozmawiał z dyrektorem Enea
Września Karolem Dolata na temat projektu skablowania linii energetycznych
na bnińskim rynku oraz ulicach do niego
przyległych. Jak wynika z ustaleń projekt
budowlany powinien być gotowy 31 października. Według informacji przekazanych
przez dyrektora Dolatę są szanse by prace
przy tej inwestycji rozpoczęły się
jeszcze w 2010 roku.

drukarni offsetowej. Możliwości nowego
sprzętu zaprezentowano 15 września.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceburmistrz Hieronim Urbanek, zaproszeni
na uroczystość przekazali włodarzom TFP
gratulacje i życzenia dalszego rozwoju
firmy.
Gmina Kórnik laureatem
konkursu „Sportowa Gmina”
W dniu 16 września br., w Pałacu Lubomirskich w Warszawie - siedzibie Business
Centre Club odbyła się uroczysta Gala
Finałowa II edycji konkursu SPORTOWA
GMINA 2010. Kapituła Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz Zarząd Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej uhonorowały 44
miasta i gminy z całej Polski wyróżnieniem
„Sportowa Gmina”. Wśród laureatów konkursu znalazła się również gmina Kórnik.
Wyróżnienie „Sportowa Gmina” dla Kórnika
odebrał burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są przez Polski Klub Infrastruktury
Sportowej w ramach Ogólnopolskiego Pro-

Danuta Burzyńska - Redaktor Naczelna Miesięcznika „Builder”
Norbert Skupiński - Redaktor Naczelny Miesięcznika „Sportplus”
oceniała nadesłane przez miasta i
gminy ankiety, w których w sposób bardzo szczegółowy prezentowały stan bazy
sportowej miast i gmin, wydatki poniesione
na budowę infrastruktury sportowej oraz
sport powszechny. Ankiety zawierały także
informacje o działających na terenie gminy
uczniowskich klubach sportowych, zatrudnionych trenerach, jak również sukcesach
sportowych mieszkańców z ostatnich lat.
Grażyna Rabsztyn, członkini Polskiego Komitetu Olimpijskiego stwierdziła, że bardzo
imponujące są dokonania poszczególnych
gmin biorących udział w konkursie w obszarze budowy infrastruktury sportowej i
plany w tym zakresie na najbliższe lata,
a szczególnie cieszy ogromne zaangażowanie samorządów w promocję sportu i
rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
Zebranie w Gądkach

Memoriał
Marka Serwatkiewicza
Pamięci Marka Serwatkiewicza poświęcono kolejne zmagania sportowe w Radzewie. W
dniu 12 września rozegrano I
Memoriał jego imienia.
Medale i upominki zwycięzcom poszczególnych konkurencji
wręczali burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz prezes UKS Jedynka, radny Seweryn Waligóra.
Pośród niemal 100 uczestników
wylosowano nagrodę specjalnąrower.
Więcej o memoriale w tym numerze
Kórniczanina
O modernizacji oczyszczalni
w Borówcu
Podczas spotkania na terenie oczyszczalni ścieków w Koziegłowach w dniu
13 września zaprezentowano szczegóły
kontraktu na modernizację oczyszczalni
ścieków w Borówcu. Przedstawiciele
inwestora- czyli Aquanetu, oraz wykonawcy- krakowskiej firmy Instal zreferowali
harmonogram i zakres prac.
W spotkaniu wziął udizał wiceburmistrz
Hieronim Urbanek oraz Szymon Szydłowski
z Wydziału Inwestycji UM Kórnik.
Podobna prezentacja zostanie przedstawiona radnym podczas jednej z sesji
RM w Kórniku.
Nowa drukarnia
Działająca w Kórniku od lat firma TFP
uroczyście zainaugurowała działanie nowej
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Laureaci konkursu „Sportowa Gmina”

gramu Promocji Gmin „Sportowa Polska”.
Patronat nad konkursem objęły: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek
Piłki Nożnej, Akademicki Związek Sportowy,
Polski Komitet Paraolimpijski oraz Centralny Ośrodek Sportu. Honorowy Patronat nad
Galą Wręczenia Wyróżnień objął Minister
Sportu i Turystyki, Adam Giersz.
Celem wyróżnień jest pokazanie szerokiej opinii publicznej tych gmin, które w
sposób szczególny angażują się w rozwój
sportu i rekreacji. Polski Klub Infrastruktury
Sportowej nagradza i promuje samorządy,
które w umiejętny sposób łączą budowę
nowoczesnej infrastruktury sportowej z
programem upowszechniania uprawiania
sportu masowego i wyczynowego. Warunkiem uzyskania wyróżnienia było spełnienie
kryteriów określonych w regulaminie. Kapituła wyróżnienia w składzie:
Monika Filipiuk - Specjalista ds. funduszy UE
Grażyna Rabsztyn - Członkini Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Krzysztof Miklas - Komentator sportowy,
dziennikarz

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA
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Zebranie sołeckie w Gądkach
odbyło się 17 września. Władze
samorządowe reprezentował
na nim wiceburmistrz Hieronim
Urbanek. Oprócz dyskusji na temat planu finansowego i zatwierdzeniem funduszu sołeckiego
dyskutowano o problemach wsi.
Omówiono potrzebę montażu
kratek ściekowych kanalizacji
deszczowej w ulicach Akacjowej
i Kwiatowej, sprawę oświetlenia
ul. Poznańskiej do lotniska, nierozwiązany dotychczas problem
wjazdu do obiektów firmy Raben
(tiry często blokują ul Zbożową)
oraz potrzebę montażu ekranów
chroniących przed uciążliwym
hałasem przy blokach.
Kolejny sezon KOK

Kórnicki Ośrodek Kultury zainaugurował
kolejny sezon działalności. Na spotkaniu 17
września w siedzibie KOKu przedstawiono
zamierzenia i program zaplanowanych
działań. Szczegółowo prezentujemy je w
tym numerze Kórniczanina.
Kompleks sportowy na finiszu
17 września w Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie przedstawicieli wykonawcy
kompleksu sportowego, firmy Skanska z
przedstawicielami władz samorządowych
i odpowiedzialnymi za inwestycje urzędnikami UM Kórnik.
Przedstawiono zaawansowanie prac,
problemy związane z brakami projektowymi, oraz zagadnienia dotyczące urządzeń
technicznych jakie maja być zainstalowane
na obiekcie.
(c.d. na str. 4)
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Nowy kompleks sportowy – hala i
basen z infrastrukturą towarzyszącą
ma być otwarty już w listopadzie. Dziś
prezentujemy rozmowę z Wojciechem
Kiełbasiewiczem – dyrektorem kompleksu. Jakie są plany i pomysły na działania i
wykorzystanie wspaniałych obiektów?

Święto Rakietowców
W dniu 18 września 2010r. pod obeliskiem
i tablicą pamiątkową Żołnierzy 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego która mieści się
przy ul. Staszica, odbyła się oficjalna część
Święta Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
Świętowano także piątą rocznicę powstania
Stowarzyszenia, 85tą rocznicę powstania
pierwszej jednostki przeciwlotniczej Wojska
Polskiego w Wielkopolsce.
W uroczystości uczestniczyli – wraz z
licznymi pocztami sztandarowymi- żołnierze
dywizjonu, przedstawiciele wojska, harcerze
organizacje kombatancie i pozarządowe,
szkoły. Kórnicki samorząd reprezentowali
burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz
Hieronim Urbanek, sekretarz Leszek Książek oraz radni Andrzej Regulski i Bogdan
Wesołek.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Ceremonię uświetniła Orkiestra Muzyków Bydgoskich EMBAND przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, której
kapelmistrzem jest Ewa Makula oraz Kórnicka Harcerska Orkiestra Dęta pod dyrekcją
Jacka Kozłowskiego.
Po uroczystościach pod tablicą odprawiono mszę św. w Kolegiacie Kórnickiej.

ŁG: Proszę powiedzieć kilka słów o
sobie.
WK: Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego.
Wiele lat reprezentowałem barwy
Lecha Poznań, byłem koszykarzem
1 ligi, (czyli obecnej ekstraklasy). Po
zakończeniu kariery zawodniczej
byłem działaczem „Kolejorza”. To
pozwoliło mi uczestniczyć w największych sukcesach koszykarskiego
Lecha – zdobytych w latach 80-tych
Mistrzostwach Polski i pamiętnych
zmaganiach w Pucharze Europy.
Kolejnym etapem była praca
trenerska. Najpierw byłem asystentem trenera, a później samodzielnie
prowadziłem 10,5 Basket Poznań.
Trenowałem także Tarnovię i Legię.
W międzyczasie dwa lata
(1999/2000) pełniłem także rolę
menagera Reprezentacji Polski
seniorów w koszykówce.
Tak w skrócie przebiegały 34
lata mojej działalności w środowisku
sportowym

Zebranie w Szczytnikach
W dniu 21 września odbyło się zebranie
wiejskie w Szczytnikach. Dyskutowano na
temat planu finansów sołectwa na rok 2011
oraz planowanych inwestycjach.
Omówiono także problematykę organizacji komunikacji autobusowej na trasach
Piotrowo-Szczytniki oraz Szczytniki Kórnik.
Zdaniem mieszkańców najpilniejszą
inwestycją potrzebną wsi jest budowa ulicy
Mostowej wraz z przepustem. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski zobowiązał się zaproponować Radzie Miejskiej realizację tego
zadania w 2011 roku.

Kompleks sportowy na finiszu
17 września w Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie przedstawicieli wykonawcy
kompleksu sportowego, firmy Skanska z
przedstawicielami władz samorządowych i
odpowiedzialnymi za inwestycje urzędnikami
UM Kórnik.
Przedstawiono zaawansowanie prac,
problemy związane z brakami projektowymi,
oraz zagadnienia dotyczące urządzeń

technicznych jakie maja być zainstalowane
na obiekcie.
Przedyskutowano także sprawę rozliczeń
finansowych.
Wszystkie sprawy zostały wyjaśnione i jak
wynika z informacji jakie podczas spotkania
przekazali przedstawiciele wykonawcy nie
ma zagrożenia dla zgodnego z umową, terminowego oddania obiektów do eksploatacji.
Opr. Łg i MMB
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ŁG: Dorobek bogaty, skąd więc
znalazł się pan w Kórniku?
WK: Kórnik i jego okolice nie
są mi obce. Pochodzę z Poznania,
ale przez 12 lat, także w czasach
sukcesów sportowych mieszkałem
w Robakowie. Teraz udało mi się wygrać
konkurs na stanowisko dyrektora kompleksu
sportowego – wyzwanie, jakie mnie czeka
pozwoli mi wykorzystać wszystkie nabyte
wcześniej doświadczenia.
ŁG: Wyzwanie nie byle jakie. Co Pan
powie o powstających obiektach o ich
parametrach i skali?
WK: Sala jest imponująca. Tylko kilka
obiektów w kraju może pomieścić 3 pełnowymiarowe boiska do koszykówki. Ja znam
jeden – w Twardogórze kolo Wrocławia. W
Wielkopolsce chyba nie ma porównywalnej
sali. W sensie możliwości technicznych i
organizacyjnych mamy wielkie pole do popisu. Tu trzeba zaznaczyć, że obok głównych
obiektów (hala i basen) mamy 3 mniejsze
sale, które można doskonale wykorzystać.
ŁG: Obiekt, co prawda jest na ukończeniu, ale dopiero powstaje. To komfortowa sytuacja czy problem dla nowego
dyrektora?
WK: Cieszę się, że mogę uczestniczyć
przy wykańczaniu obiektu. Uczestniczę w
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„radach budowy”. Mogę podpowiedzieć
praktyczne szczegóły, a wykonawcy konsultują na bieżąco rozwiązania, jakie mają być
zastosowane. Na halach i ich użytkowaniu
w praktyce na pewno się znam, więc służę
doświadczeniem. Co prawda nie mam wykształcenia budowlanego, ale przez 7 lat
prowadziłem firmę z branży budowlanej i
to teraz także mi pomaga.

WYWIAD

Z RATUSZA

Rozmowa z dyrektorem nowego
kompleksu sportowego

(c.d. ze str. 3)
Przedyskutowano także sprawę rozliczeń
finansowych.
Wszystkie sprawy zostały wyjaśnione i jak
wynika z informacji jakie podczas spotkania
przekazali przedstawiciele wykonawcy nie
ma zagrożenia dla zgodnego z umową, terminowego oddania obiektów do eksploatacji.

można będzie ustawić stoły do ping-ponga,
lub korzystać z nich będą grupy sportów
walki, szkoła tańca klasycznego lub towarzyskiego.
O tym, co znajdzie się w ofercie zadecyduje zapotrzebowanie i pewnie moda.

ŁG: Czy nawiązuje Pan współpracę
z istniejącymi już zrzeszeniami sportowymi?
W. Kiełbasiewicz na tle
WK: Oczywiście. Rozmawiam
wykańczanego budynku hali sportowej
z amatorską ligą piłki nożnej – raz
w tygodniu cała kolejka będzie rozgrywana na hali. Zgłosiły się grupy
sportów walki, pojedyncze grupy
innych sportów.
Pierwsze zgłoszenia już mam- na
początku, jeśli chodzi od godziny
wynajmu, kto pierwszy ten lepszy.
Sami także będziemy starać się
zapełniać halę. Obok sekcji różnych
sportów chcemy organizować różnego rodzaju imprezy dla lokalnej społeczności- Dzień Dziecka, Mikołajki
na sportowo i tym podobne.
ŁG: Uda się to wszystko pogodzić zakładając, że z obiektu
korzystać będą także szkoły?
WK: Założenia są takie, że
kompleks będzie czynny od 6:30
do 22:30.
Jeśli chodzi o halę to szkoły będą
miały możliwość przeprowadzania
zajęć W-Fu od 8:00 do 15:30. Potem 1,5 h przeznaczymy na zajęcia
UKSu. Od 17:00 do 22:30 obiekt będzie wykorzystywany komercyjnie.
Te założenia oczywiście będziemy dopasowywać do realiów.

ŁG: W listopadzie ruszą zajęcia.
Jaki ma pan pomysł na funkcjonowanie
obiektu?
WK: Przede wszystkim oferta dla
dzieci i młodzieży. Już teraz czekam na
zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z
każdej dziedziny sportu i rekreacji, które
można uprawiać na hali, basenie i trzech
mniejszych salach. W zależności od zainteresowania utworzymy sekcje, poszukamy
trenerów. Mam deklaracje współpracy ze
strony lokalnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego.
Oczywiście powstanie sekcja pływacka.
Dzieci będą mogły trenować, jeździ na zawody, i sami takie zawody zorganizujemy.
Jako koszykarz liczę na zainteresowanie
sportami zespołowymi. Ale jeśli będzie zainteresowanie i wystarczająca ilość chętnych
na badmintona, tenis, taniec czy jogę - to
także znajdzie się w ofercie.
W jednej z mniejszych sal będzie siłownia- gwarantuję, że w pełni profesjonalna
zarówno pod względem „izotonicznym”
jak i „cardio”. W innej z mniejszych sal
będą możliwe zajęcia aerobiku, w innej

ŁG: A basen?
WK: Godziny otwarcia te same. Oczywiście i z basenu korzystać będą uczniowie.
Tu jednak mamy ten komfort, że wyznaczymy dla nich 2,3 lub 4 tory a reszta basenu
i wszystkie inne atrakcje w tym zjeżdżalnia
jest do dyspozycji innych chętnych.
ŁG: Czy może Pan uchylić rąbka
tajemnicy, jeśli chodzi o ceny?
WK: Szczegółowy cennik nie jest jeszcze zatwierdzony. Jedyne, co mogę powiedzieć, to szacunkowa cena wynajmu hali.
Cała hala wynajęta na godzinę to będzie
koszt około 120 złotych. Jedna trzecia Sali
(przypomnijmy- pełnowymiarowe boisko do
koszykówki) to koszt 60 zł za godzinę.
Szykujemy wiele propozycji, w tym
karnet rodzinny, miesięczny oraz bilet
całodniowy.
Ciekawostką jest też fakt, że przy pomocy karty na pływalnię, (na którą wcześniej
wpłacimy swoje pieniądze) będzie można
płacić nie tylko w saunie czy siłowni, ale
także w restauracji.
(c.d. na str. 6)
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Z KALENDARZA
PRZEWODNICZąCEJ RM

- 9 czerwca z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim uczestniczyłam w spotkaniu z
dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Kórnik. Na spotkaniu przekazałam informacje
o inicjatywie dotyczącej powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów placówek
oświatowych Gminy Kórnik.
Grupa inicjatywna nauczycieli obecnie
jest w trakcie opracowywania statutu stowarzyszenia. Projekt statutu przedstawiony
będzie na zebraniu założycielskim.
- 11 września gościłam na Festynie
Rodzinnym w Konarskim z okazji zakończenia lata.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM w Kórniku

Komunikat

Zebranie założycielskie
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów placówek oświatowych
Gminy Kórnik odbędzie się
27.09.2010 r. o godz. 16:15 w Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku – Bninie.
Zainteresowane osoby
zapraszamy.
Grupa inicjatywna nauczycieli

Z funduszy WRPO

Kończy się trzeci i – i ostatni – etap prac nad przebudową ścieżek w Arboretum w ramach
projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad
Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka
i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. We wrześniu przebudowa objęła ścieżki w sąsiedztwie placu
zabaw, polany edukacyjnej, głównego stawu oraz Aleję Generałowej Zamoyskiej.
Ponieważ dotychczas wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zgodnie z założonym
harmonogramem w końcu lipca został złożony wniosek o płatność zaliczkową. W sierpniu
otrzymaliśmy na jego podstawie 348.608,22 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o płatność refundacyjną na podstawi,
którego Gmina Kórnik powinna otrzymać w październiku ponad 1.130 tys. zł.
Anna Biernacka


Jak juĪ PaĔstwa informowaliĞmy w 8 numerze Kórniczanina, dnia 16 kwietnia br. zostaáa podpisana
umowa pomiĊdzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie
zInformujemy,
Europejskiego Funduszu
Rozwoju wynikającej
Regionalnego Projektu
„ZwiĊkszenie
atrakcyjnoĞci
turystycznej
że z powodu
z przepisów
prawa
konieczności
likwiKórnika poprzez budowĊ promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
dacji
Kórnickiego
Ośrodka
Informacji
i
Wydawnictw,
który
działał
na
zasadach
ĝwiata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1
Turystyka, Schematu
I Infrastruktura
turystyczna Miejskim
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
gospodarstwa
pomocniczego
przy Urzędzie
w Kórniku
zmieni się
formuła
Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu jej podpisania caákowita wartoĞü Projektu wynosiáa
wydawania
dwutygodnika
„Kórniczanin”.
3.467.449,60 zá, a dofinansowanie ze Ğrodków Funduszu stanowiáo 65% kosztów kwalifikowanych tj.:
2.253.842,24
zá. Jednak
w wyniku
rozstrzygniĊciapisma
w czerwcu
br. przez
Partnera Projektu
– Instytut
Od stycznia
2011 roku
wydawaniem
zajmie
się Wydział
Promocji
Gminy
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowĊ nawierzchni alejek parkowych w
w Urzędzie
Miejskim
w
Kórniku.
Arboretum i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych wartoĞü Projektu ulegáa
zmniejszeniu
w stosunku
do wczeĞniej
kosztorysowych.
Skutkuje towyNowa forma
funkcjonowania
nazakáadanych
zasadzie wartoĞci
biuletynu
urzędu miejskiego
koniecznoĞcią odpowiedniego zmniejszenia wysokoĞci dofinansowania. Obecnie przygotowywany jest
kluczy
publikowanie
reklam
i
ogłoszeń
płatnych
oraz
prowadzenie
innych form
Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym wartoĞü caáego Projektu wynosiü bĊdzie
komercyjnej
reklamowej.
Ostatnie
numery pisma działającego na
2.822.074,24 zá,działalności
a dofinansowanie
z EFRR 1.834.348,25
zá.

starych
zasadach ukażą się 8 i 22 października, 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia
Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu wspólnego Projektu Gminy Kórnik i Instytutu Dendrologii
2010r.
PAN jest:
1. budowa promenady pieszo-rowerowej wzdáuĪ Jeziora Kórnickiego od ul. Zamkowej,
Wszystkich
Reklamodawców informujemy o konieczności rozliczenia się z
naprzeciw Zamku i Arboretum Kórnickiego, aĪ do ul. Jeziornej. 1,5 km trasa o szerokoĞci 3 m
Kórnickim
Ośrodkiem
i Wydawnictw
później
niżWdo
20 grudnia
podzielona
zostaáa Informacji
na: 1,5 m ruch
pieszy i 1,5 mnie
ruch
rowerowy.
ramach
zadania br.
przebudowano równieĪ drewniany pomost, wydzielono przed nim plac dla oczekujących na
Jednocześnie
dziękujemy
za
wieloletnią
współpracę
z
naszym
pismem.
rejs statkiem wycieczkowym, uregulowano dopáywu Spod DĊbca i wybudowano nad nim

káadkĊ dla pieszych oraz przygotowano punkty widokowe. Promenada na caáej dáugoĞci
Redakcja
wyposaĪona zostaáa w áawki i kosze na Ğmieci. Na pewnych odcinkach zamontowano niskie
ogrodzenie, a na caáej dáugoĞci oĞwietlenie parkowe.
2. utworzenie ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa ĝwiata w Arboretum Kórnickim. W ramach
tego prac
zadaniakonserwatorskich,
zaplanowano modernizacjĊ
nawierzchni ok. 3,6 km
aleirobót
parkowych.
Ze wzglĊdu
Przypomnienie o naborze wniosków na wykonanie
restauratorskich
lub
budowlanych
na zabytkowy charakter parku nawierzchnie alejek wykonane zostaną wyáącznie z naturalnych
przy zabytkachmateriaáów.
wpisanych
do
rejestru
zabytków.
Na trasie ĞcieĪki ustawione zostaną elementy maáej architektury: áawki i kosze na
Ğmieci oraz tablice informacyjne z przebiegiem i opisem trasy i tabliczki edukacyjne
poznanie
drzew 1990r.
pochodzących
z Ameryki Póánocnej,
Azji i (Europy.
Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie art. 30 ust. 1pozwalające
ustawy znadnia
8 marca
o samorządzie
gminnym
Dz. U. z 2001r. Nr

142, poz. 1591 ze zmianami), oraz Uchwały NR Miáo
LXI/637/2006
sprawie określenia
i trybu
dotacji
na prace
nam PaĔstwawpoinformowaü,
iĪ trwająca zasad
od wrzeĞnia
2009udzielania
roku budowa
promenady
zostaáa konzakoĔczona
i od 1 lipca
br. Kórniczanie
i licznie odwiedzający
gminĊnabór
turyĞci wniosków
mogą korzystaü
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku
wpisanym
do rejestru
zabytkównasza
ogłasza
w roku
z 1,5 km ĞcieĪki pieszo-rowerowej biegnącej wzdáuĪ brzegu Jeziora Kórnickiego. PiĊkna pogoda i
2011 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub
robót
budowlanych
przy
zabytkach
wpisanych
do
rejestru
zabytków.
wakacje sprzyjają spacerom, odpoczynkowi na áonie natury i podziwianiu uroków kórnickiej przyrody.
Wnioski, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego)
z planempl.
rozpoczĊáy
siĊ takĪe prace
w Arboretum.
ModernizacjĊ
alejek rozpoczĊto
od strony
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu MiejskiegoZgodnie
w Kórniku,
Niepodległości
1, 62-035
Kórnik
Po zakończeniu
postępowania
w
ul. Parkowej. W związku z realizacją Projektu w terminie od 1 lipca do 30 wrzeĞnia niektóre czĊĞci
sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych
wyniki
zostaną
podane
na stronie www.kornik.pl.
Arboretumzadań
zostanąjego
czasowo
wyáączone
z ruchu
turystycznego.
Szczegóły pod adresem internetowym: http://bip.kornik.pl/index.php?rsl=1&&pid=408
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Zbadają
postawy
dzieci
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
organizuje bezpłatny program rehabilitacyjno-zdrowotny, dotyczący wad
postawy u czternastolatków.
Celem programu jest wykrycie wad postawy i określenie stopnia ich zaawansowania. Program skierowany jest do wszystkich
uczniów z rocznika 1996 zameldowanych na
terenie powiatu poznańskiego. W ramach
jego realizacji przeprowadzone będą badania komputerowe metodą fotogrametryczną, która pozwala wykryć zaburzenia układu
ruchu. Oprócz tego każde dziecko będzie
przebadane przez lekarza ortopedę oraz
lekarza specjalistę rehabilitacji. Badanie
jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne
dla organizmu. W zależności od jego wyniku
nastąpi zakwalifikowanie danego dziecka
do dalszego postępowania terapeutycznorehabilitacyjnego lub bardziej szczegółowej
diagnostyki medycznej. Badanie to jest
całkowicie bezpłatne, bo jest finansowane
z budżetu Powiatu Poznańskiego.
Do przeprowadzenia badania niezbędna
jest zgoda rodziców. Właściwy formularz
można wydrukować ze strony internetowej
www.medyk-poliklinika.pl lub otrzymać w
szkole.
Informacje o miejscu i terminach badań,
jak również więcej wiadomości na temat
programu uzyskać można pod numerami
telefonów: 604 137 961, (61) 849 09 65, 504
095 493, na powyższej stronie internetowej
lub zgłaszając się osobiście w siedzibie
Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznym
MEDYK POLIKLINIKA ul. Sokoła 38 w
Poznaniu.
BM

Remont zamkowego mostu
dobiega końca

Trwająca od ponad roku modernizacja
mostu zamkowego dobiega powoli końca.
Wiele wskazuje na to, że wiosną będzie
można już z niego korzystać.
Most przed remontem był w bardzo złym
stanie technicznym. W wielu miejscach pękał,
a woda rozszczelniła jego filary. Kruszyły się
schody, a znajdujące się przy nich przyczółki
zaczęły opadać ku dołowi.
We wrześniu 2008 roku, decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego most został zamknięty dla turystów.
Zwiedzający, przez kolejnych kilkanaście

czął się we wrześniu ubiegłego roku.
Do remontu mostu użyto elementów
z piaskowca. Wzmocniono go od środka
żelbetonem.
Część cegieł oczyszczono a pozostałe
wymieniono na nowe. Wszystkie media (instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, łącze
telefoniczne) poprowadzono wewnątrz mostu. Nie było konieczności umacniania mostu
włóknami węglowymi, ze względu na funkcję,
jaką pełni (nie jest to most przemysłowy, po
którym poruszają się pojazdy ciężarowe).
Jeżeli warunki atmosferyczne na to po-

miesięcy korzystali z drugiego drewnianego
mostu od strony Arboretum. Przed schodami,
prowadzącymi do zamku pojawił się wysoki
parkan, który miał stanowić osłonę podczas
rozbierania mostu.
Jednak przez rok, żadne prace remontowe nie były wykonywane, bo nie było na
nie funduszy.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Zbigniewa Chwalnego, zastępcy dyrektora Biblioteki
Kórnickiej wynika, że tylko dzięki dotacjom
celowym, przekazanym przez Fundację „Zakłady Kórnickie” (650 tys. zł.), Gminę Kórnik
(250 tys. zł) i Powiat Poznański (352 tys. zł)
udało się przeprowadzić remont, który rozpo-

zwolą to prace remontowe potrwają do końca
listopada a na wiosnę most będzie dostępny
dla zwiedzających zamek.
Okazuje się, że na renowacji mostu nie
skończą się prace remontowe przy zamku. –
W planach mamy rewitalizację fosy i remont
dachu, który przecieka przy każdej większej
ulewie czy intensywniejszych opadach deszczu. Na to, jednak potrzebne będzie około
3 milionów złotych – przyznał prof. Tomasz
Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej. –
Pieniądze na te zadania chcemy pozyskać z
zewnątrz – dodaje.
Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

(c.d. ze str. 5)
ŁG: Wróćmy do planów wykorzystania obiektów. Czy są szanse na imprezy
sportowe „z wyższej półki”?
WK: I tak i nie. Aby organizować niektóre
zawody trzeba zdobyć specjalne certyfikaty.
Na ekstraklasę koszykówki sala ma np. za
małą liczbę miejsc (potrzebnych jest 2,5 tys.).
Ale na pierwszą lub drugą ligę po dopracowaniu kilku szczegółów możemy się o taki
certyfikat starać.
Podobnie ma się sprawa w innych dziedzinach sportu zawodowego. Nie chodzi
jednak o to by rywalizować z Poznaniem i
ściągać tu na stałe i na siłę zawodowców.
Realne jest natomiast wykorzystywanie
obiektu na letnie czy zimowe obozy treningowe czy sparingi.
Już teraz zapraszam do korzystania z
oferty zimowej dla klubów sportowych. Zaoferujemy super warunki – hala, basen, odnowa
biologiczna, siłownia, rehabilitacja - wszystko
w jednym miejscu
Nie wykluczam, że będą się zdarzać jakieś wydarzenia wyższej rangi, ale będziemy
stawiać przede wszystkim na coś innego- a
moim zdaniem równie ważnego.
Jeśli uda się stworzyć sekcję koszykówki, siatkówki, pływania czy innej dyscypliny
sportu przy kórnickim UKSie, to nasi młodzi
zawodnicy będą mogli w komfortowych
warunkach przystępować do rozgrywek, lig
różnych poziomów.
Już dziś zapraszam do dyskusji, do zgłaszania propozycji dyscyplin, sekcji, imprez.
Znajdą mnie państwo na razie w Ratuszu, proszę także o maile na adres oaza@
kornik.pl.
Mam też prośbę-apel do mieszkańców.
Chcemy zazielenić nasz obiekt wewnątrz.
Zdarza się, że mamy w domach rośliny,
które przerosły gabaryty lokalu i czasem
nawet przeszkadzają nam. Nieraz jest ich za
dużo i nie mieszczą się na parapetach. My
z wdzięcznością przyjmiemy takie zielone
prezenty pod opiekę.
Prosimy od 8 listopada przynosić do
kompleksu zbędne Państwu rośliny doniczkowe.
Dla osób, które przyniosą największe,
najciekawsze okazy lub największą ilość roślin przeznaczymy lub rozlosujemy nagrody:
karnet na basen (4 wejścia) oraz gadżety z
logo naszego obiektu.
ŁG: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
powodzenia
Rozmawiał
Łukasz Grzegorowski

Powstaje film o Tytusie Działyńskim

Pod czujnym okiem Fundacji „Zakłady Kórnickie” powstaje film o życiu i
działalności Tytusa Działyńskiego. Jego
realizacja potrwa do końca tego roku.

Film biograficzny, realizowany przez
Fundację, reżyseruje Janusz Sidor a producentem wykonawczym jest firma SIDMA.
Będzie to pamiątka, z okazji 150. rocznicy
śmierci wielkiego Wielkopolanina i Polaka,
która przypada w przyszłym roku.
Film pokazuje Tytusa Działyńskiego
jako spadkobiercę rodu wielkich patriotów,
który swoim życiem nie tylko kontynuował
dokonania przodków, ale żyjąc w okresie,
gdy Polska nie istniała na mapach Europy
potwierdzał, że patriotyzm i umiłowanie
ojczyzny to sprawy nadrzędne, którym
można i należy się poświęcić, bez względu
na konsekwencje osobiste.
Zdjęcia do tej produkcji filmowej zostały
już zrealizowane. Pokazują one miejsca w

24 września 2010 r.

Wielkopolsce, które związane są z osobą Tytusa Działyńskiego, czyli Zamek w
Kórniku, pałac Działyńskich w Poznaniu,
pałac w Konarzewie, pałac w Głuszynie,
ruiny zamku na wyspie Jeziora Góreckiego. Obecnie trwa etap postprodukcji filmu,
który będzie również bogato ilustrowany
ikonografią i dziełami polskiego dziedzictwa
narodowego, ukazującymi istotne dla Polski
wydarzenia z historii, w których uczestniczył
Tytus Działyński.
Film będzie wydany na płytach DVD i w
pierwszej kolejności przekazany szkołom
w celu przybliżenia młodemu pokoleniu
sylwetek bohaterów minionych epok i idei,
które im przyświecały.
Projekt został dofinansowany z budżetu
Powiatu Poznańskiego
Barbara Morasz
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Kierował autem pod wpływem
alkoholu
10 września, zatrzymano w Kórniku
mężczyznę, który kierował pojazdem
znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał
1,44‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Z kolei 13 września również w Kórniku,
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
dokonali zatrzymania w miejscowości
Kórnik mężczyzny, który kierował autem
będąc nietrzeźwym. Miał 0,6‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Nie dostosowali prędkości
10 września w Kórniku, kierujący oplem
w wyniku niedostosowania prędkości do
warunków ruchu doprowadził do zderzenia
z barierkami ochronnymi. W tym samym
dniu w Jaryszkach, kierowca mercedesa
jechał ze zbyt dużą prędkością i zderzył się
z barierkami ochronnymi.
18 września w Kórniku, kierujący oplem
nie dostosował prędkości do warunków
ruchu i zderzył się z fiatem.
LVII Sesja Rady Miejskiej
w Kórniku
odbędzie się 29 września 2010r. o godz.13.00
w Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o
działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym .
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym .
7. Wyróżnienia dla sołtysów Gminy Kórnik,
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska w następujących sprawach:
1/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,
2/ procedury uchwalania budżetu Gminy
Kórnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu,
3/ określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym,
4/ upoważnienia Burmistrza Gminy Kórnik
do ustalania opłat za korzystanie z Centrum
Sportu i Rekreacji OAZA w Kórniku,
5/ zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego – OSiR w Kórniku – w
2010 roku,
6/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
7/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości,
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Błędne manewry
10 września w Gądkach, kierowca dafa
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru skrętu doprowadził do zderzenia
z pojazdem volkswagen. 13 września w
miejscowości Dachowa, kierująca pojazdem ford podczas błędnie wykonywanego
manewru cofania, zderzyła się z volkswagenem. 14 września w Kórniku, kierowca
mercedesa, z powodu nieprawidłowo wykonywanego manewru omijania, doprowadził
do zderzenia z citroenem.
Zderzył się z barierkami ochronnymi
11 września w Gądkach, nieznany kierujący pojazdem ford, w nieustalony sposób
doprowadził do zderzenia ze barierkami
ochronnymi, po czym oddalił się z miejsca
zdarzenia.
Posiadał marihuanę
12 września w Szczodrzykowie, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku
zatrzymali mężczyznę, który posiadał
przy sobie środki odurzające w postaci
marihuany.

8/ opłaty targowej,
9/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym (Kórnik
ul. Szkolna),
11/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej(Kórniku dz.381/1),
12/ udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na
rzecz użytkownika wieczystego(Bórowiec),
13/ przyznania pierwszeństwa w nabyciu
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
(Szczytniki),
14/ kupna nieruchomości położonej w
Kórniku,
15/ Zmieniająca uchwałę Nr LIII/ 533 /2010r.
w sprawie kupna nieruchomości położonych
w Kórniku,
16/ przejęcia pojazdu na własność Gminy
Kórnik,
17/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta i gminy Kórnik”,
18/ przyjęcia i zatwierdzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego
gminy Kórnik na lata 2010-2015,
19/ utworzenia Stowarzyszenia Metropolia
Poznań,
20/ Zmieniająca uchwałę nr XVI/236/2003 w
sprawie nadania nazw ulic w miejscowości
Szczytniki.

Pijany rowerzysta
17 września w Kórniku, zatrzymano
rowerzystę, który jechał rowerem będąc w
stanie nietrzeźwym. Mężczyzna miał 1,7‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kradzieże, włamania
i uszkodzenie mienia
•14 września w Śremie doszło do kradzieży karty bankomatowej i wypłacenia z
konta pieniędzy w kwocie 3250 zł,
•14 września w Borówcu zatrzymano
mężczyznę, który dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 300 zł,
•17 września doszło do włamania do
garaży w Kórniku i kradzieży z nich radioodtwarzacza samochodowego oraz uszkodzeń pojazdów o ogólnej wartości
19 000 zł,
•17 września we wsi Dachowa nastąpiło włamanie do sklepu spożywczego i
kradzieży z niego artykułów spożywczych,
papierosów i alkoholu o wartości strat 10
297 zł.
•18 września w Kórniku, skradziono
portfel z zawartością dokumentów, pieniędzy o ogólnej wartości strat 50 zł.
Opr. BM
21/ nadania nazwy ulicy w Czmoniu,
22/ nadania nazwy ulicy w Błażejewku,
23/ uchylenia uchwały nr LXI/643/2006 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług
na dz. nr ewid. 45/1, obręb Koninko, gm.
Kórnik,
24/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy Drukarskiej,
Gm. Kórnik,
25/ uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego zabudowy usługowej w
Robakowie – działki nr ewid.: 320/5, 320/6,
321/1 i 322/1,
26/ uchylenia uchwały Nr XIV/134/2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz usług w Robakowie – działka nr ewid.: 118/23,
27/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 164/1, 164/2, 120/2 i
100/4, obręb geod. Robakowo, gm. Kórnik,
28/ przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – obręb Borówiec, dz. nr ewid.: 199/2,
200/2, 200/3.
29/ odpowiedzi na skargę – na uchwałę RM
w Kórniku nr LIII/531/2010,
30/ rozpatrzenie skargi wniesionej przez
spółkę Sater Kórnik.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
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WIEŚCI
SOŁECKIE
BIERNATKI
Sołtys Anna Plucińska powiedziała, że
mieszzkańcy Biernatek już od ośmiu lat
czekają na ścieżkę na ulicy Głównej.
Pani sołtys jest zadowolona, że na
budynku świetlicy we wrześniu został
zainstalowany nowy piorunochron. Świetlica jest czynna cztery razy w tygodniu
od wtorku do piątku w godzinach 15-19. O
porządek w niej dba pracownik gospodarczy. Dzieci przychodzące tu mają okazję
skorzystać z komputera, korzystają z gier
komputerowych.
CZMONIEC
Sołtys Zbigniew Tomaszewski oraz
Rada Sołecka Czmońca są wdzięczni
mieszkańcom, którzy zadbali o wygląd wsi
na zorganizowane tu Dożynki Gminne.
Sołtys Zbigniew Tomaszewski został
zaproszony przez Marszałka Senatu RP
Bogdana Burusewicza na konferencję
„Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce”. Odbędzie się
ona w siedzibie Senatu w Warszawie 6
października.
CZMOŃ
Sześcioosobowa reprezentacja Czmonia zajęła pierwsze miejsce w finale I Wielkopolskich Zmagań Sołectw, które odbyły
się w niedzielę,19 września z udziałem
przedstawicieli 7 gmin. Sołtys Jerzy Rozmiarek poinformował, że drużyna Czmonia
za to zwycięstwo otrzymała 5 tys. zł, które
zostaną przeznaczone na wyposażenie
boiska w Czmoniu.
SKRZYNKI
Sołtys Beata Bruczyńska poinformowała, że w czwartek 23 września odbyło się
w świetlicy w Borówcu zebranie wiejskie
poświęcone funduszowi sołeckiemu Skrzynek na 2011 rok.
Beata Bruczyńska mówi o problemie
dotyczącym braku pieniędzy na dowóz
autobusem szkolnym dzieci ze Skrzynek
do szkoły w Kórniku. Na przełomie maja i
czerwca podczas rozmowy z Jerzym Dzielińskim z „Kombusu” i burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim otrzymała zapewnienie, że
te dowozy będą. W lipcu takie zapewnienie
było ze strony pani prezes „Kombusu”.
Tymczasem 2 września okazało się, że nie
ma środków na dowóz uczniów szkolnym
autobusem. Dzieci muszą korzystać z komunikacji miejskiej. Mieszkające najdalej
od przystanku są zmuszone przejść 2
kilometry. Potem wysiadają w Kórniku nie
przed szkołą, ale dochodzą do niej.
Sołtys Beata Bruczyńska ma jednak
nadzieję, że po rozmowie z burmistrzem
uda się rozwiązać ten problem i dzieci będa
dowożone szkolnym autobusem.
W sobotę 25 września w Skrzynkach
odbędzie się „Sprzątanie świata”.
Robert Wrzesiński

24 września 2010 r.

PODZIĘKOWANIE
Urzędowi Marszałkowskiemu w
Poznaniu i Urzędowi Miejskiemu
w Kórniku za przekazane środki
finansowe.
Za bezinteresowną pomoc w pracach wykończeniowych przy budowie
placu zabaw” Wesoły Kogucik” w
Biernatach.
Dziękujemy firmom: Surówki
Grześkowiak, Zakład BudowlanyJanusz Wachowiak, BlacharstwoZbigniew Michalak, Bogusław Trzepizur, Wojciech Socha i Sebastian Grząślewicz z
Biernatek.
Dziękujemy osobom pomagającym w organizacji festynu rodzinnego panom: Pawłowi Grzybowskiemu, Leszkowi Sznurze, Adamowi Dzirbie i Henrykowi Jankowiakowi
oraz pani Alinie Bykowicz.
Serdeczne słowa podziękowania za podarowane własne wypieki paniom: Janinie
Zięta, Alinie Sznura, Ilonie Dzirba, Iwonie Jankowiak, Marii Kowalskiej, Wiolecie Bazułka,
Joannie Zięta, Elżbiecie Smolińskiej i Małgorzacie Monarcha .
Dziękujemy fundatorom nagród przeznaczonych na konkursy, Bożenie Kiełtyce,Krystynie Janickiej, Janinie Kalarus, Bernadecie Majchrzak, Leszkowi Sznurze,
Przemysławowi Jańczykowi oraz pozostałym anonimowym ofiarodawcom.
Sołtys Anna Plucińska
i Rada Sołecka wsi Biernatki.

Trwa spis
rolny

Od początku września czterech
rachmistrzów prowadzi prace spisowe
na terenie gminy Kórnik. Pytają m.in. o
zasiewy, pogłowie zwierząt czy liczbę
maszyn, wykorzystywanych w gospodarstwie. Spis odbywa się w całej Unii
Europejskiej.
W Polsce, spisami powszechnymi zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. W tym
roku, spis rolny przeprowadzany jest trzema metodami. Jedna z nich to bezpośredni
spis przez rachmistrza, kolejna to wywiad
telefoniczny a nowością jest samospis
internetowy przez formularz elektroniczny
(dostępny na stronach www.stat.gov.pl i
www.spis.gov.pl).
Spis odbywa się po to, by pozyskać
aktualne informacje o rolnictwie i społecznościach wiejskich. O co pytają rachmistrzowie? Pytania dotyczą ogólnej
charakterystyki gospodarstwa rolnego.
Rolnicy pytani są o użytkowanie gruntów i
powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt
gospodarskich, liczbę ciągników, maszyn
rolniczych i urządzeń, zużycie nawozów,
pracujących w gospodarstwie rolnym,
strukturę dochodów gospodarstwa rolnego
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
oraz korzystanie z programów wsparcia dla
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kolejne
dwie akcje:
•6 września gasili pożar śmieci w Borówcu przy ulicy Rekreacyjnej,
•10 września w Trzebisławkach – gm.
Środa Wlkp. samochód znalazł się w rowie. Strażcy zabezpieczali miejsce tego
zdarzenia.
Opr. Robert Wrzesiński
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Kronika
kryminalna

rolnictwa, metody produkcji rolniczej (wpływ
rolnictwa na środowisko).
Zgodnie z ustawą o PSR 2010, użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są
do udzielania odpowiedzi ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą. Wszystkie
dane zbierane podczas spisu są poufne
i podlegają szczególnej ochronie. Wyniki
spisu zostaną opracowane w taki sposób,
aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.
Zgodnie z wytycznymi GUS, na terenie
gminy Kórnik spis przeprowadza czterech
rachmistrzów. Posiadają identyfikatory z
imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, pieczęcią
urzędu statystycznego i pieczątką imienną
z podpisem dyrektora GUS. Jak udało
nam się dowiedzieć w Urzędzie Miejskim
w Kórniku, osoba, do której przyjdzie rachmistrz może dodatkowo zażądać okazania
dowodu osobistego, który rachmistrz ma
obowiązek posiadać przy sobie podczas
przeprowadzenia wywiadu.
Nad prawidłowym przebiegiem spisu
rolnego czuwa Gminne Biuro Spisowe, w
którego skład wchodzą: Jerzy Lechnerowski – Gminny Komisarz Spisowy, Sławomir
Zakrzewski – zastępca Gminnego Komisarza, Iwona Pawłowicz-Napieralska – Lider,
Ewa Kędziora – członek.
Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis rolny od chwili przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie
kraje członkowskie UE są zobowiązane do
przeprowadzenia spisów rolnych według
stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku i o
wspólnym zakresie tematycznym.
Tegoroczny spis obejmie w całej Polsce 1,8 miliona gospodarstw rolnych o
powierzchni powyżej 1ha oraz 1,2 miliona
gospodarstw poniżej 1ha.
Poprzedni odbył się osiem lat temu.
Obecny potrwa do końca października.
Barbara Morasz
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Kórnik – mienie komunalne,
położoną w Robakowie, zapisaną w księdze
wieczystej Nr KW 42 273 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
o numerze:
131/1 o pow. 160 m2
za cenę wywoławczą 112 700,00 zł
(słownie złotych:
sto-dwanaście-tysięcy-siedemset 00/100)
Wymieniona działka zabudowana jest
budynkiem gospodarczym – sklep i przeznaczona jest pod tereny zainwestowane
– o podstawowej funkcji mieszkaniowej
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik, zatwierdzone uchwałą Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 16.06.1998 r. nr
LV/450/98 ze zmianami
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze
przetargu licytacyjnego, nieograniczonego.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną
podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Nieruchomości nie są obciążone oraz nie są
przedmiotem żadnego zobowiązania
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 4 listopada 2010 r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku na okres 21 dni tj. od 23 września
2010 r. do 15 października 2010 r. oraz
podlega podaniu w prasie lokalnej. Po dniu 4
listopada 2010 r. zostanie ogłoszony termin
przetargu na sprzedaż przedmiotowych
nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomości
zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział
Gospodarki Nieruchomościami tel. 81-70411 wew. 674

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze
wieczystej Nr KW 25 066, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
332/2 o powierzchni 0,0644 ha
za cenę wywoławczą 75 660,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy-sześćset-sześćdziesiąt 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07
Z DNIA 25.05.2007 R.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
- Przez w.w. działkę przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym
nabywcy działki staną się również nabywcami odcinków nieczynnej sieci i ewentualne
usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.
- Nieruchomość nie jest obciążona.
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu,
stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ugn obniżono o 22%
- 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. 7 566,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 26 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.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

PORADNIA INFORMUJE

•
•
•
•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie Filia w Kórniku informuje rodziców dzieci,
iż w roku szkolnym 2010/11 będzie możliwość skorzystania z terapii logopedycznej:
dzieci w wieku do 5 lat – nieuczęszczające do przedszkola, zameldowane na terenie miasta i gminy Kórnik
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Kórniku, w Radzewie i Szczodrzykowie)
uczniowie klas I – III gimnazjum w Kórniku i Robakowie
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
Rejestracja (osobista, telefoniczna):
– wtorki w godz. 9.00-10.00
- czwartki w godz. 16.00-17.00
Adres Fili - Kórnik, ul. Poznańska 34 a, pok. 312 (budynek Ośrodka Zdrowia), telefon 061 8170 907.
Działania Filii wynikają ze standardów ISO- 9001 – 2008.
mgr Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska
psycholog, kierownik Filii
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KÓRNICZANKA WYRÓŻNIONA PRZEZ MARSZAŁKA
Nauczycielka historii Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku dr Katarzyna Czachowska
otrzymała z rąk Marszałka Marka Woźniaka
stypendium kulturalne.( patrz „ Głos Wielkopolski” z dnia 24.05.2010)Wyróżniona jest autorką
pracy doktorskiej o generałowej Jadwidze
Zamoyskiej. Profesorowie UAM w Poznaniu
rekomendując Jej pracę dokumentowali,
że dokonania nigdzie dotychczas nie publikowane o Jadwidze Zamoyskiej wymagają
upowszechnienia i spopularyzowania także
poza granicami Wielkopolski a dr Katarzyna
Czachowska, pisząc tę pracę wniosła znaczny
wkład w badania nad dziejami i kulturą Wielkopolski w ostatnich dziesięcioleciach XIX i
początku XX wieku. Otrzymane stypendium
umożliwi wyróżnionej dokonania kwerendy
w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Pozyskane
nowe źródła uzupełnią Jej pracę i umożliwią
przygotowania do druku wydawnictwa pt. „
Generałowa Jadwiga Zamoyska” 1831-1923,
bowiem naukowej biografii o Generałowej
jeszcze dotychczas nie wydano. Gratulujemy
wyróżnienia.
ARA
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W Y K A Z nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

Fot.A. Hoffmann

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2010”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.
i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych,
które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat)
z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl
Wspomnienie Jolanty Stankiewicz

W sierpniowy piątek odeszła na zawsze
z naszego grona śp. Jolanta Stankiewicz.
Jola w pracy dawała całą siebie. Była nie
tylko świetnie wykształconym nauczycielem, lecz także człowiekiem, który posiadał
swego rodzaju pasję i intuicję pedagogiczną. Rzetelność, serdeczność i szczerość
sprawiły, że nawiązywała bez problemu
przyjazne relacje zarówno z dziećmi, jak i
rodzicami. Dla nas – koleżanek z pracy była
przede wszystkim wzorem, jak przekładać
doświadczenie i wiedzę na prawdziwą opiekę i wychowanie dzieci. Miałyśmy to szczęście, że mogłyśmy obserwować ją nie tylko,
jako nauczyciela, ale także jako matkę – bo
ta rola była dla niej najważniejsza.
Nie ma jej z nami w nowym roku szkolnym, lecz pamięć o niej towarzyszy nam
każdego dnia, gdy pracujemy, gdy patrzymy
na sąsiadujące z przedszkolem wzgórze.
Dyrekcja,
grono pedagogiczne
i pracownicy
Przedszkola nr 1 w Kórniku

24 września 2010 r.

„Wyglądam przez okno
Tam cmentarz w oddali
Wśród cichych grobów płomyk się pali
Płomień nadziei, że dusza już w niebie
I tylko mi smutno, że nie ma już Ciebie...”
		
M. S.

Wyrazy głębokiego współczucia
Mężowi, Dzieciom oraz całej Rodzinie

śp. Jolanty Stankiewicz
składają
Pracownicy
Przedszkola nr 1 w Kórniku
11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
ze zm.) informuję, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu przyjmuje zawiadomienia o
utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:
- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych
- komitetów wyborczych wyborców
Zawiadomienia przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93,
do dnia 4 października 2010 r. według następującego harmonogramu:

Data

21-24.09.2010

27.091.10.2010

2.10.2010

4.10.2010

Pokój

432 (IV piętro)

132 (I piętro)

132 (I piętro)

132 (I piętro)

Godziny

9:00– 16:00

9:00– 16:00

9:00– 13:00

9:00– 16:00

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć
przez pełnomocnika wyborczego,
upoważnioną osobę
lub przez pocztę.
Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek
samorządu terytorialnego dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarsk

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 24 września 2010 r.
do 20 października 2010 r. wywieszony
został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w trybie przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej segmentem budynku
garażowego będącej własnością Gminy
Kórnik:
- działka nr 368/20 o powierzchni 0,0022
ha położona w Kórniku obręb Bnin.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411
wew. 675.

UWAGA
Od 1 października br. można
zgłaszać psy, suki, kotki i kocury do
darmowej sterylizacji w lecznicach
dla zwierząt:
- Kórnik, ul. Młyńska 44,
tel. (061) 817 01 67
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22;
tel. kom. 601 956 700

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

SKLEP Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
Ul. Poznańska 15
62-035 Kórnik

BARDZO TANIO!

N I E R U C HOMO Ś C I

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

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

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

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

Celem powyższego programu jest
wykrycie wad postawy i określenie stopnia
ich zaawansowania. Program skierowany
jest do wszystkich uczniów z rocznika

1996 zameldowanych na terenie powiatu
poznańskiego. W ramach jego realizacji
przeprowadzone będą badania komputerowe metodą fotogrametryczną, która
pozwala wykryć zaburzenia układu ruchu.
Oprócz tego każde dziecko będzie przebadane przez lekarza ortopedę oraz lekarza specjalistę rehabilitacji. Badanie jest
całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne dla
organizmu. W zależności od jego wyniku
nastąpi zakwalifikowanie danego dziecka
do dalszego postępowania terapeutycznorehabilitacyjnego lub bardziej szczegółowej
diagnostyki medycznej. Badanie to jest
całkowicie bezpłatne gdyż jest finansowane
z budżetu Powiatu Poznańskiego.

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)

Do przeprowadzenia badania niezbędna jest zgoda rodziców. Właściwy formularz
można wydrukować ze strony internetowej
www. medyk-poliklinika.pl lub otrzymać w
szkole.

Informacje o miejscu i terminach
badań, jak również więcej wiadomości
na temat programu uzyskają Państwo
pod numerami telefonów: 604 137 961,
(61) 849 09 65 , 504 095 493 na powyższej
stronie internetowej lub zgłaszając się
osobiście w siedzibie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczym MEDYK POLIKLINIKA ul. Sokoła 38 w Poznaniu.

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

Koszty zabiegów pokrywa Urząd
Miejski w Kórniku na podstawie
umów z w/w lecznicami.

BEZPŁATNY PROGRAM REHABILITACYJNO – ZDROWOTNY
DOTYCZĄCY WAD POSTAWY U DZIECI Z ROCZNIKA 1996

Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży
to poważny problem zdrowotny i społeczny.
Stanowią one jedną z najpoważniejszych
chorób cywilizacyjnych. Nie leczone i zaniedbane powodują poważne konsekwencje
w zakresie sprawności i wydolności organizmu. Dane epidemiologiczne dotyczące
skali wspomnianego problemu są bardzo
niepokojące. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o sfinansowaniu
programu dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci.

TYNKI

REKLAMY

INFORMACJE

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 20 września 2010 r.
o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

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
12

nr 17/2010

24 września 2010 r.

13

Spotkanie Starosty Poznańskiego
z najlepszym policjantem
drogówki w Polsce
W tegorocznym konkursie o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w kraju
rywalizowało 36 funkcjonariuszy i żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej. Przez trzy dni w Swarzędzu i Poznaniu zawodnicy rozwiązywali testy, kierowali ruchem na skrzyżowaniu, jeździli
samochodem i motocyklem oraz strzelali do
celu. Zwycięzcą został młodszy aspirant Tomasz Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wielkopolscy policjanci okazali się także najlepsi
w klasyfikacji drużynowej konkursu.
W ostatnim dniu wakacji mł. insp. Tomasz
Michalski był gościem Jana Grabkowskiego,
Starosty Poznańskiego. W trakcie spotkania
Starosta złożył gratulacje zwycięzcy konkursu
oraz jego zwierzchnikowi, podinsp. Józefowi
Klimczewskiemu, naczelnikowi poznańskiej
drogówki. a także wręczył drobne upominki.
Łukasz Sobolewski,
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Inauguracja VIII edycji Konkursu
o tytuł „Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości”
Tomasz Kayser, Wiceprezydent Miasta
Poznania oraz Mieczysław Ferenc, Członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego, 30 sierpnia
2010 roku zainaugurowali VIII edycję Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.
Konkurs adresowany jest do
mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz firm akademickich,
wyróżniających się dynamizmem i
innowacyjnością w działaniu. Jego
celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MŚP z Poznania i
powiatu poznańskiego. Organizatorzy liczą na udział lokalnych firm
sektora MŚP, które notują sukcesy
na rynku, posiadają ciekawą ofertę,
wykorzystują innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy,
rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań,
a prowadzona przez nie działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.
Już po raz czwarty zaproszenie do udziału
w Konkursie o tytuł „Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości” kierowane jest również
do firm akademickich aglomeracji poznańskiej.
Dla najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o innowacyjne
technologie, produkty bądź usługi powstałe
w wielkopolskich ośrodkach naukowo-badawczych, czekają certyfikaty „Poznańskiego

14

Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej”.
Partnerem merytorycznym, tak jak w latach
ubiegłych, jest F5 Konsulting Sp. z o.o.
Formularze zgłoszeniowe do Konkursu
wraz z Regulaminem znajdują się na stronie
internetowej: www.poznan.pl/lidermsp
Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie
bezpłatne.
Laureaci otrzymają oficjalne tytuły „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz
certyfikaty „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej”, którymi będą mogli się
posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich
uzyskania. Ponadto organizatorzy będą promować zwycięzców w wybranych mediach.
Terminarz VIII edycji Konkursu:
•30 sierpnia 2010 r. - uroczyste ogłoszenie
VII edycji Konkursu
•31 sierpnia – 31 grudnia 2010r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.
Joanna Michalska,
Wydział Promocji
Po prostu popatrz!
Siedemdziesiąt par oczu spoglądało na
pracowników i klientów poznańskiego Starostwa. Wszystko to za sprawą kolejnej wystawy
sztuki osób niepełnosprawnych. Tym razem
mogliśmy oglądać portrety namalowane przez
Lecha Berlińskiego, przedstawiciela nurtu „art
brut”. Określenie „art brut” oznacza wszelkie
formy sztuki tworzonej nieprofesjonalnie i
spontanicznie przez artystów nie posiadających wykształcenia artystycznego.
Autor wystawionych prac, Lech Berliński,
jest uczestnikiem zajęć w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Zielone Centrum” w
Poznaniu. Zaczął malować w wieku 42 lat.
Jego prace to portrety, opatrzone niekiedy
krótkimi komentarzami. Charakterystycznym

motywem twórczości pana Lecha są duże,
świdrujące odbiorcę oczy.
Wernisaż zatytułowany po prostu „Popatrz!” otworzył Jan Grabkowski, Starosta
Poznański. W tym artystycznym wydarzeniu
uczestniczyli również Członkowie Zarządu
Powiatu w Poznaniu, Radni, przedstawiciele
mediów oraz przyjaciele artysty.
Organizatorami wystawy są Fundacja z
Sercem i Środowiskowy Dom Pomocy „Zielone Centrum” przy współpracy z Fundacją
im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Wystawa

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
KÓRNIK
dofinansowana została przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Anna Jacznik, Gabinet Starosty
Nowy konkurs Grantowy
ogłoszony
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu
Grantowego. W konkursie o dotacje do 7 000
zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia
2011 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca
2011 roku, mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne
biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych,
które chcą założyć organizację pozarządową,
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców).
Celem projektów realizowanych w ramach
Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(w wieku 13–19 lat) z małych miejscowości.
Termin składania wniosków mija 12 października 2010 roku. Informacje o konkursie, zasady
i kryteria oceny merytorycznej oraz link do
elektronicznego formularza znajdują się na
stronie www.rownacszasne.pl. Zachęcamy
do wzięcia udziału w konkursie.
Proponujemy Państwu również udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we
wrześniu odbędą się w sześciu
miastach w Polsce. Szkolenia dotyczą pisania wniosku, planowania
i realizacji projektu w ramach Programu „Równać Szanse”. Udział
w szkoleniu może stanowić dobre
przygotowanie do aplikowania w
Regionalnym Konkursie Grantowym. Więcej informacji i rejestracja
na szkolenia na stronie www.
rownacszanse.pl
Obwieszczenie Wydziału
Komunikacji
Z dniem 06.09.2010r. przed złożeniem
wniosku z zakresu spraw Referatu ds. Rejestracji Pojazdów uprzejmie prosimy Naszych
Klientów o zgłaszanie się do Punktu Informacyjnego w Wydziale Komunikacji i Transportu
w celu dokonania weryfikacji dokumentów
przedłożonych w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów.
Po pozytywnej weryfikacji zostanie wydany
kolejny numer w kolejce osób oczekujących.
Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w
warunkach pilotażu na okres miesiąca.
Z wprowadzeniem tego rozwiązania
wiążemy nadzieję na usprawnienie obsługi
klientów.
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ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

ZAPRASZA NA

REKLAMY

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Miejsce
na Twoją reklamę

Biuro Obrotu Nieruchomościami

PROPERTIES

Poszukuje dla swoich klientów nieruchomości
na terenie miasta i gminy Kórnik oraz gmin ościennych:

działek budowlanych
działek inwestycyjnych
działek siedliskowych
gruntów rolnych

domów
domów letniskowych
mieszkań
obiektów komercyjnych

(handlowych, usługowych, magazynowych i innych)

Oferujemy profesjonalne usługi pośrednictwa oraz doradztwa, w tym prowadzenia inwestycji deweloperskich
i indywidualnych. Oferujemy do sprzedaży oraz wynajęcia nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne.
Twoja oferta znajdzie się na wszystkich wiodących portalach nieruchomościowych!
Biuro Obrotu Nieruchomościami CASTLE PROPERTIES oddział Kórnik ul. Staszica 11, 62-035 KÓRNIK

+48 61 817 15 04

+48 501 186 851, +48 502 484 906, +48 663 500 041

info@castle-properties.pl
24 września 2010 r.

www.castle-properties.pl
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ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477
16

nr 17/2010

24 września 2010 r.

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Poznaniu przy ul. Garbary,
przygotowany przez Aleksandrę Wąsalską,
zaprezentował przedstawienie pt. „Świat się
kręci, świat wiruje”.
Imprezie towarzyszyło szereg różnych
atrakcji. Jej uczestnicy, w tym oczywiście
podopieczni „Klaudynki”, mogli wziąć udział w
różnych konkurencjach sportowych takich jak:
rzut do kosza,
rzut kółkiem
ringo do celu,
strzelanie procą do celu, gra
w gigabierki.
Wśród konkurecnji był też
turniej boccii
- dyscypliny
sportowej dla
osób niepełnosprawnych,
gry integracyjnej. Prowadziła go Anna Kurzawska – studentka prawa i
historii na UAM. W 1997 roku była w ekipie
polskiej, która w Mistrzostwach Świata w Malmö zajęła IV miejsce. Członkowie „Kaludynki”
za udział w tym turnieju otrzymali książki. Natomiast Zbigniew Hałat dostał maskotkę.
Kolejną atrakcją były przejażdżki bryczką
ze Stadniny Koni Dębice. Uczestnicy festynu
z zaciekawieniem przyglądali się pokazowi
OSP Zaniemyśl. Chłopcy mogli osobiście
„gasić pożar”. Młodzi ludzie wchodzili do wozu
strażackiego i mogli się nim przejechać. Także
członkowie „Klaudynki” przyjrzeli się wozowi
strażackiemu.
Na koniec zaprezntowała się Średzka
Orkiestra Akordeonowa pod kierunkiem
Krzysztofa Bako-Bartkowiaka.
Mirosław Piątkowski żegnając wszystkich,
życzył, by w przyszłym roku spotkali sie w
takim samym, a nawet większym gronie.
Robert Wrzesiński

NOWINKI KLAUDYNKI

KULTURA / REKLAMY

„Klaudynka” na zaniemyskim festiwalu

Po raz pierwszy Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” pojechało do
Zaniemyśla na organizowany co roku Festiwal
„Przez tolerancję do integracji”.
Także teraz VI Festiwal „Przez tolerancję
do integracji” pokazał ludziom niepełnosprawnym, jak wiele mogą osiągnąć w życiu poprzez
determinację i wiarę w siebie, w rezultacie
prowadzącą do samodzielności a ludziom
zdrowym, ile pozytywnego można doświadczyć w kontaktach z niepełnosprawnymi.
Festiwal odbył się w sobotę, 11 września,
tradycyjnie w Amfiteatrze na ul. Plażowej w
Zaniemyślu. Zorganizował go Urząd Gminy
oraz TPD – Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Środzie Wlkp.
Uczestnicy imprezy otrzymali chusty.
Widownię stanowili oprócz „Kaludynki”, członkowie Koła TPD z Środy Wlkp. oraz uczniowie
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 w Poznaniu - Szkoły Podstawowej nr
50 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka i
Gimnazjum nr 27. Nie zabrakło oczywiście
mieszkańców Zaniemyśla. Patronat medialny
sprawowali: Radio „Emaus”, „Przewodnik
Katolicki”, Średzka Telewizja Kablowa, „Głos
Powiatu Średzkiego”, „Tydzień Ziemi Śremskiej”, „Filantrop naszych czasów”.
Przybyłych gości powitał wójt Gminy Zaniemyśl - Krzysztof Urbas. Wsród gości byli:
poseł Tadeusz Tomaszewski, starosta Powiatu
Średzkiego Piotr Piekarski, dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie
Wlkp. – Bernadeta Staszak, dyrektor
Zespołu Szkół
w Zaniemyślu
– Małgorzata
Fertała, dotarł
także burmistrz Środy
Wlkp. – Wojciech Ziętkowski.
Imprezę prowadził Maciej Narożny z Radia
„Eska”.
Na początku festynu odbył się recital
Marka Siwka, współpracującego z Grzegorzem Stróżniakiem z zespołu „Lombard”. Pan
Marek opowiedział o tym jak zachorował na
stwardnienie rozsiane i mimo choroby powrócił
do śpiewania. Przy jego śpiewie część uczestników imprezy z chęcią tańczyła
Różne piosenki zaprezentował Zespół Muzyczny „Dzieci Papy” działąjcy w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowaczym dla dzieci
Niewidomych w Owińskach. Papą jest Marek
Wereda – niewiodmy nauczyciel muzyki.
Zatańczyły dziewczęta z Ośrodka SzkolnoWychowawczego Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia przy ulicy Mariackiej z Poznania.
Wystąpiły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp. przygotowane
przez nauczycielkę muzyki – Anetę Gościnak.
Zespół teatralny działający przy świetlicy

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” serdecznie
zaprasza doudziału w Konkursie
„Kórnicki Wolontariusz Roku”,
który został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik.
Wolontariat to świadoma i dobrowolna
działalność na rzecz innych, która wykracza poza więzy rodzinno-przyjacielsko
-koleżeńskie.
Wiele osób z naszej gminy już od
wielu lat aktywnie włącza się w bezinteresowną pomoc wolonarystyczną. Chcemy
uznać ich pracę oraz poświęcenie i dlatego zapraszamy do zgłaszania kandydatur
w pierwszej edycji Konkursu „Kórnicki
Wolontariusz Roku”.
Kapituła Konkursu będzie zbierać
zgłoszenia Kandydatów na Laureatów
Iedycji Konkursu „Kórnicki Wolontariusz
Roku” w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 18 roku życia
- powyżej 18 roku życia
Zgłoszenia będą przyjmowane w
Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku w dniach od 2 do 12
listopada br.
Nadanie tytułu Kórnickiego Wolontariusza Roku wraz z wręczeniem cennych
nagród (na Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych czekają cyfrowe aparaty
fotograficzne) odbędzie się podczas uroczystej Gali w Międzynarodowym Dniu
Wolontariusza 5 grudnia br.
Formularze zgłoszeniowe wraz ze
szczegółowym regulaminem dostępne
są na stronie internetowej
www.klaudynka.org.pl
w zakładce Kórnicki Wolontariusz
Roku oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Miasta i
Gminy Kórnik od dnia 15 października br.
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„Trwajcie mocno w Chrystusie, aby On trwał w Was!
Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach
ojców i matek, synów i córek zagasło wiatło Jego witoci.
Niech blask tego wiatła kształtuje przyszłe pokolenia
witych, na chwał imienia Boego” .

Pamiątki (zdjęcia, dyplomy itp.) można przynosić do sekretariatu lub biblioteki szkolnej
codziennie od godziny 800 do 1500 lub przesłać scany pamiątek drogą elektroniczną
na adres: gimnazjumrobakowo@poczta.internetdsl.pl. Wszystkie dokumenty po weryfikacji oraz opracowaniu wrócą do właścicieli. Za okazane zrozumienie i pomoc bardzo
dziękujemy.
Dyrekcja i nauczyciele
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Jan Paweł II

Centrum kształcenia na odległo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie
zaprasza na

działajce przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
ul. ogrodowa 21
zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia e-learningowe

Harmonogram otwarcia:

X Dzie
Dzie Papieski
„Jan Paweł II – odwaga wi
wito
toci”
Kolegiata Kórnicka 10 padziernika 2010 r.
Program:
18:00 Msza wita z okazji X – lecia
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie
19:00 Uroczysto Dnia Papieskiego

Wykonawcy:
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
Chór „Tutti Santi”
Chór Zamku Kórnickiego „Castellum
Cantans”

Poniedziałek

od 13.30 do 17.30

Wtorek

od 13.30 do 17.30

Czwartek

od 13.30 do 17.30

Oferta edukacyjna:
•
•
•
•

66 bezpłatnych szkole e-learningowych (szkolenia zdalne);
Wsparcie doradztwa zawodowego;
Bezpłatny dostp do Internetu;
Udostpnienie pomieszczenia, sprztu i oprogramowania do przeprowadzenia
szkole lub konferencji edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez inne
instytucje dla lokalnej społecznoci.
• Zajcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezporednio przez
trenera.
Wicej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl, www.pcko.elearning.pl
oraz www.kornik.pl
Kontakt e-mail’owy z opiekunem gosia.pyla@spsz.ehost.pl

„ podziel się ze mną mojej samotności chlebem powszednim
obecnością zapełń nieobecne ściany (...) bądź mi drzewami
nade wszystko drzewami
które można otworzyć na oścież.”
Halina Poświatowska

Biblioteka w Bninie
zaprasza miłośników poezji
na wieczór poświęconyżyciu i twórczości
Haliny Poświatowskiej.
Spotkanie odbędzie się 6 października (środa),
o godz. 16.30.
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RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
DLA DOROSŁYCH
JACEK PAŁKIEWICZ „PASJA ŻYCIA”

KULTURA

KULTURA

Apel o pomoc

W związku z obchodami 25 rocznicy powstania szkoły w Robakowie bardzo prosimy
absolwentów naszej placówki o udostępnienie pamiątek związanych z jej historią.

„Pasja życia” to fascynujące reportaże z
dalekich wypraw, o niezwykłych odkryciach i nieznanych cywilizacjach.
Podróż w towarzystwie
znakomitego podróżnika Jacka Pałkiewicza,
reportera i eksploratora
zamieszkałego na stałe we Włoszech, który
od ponad 30 lat przemierza peryferie świata.
Kierował wieloma ambitnymi wyprawami międzynarodowymi pod wszystkich szerokościami geograficznymi świata w poszukiwaniu
osobliwości ginących cywilizacji, niezwykłych
zjawisk i ludzi. Najczęściej podróżował w stylu
dziewiętnastowiecznych odkrywców: na wielbłądach, jakach, słoniach, bądź reniferowymi
zaprzęgami, piechotą, chińskim sampanem
czy indiańskimi pirogami. Poznał największe
dżungle naszej planety i należy do ostatniej
już chyba generacji eksploratorów pustyń.
Zna bardo dobrze Indochiny i Syberię. Autor
kilkunastu książek i filmów dokumentalnych,
publikuje swoje reportaże na łamach licznych
magazynów europejskich.
MATTHEW REILLY
„SZEŚĆ ŚWIĘTYCH KAMIENI”

„Sześć świętych kamieni” to kolejna powieść
przygodowa australijskiego
pisarza, wielbiciela Indiany
Jonesa, kontynuacja „Siedmiu cudów starożytności”.
Od prawie dwóch lat Jack
West żyje na australijskiej
farmie, wychowuje przybraną córkę i jak ognia unika kontaktu z
siłami wojskowymi. Dzięki jego działaniom,
od marca 2006 roku na froncie nie zginął żaden Australijczyk. Nietykalność kończy się 21
sierpnia 2007 roku. Żołnierz australijskich sił
specjalnych ginie od kuli irackiego rebelianta.
Max Epper, znany pod kryptonimem Mistrz,
odkrywa, że światu grozi Apokalipsa. Ciemne
Słońce, ogromna plama antymaterii, niedługo
pochłonie galaktykę. Istnieje Machina zdolna
powstrzymać kataklizm, by ją uruchomić
potrzeba jednak sześciu świętych kamieni.
Miejsce ukrycia czterech z nich jej znane, dwa
pozostałe trzeba dopiero odnaleźć...
DLA DZIECI
LOURDES ERBURU, JOSE MORAN
„ŻARTY DLA CAŁEJ RODZINY”

W tej książeczce znajdziecie właśnie żarty dla całej rodziny. O zwierzętach,
żołnierzach, o skąpcach, w
szkole, bez sensu, do stołu,
o pijakach, między przyjaciółmi, policjanci i złodzieje,
ech te dzieci, o lekarzach,
w podróży, przez telefon, o
wariatach, zamieszanie. Warto sięgnąć po tą
książkę, zwłaszcza w jesienne wieczory.
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Trzeci sezon działalności Kórnicki Ośrodek Kultury opierać się będzie zarówno na
sprawdzonych w ubiegłym roku projektach
artystycznych, jak i nowych przedsięwzięciach.
Dziś prezentujemy szczegółową ofertę projektów artystycznych, warsztatów, cyklicznych
imprez z uwzględnieniem adresata, jego wieku, umiejętności i zainteresowań. Tak, jak w
roku ubiegłym pomoc w realizacji zaoferowali
m.in. wykładowcy i studenci Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, Filharmonii w Poznaniu
oraz literaci, aktorzy, choreografowie, śpiewacy
i korepetytorzy muzyczni.

Metafora plastyczna
1.„Galeria Warsztatów Kórnickiego
Ośrodka Kultury w Klaudynówce”.
Projekt stanowi połączenie działalności
warsztatowej z wystawienniczą i edukacyjną.
W każdy czwartek, godz.16.00-18.00 odbywać się będą zajęcia plastyczne dla młodzieży
i dorosłych z zakresu rysunku, malarstwa,
rzeźby, ceramiki, aranżacji przestrzeni, multimediów. Po skończeniu zajęć pomieszczenia
będą aranżowane do celów
wystawienniczych, tworząc
ekspozycję otwartej pracowni – wystawy ukazującej kolejne fazy pracy nad
obiektami oraz zaplecze
warsztatowe danych technik
plastycznych.
Ponadto, organizowane będą pokazy tworzenia
obiektów plastycznych na
żywo, projekcje multimedialne oraz wystawy autorskie.
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
XXI wiek to era multimediów. Stąd propozycja kształcenia plastycznego
z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Aparaty i kamery cyfrowe oraz komputerowa
modyfikacja stanowią współczesny ekwiwalent
pędzli, farb, płócien. Proponujemy zapoznanie
się z podstawowymi możliwościami nowych
mediów i zastosowanie ich w działaniach
plastycznych.
Nie zapominamy jednak o tradycyjnym
warsztacie. Bez niego najlepsze nawet gadżety elektroniczne pozostaną martwe. Właśnie
dlatego, nim po nie sięgniemy, KOK proponuje
zajęcia z podstawowych dziedzin sztuki - malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby. Zapoznanie z
narzędziami wykorzystywanymi w poszczególnych dziedzinach oraz wybranymi technikami
stanowić będzie wstęp do działań multimedialnych.. Takie świadome łączenie różnych technik
pozwoli uzyskać określone metafory plastycznej
na miarę XXI wieku.
Zapisy 886256963, 515 229 660,
0618170891 lub mail: kok@kornik.pl.
3. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, KOK pragnie rozwijać umiejętności budowania wypowiedzi artystycznej, za pomocą
nowoczesnych środków. Stąd działalność w
ramach Pracowni Nowych Mediów. Pod
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okiem Dawida Szafrańskiego z poznańskiej
ASP młodzież i dorośli poznają tajniki fotografii
i obróbki cyfrowej, animacji, tworzenia prezentacji multimedialnej i wykorzystywania nowych
technologii w sztuce.

Metafora dźwiękowa
1.Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej
Projekt edukacji muzycznej, nauki śpiewu
piosenek biesiadnych i rozrywkowych dla
wszystkich grup wiekowych.
Prowadzenie Alina Staniecka Wilczak.
2. Nauka gry na gitarze . Prowadzenie
Daria Pawłowicz.
Metafora ruchowa
1. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej
dla młodzieży szkolnej w wieku od 7 lat. Nauka
tańców narodowych i regionalnych, piosenek i
przyśpiewek ludowych Prowadzenie Małgorzata Wyspiańska Matysiak – choreograf.
Zapisy tel. 515 229 660, 515251339
2. Pracownia Baletu i Tańca dla dzieci i
młodzieży szkolnej.

HARMONOGRAM DZIAŁALNOSCI KÓRNICKIEGO OŚRODKA KULTURY

660, 0618170891 lub mail: kok@kornik.pl

Działania integracyjne
i hobbistyczne
1. Projekt „Klub Dobrego Filmu” tworzy grupa miłośników kina w różnym wieku.
Wspólne seanse oraz dyskusje o kinie, jego
twórcach i zawartym w dziełach obrazie świata,
jest ciekawym sposobem spędzenia czasu. W
tym sezonie nie zabraknie zarówno ambitnych
dokumentów, jak i ciekawej fabuły.
Co drugi piątek miesiąca od godz. 19.30 w
siedzibie KOK. Pierwszy seans 1.10.2010 r.
2. Projekt „Klub miłośników gier logicznych.” W swym założeniu jest to kółko
dla pasjonatów „łamania głowy” niezależnie
od wieku. Tematem zajęć są różnorakie gry
logiczne – wybrane tak, aby z jednej strony
były atrakcyjne, dynamiczne i wciągające, a z
drugiej wartościowe, czyli wymagające zdrowej
gimnastyki naszych, szarych komórek mózgowych. Ważne jest przy tym, aby to „łamanie
głowy” było przyjemne i ciekawe. Oferta dla
młodzieży i dorosłych. Prowadzenie Zygmunt
Szram. Termin spotkań piątek
16.00 do 18.00.
Zapisy tel. 515 229 660,
0618170891 lub mail: kok@
kornik.pl

Prezentacja programu KOKu podczas inauguracji sezonu.

Prowadzenie Małgorzata Wyspiańska
Matysiak.
3. Klub miłośników tańca towarzyskiego,
tańca MTV, street dance, hip-hop i innych.
Do współpracy zaproszono Damiana Wasiutę
tancerza i choreografa, który zarówno dla
młodzieży licealnej, jak i dorosłych prowadzi
zajęcia taneczne.
Metafora literacka
1.Projekt „Warsztaty literackie” z zakresu
tworzenia krótkich tekstów poetyckich, epickich
i dramatycznych oraz wykorzystanie gotowych
tekstów do budowania nowych komunikatów
literackich prowadzona przez zaproszonych
literatów i filologów. Oferta skierowana do młodzieży gimnazjalnej. licealnej i dorosłych.
Zajęcia prowadzone po utworzeniu grupy.
Zapisy tel. 515 660 229, 0618170891, mail:
kok@kornik.pl
Metafora teatralna
1.Warsztaty w interpretacji głosowej
tekstu literackiego oraz nauka podstaw gestu i ruchu scenicznego prowadzone przez
aktorów, logopedów artystycznych, reżyserów.
Zajęcia prowadzone w ramach edukacji teatralnej, po utworzeniu grupy. Zapisy tel. 515 229

3. Pracownia modelarstwa lotniczego. Prowadzenie Mieczysław Kamiński.
Zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Termin zajęć
piątki godz.15.00 SP nr 1 w
Kórniku.
Zapisy tel. 515 229 660,
0618170891 lub mail: kok@
kornik.pl

Działalność komercyjna
1.Projekt „Salon kulturalny na Prowencie”, czyli koncerty, spotkania autorskie, dyskusje. Sobota lub niedziela okazjonalnie.
2. Kurs języka angielskiego dla dzieci
najmłodszych metodą Helen Doron.
Prowadzenie Agnieszka Sierpowska-Pabich, tel. 664002540
3. Dla najmłodszych dzieci od 2 do 5 lat,
powstaje Artystyczny Klub Przedszkolaka.
Na zajęcia składają się: nauka j. angielskiego
metodą Helen Doron, plastyka, teatr, rytmika,
taniec, zabawy integracyjne, imprezy okolicznościowe.
Zajęcia w poniedziałki 10.30 -13.00. Początek 27.09.
Działalność na rzecz
integracji sołectw
1.Pomoc w organizacji i prowadzeniu
działalności kulturalnej, imprez okolicznościowych, przedsięwzięć gminnych poprzez
nadzór merytoryczny instruktorów danych
dziedzin sztuki. Okazjonalnie.
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz
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Godz.

Poniedziałek

Godz.

Wtorek

Godz.

10.30
14.15
Nauka gry na
16.30
Artystyczny Klub
gitarze
Przedszkolaka
13.00
16.30 Daria Pawłowicz 17.30

14.15
Nauka gry na
16.30
gitarze
16.30 Daria Pawłowicz 17.30

Pracownia
baletu i
tańca
Małgorzata
Wyspiańska
Matysiak

Latino
16.30
Grupa
17.30
początkująca
17.45 Dołącz do nas 19.30
Damian Wasiuta

Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi
Kórnickiej
Małgorzata
Wyspiańska
Matysiak

17.45
19.00
19.00
20.15
20.30
21.45

Hip Hop
Grupa
początkująca
17.00
Dołącz do nas
Damian Wasiuta
Hip Hop
Grupa średnio
zaawansowana
Damian Wasiuta
Taniec
Towarzyski
Kurs dla
dorosłych
Grupa średnio
zaawansowana
Damian Wasiuta

17.30
19.00

17.00
19.00

Środa

Godz.

Zajęcia
plastyczne
Grupa 6-11 lat
Sylwia
Grabarczyk

14.15
18.00

Zajęcia
plastyczne
Grupa 12-16
lat
Sylwia
Grabarczyk
Język
angielski dla
najmłodszych
(Helen Doron)
Agnieszka
Sierpowska
Pabich

Nauka gry na
15.00
gitarze
Daria
17.00
Pawłowicz

Piątek
Zajęcia
modelarstwa
lotniczego
Szkoła
Podstawowa
nr.1 w Kórniku
Mieczysław
Kamiński
Klub gier
logicznych
Zygmunt
Szram

Piosenka
Biesiadna
Alina
Staniecka
Wilczak

17.45
19.00

Latino
Grupa
początkująca
Dołącz do nas
Damian
Wasiuta

17.00
18.30

Język angielski
dla dorosłych
Ewa
Wodzyńska

19.30

Klub Dobrego
Filmu
(dwa razy w
miesiącu)

18.15

NOWY DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MOSINIE

24 września 2010 r.

Godz.

Zajęcia
plastyczne
15.30
16.00 dla dorosłych
Klaudynówka
17.30
Piotr
Mastalerz

Pracownia
nowych
mediów
Dawid
Szafrański

Z dniem 1.09.2010 r obowiązki dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Mosinie podjęła Pani mgr Maria Bobrowska.
Jest ona absolwentką psychologii UAM w
Poznaniu, specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe
z logopedii i zarządzania w placówkach
oświatowych. Ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Swoją karierę zawodową
związała z Poradnią w Mosinie, w której
pracuje od momentu ukończenia studiów.
W poradni zajmowała się diagnozą, terapią
i psychoedukacją, m.in. prowadziła grupę
wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych oraz badania przesiewowe dzieci
6-letnich. Pełniła funkcję pełnomocnika
ds. systemu zarządzania jakością ISO
9001-2008. Za swoją pracę zawodową
była wielokrotnie uhonorowana nagrodą
dyrektora poradni. Z jej inicjatywy nawiązano współpracę z Instytutem Psychologii
UAM w Poznaniu i podjęto działania zmierzające do opracowaniem nowego testu
diagnostycznego. Pani Maria mieszka w
Puszczykowie, jest mężatką, ma dwoje

Czwartek

dzieci. W wolnych chwilach zajmuje się
ogrodem i uprawia sport.
Pani Maria Bobrowska przedstawiła
plan rozwoju poradni na najbliższe lata,
który został bardzo dobrze oceniony przez
Komisję Rekrutacyjną, w tym wicestarostę
Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego. Zakłada on przygotowanie poradni do
zmian w systemie oświaty, otwartość na
problemy środowiska lokalnego i współpracę pomiędzy placówkami powiatowymi.
Stawia on także na intensyfikację działań
promujących poradnię.
Przypomnijmy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie mieści
się przy ul. Śremskiej 14 i obejmuje swoim
zasięgiem gminy Mosina, Puszczykowo i
Komorniki, ma Filię w Kórniku.
Pani Dyrektor życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz wytrwałości w realizacji
zamierzeń i planów.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska
rzecznik prasowy PPP w Mosinie

KULTURA / OŚWIATA

KULTURA

Nowy sezon w KOK

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W MOSINIE FILIA W KÓRNIKU

ZAPRASZA
RODZICÓW DZIECI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM
NA

IV DNI PRZEDSZKOLAKA
- W dniu 30 września 2010 roku od
godz. 12:00 do 17:00
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
- W dniu 1 października 2010 roku od
godz. 14:00 do 16:00
KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE
Udział w
IV DNIACH PRZEDSZKOLAKA
jest bezpłatny.
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
Filia w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34a
(Budynek Ośrodka Zdrowia)
Pok. 312 tel. 61-8-170-907

Serdecznie zapraszamy
21

ZAPROSZENIE
NA TURNIEJE
DO RADZEWA
UKS „Jedynka-Kórnik”,
SKS „Sokół”
i SK LOK w Radzewie
serdecznie zapraszają turnieje:
- 17 paździer nika
(ligi gminne),
- 7 listopada
(ligi powiatowe-otwar te)

Pożegnanie lata w Konarskim nastąpiło
podczas Festynu Rodzinnego, który odbył
się 11 września przy miejscowym placu
zabaw. Lato poczekało, zapewniając dobrą
pogodę. Mieszkańcy z Radą Sołecką na
czele zapewnili inne atrakcje.
Były zjeżdżalnie dla dzieci, zmagania
z mechanicznym bykiem dla odważnych,
przejażdżki bryczką, oraz różnorakie smakołyki i napoje.

Zabawę uświetnił występ Klubu Miłośników Piosenki Biesiadnej pod wodzą Aliny
Stanieckiej Wilczak, zespół Music Serwis
oraz zespół Chabry.
Frekwencja dopisała.
Organizatorami imprezy była Rada
Sołecka Konarskiego oraz Koło Gospodyń
Wiejskich.
ŁG

- 28 listopada
(ligi gminne).
Z a p i s y w d n i u t u r n i e j ó w.
N a t e n i s s t o ł o w y – ko b i e t y
o r a z m ę ż c z y ź n i w k at e g o r i i
szkół podstawowych i gimnazjum w godz. 8:15-8:45,
reszta zapisy do godz.
10:30 – gmina i 11:30 – powiat. Na rzut lotką i wiatrówkę zapisy dla wszystkich w godz. 11:00-13:00.
Ponadto 5 g r udnia odbędą
się Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik w
deblu kobiet i mężczyzn
oraz mikście tenisa stołowe go. Infor macje o tur niejach: 602764832 (Jolanta
Walczak) oraz 696090964
(Karol Niemier). W trakcie
zawodów spośród wszystkich uczestników ro zlosowane będą cenne nagrody!
Serdecznie zapraszamy do
Radzewa!
Karol Niemier

KATARZYNA PAWŁOWSKA WICEMISTRZYNIĄ EUROPY

Historyczny sukces osiągnęła dla klubu
UKS Jedynka Limaro Kórnik, Katarzyna
Pawłowska podczas torowych Mistrzostw
Europy a Saint-Petersburgu. Wraz z dwoma
koleżankami Renatą Dąbrowską i Małgorzatą Wojtyrą, wywalczyły srebrny medal
w wyścigu drużynowym na czas. Kilka lat
wstecz bliski medalu mistrzostw Europy był
inny zawodnik Limaro Mateusz Taciak, choć
on miał wtedy mniej szczęścia i pomimo
rekordu Polski juniorów wywalczył niestety
czwarte miejsce. Po kilku latach szczęście
uśmiechnęło się do innego przedstawiciela
klubu i Kasia Pawłowska mogła stanąć na
podium mistrzowskiej imprezy zdobywając
pierwszy (miejmy nadzieję, że nie ostatni)
medal tej rangi dla Kórnika. Medal ten jest
niezwykle cenny, tym bardziej, że zdobyty
w konkurencji olimpijskiej, a co za tym
idzie wspomniana drużyna dziewczyn
ma duże szanse zakwalifikowania się na
Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Niestety
wszystko zależy od władz sportowych
centrali (Ministerstwo Sportu), czy po tym
sukcesie dla tego wspaniałego zespołu
stworzone będzie szkolenie centralne
(Ośrodek Przygotowań Olimpijskich).
Wymienione dziewczyny niejednokrotnie
dały dowód, że warto w nie inwestować, a

SPORT / KULTURA

SPORT / KULTURA

Festyn w Konarskim

Pierwsza a lewej K. Pawłowska.

wicemistrzostwo Europy jest tego dobitnym
przykładem. Innym przykładem jest Maja
Włoszczowska, która w kolarstwie górskim ma takie szkolenie od sześciu lat po
czym została niedawno niekwestionowaną
Mistrzynią Świata. Wracając do wspomnianych Mistrzostw Europy, zespół przegrał
w eliminacjach jedynie z drużyną Belgijek
zaledwie o 1 sekundę. Trzecie miejsce
zajęły reprezentantki gospodarzy Rosjanki,
które uległy Polkom już o 3 sekundy. Kasia

wystartowała jeszcze w wyścigu na 3km na
dochodzenie, zajmując dziewiąte miejsce
oraz w wyścigu punktowym, w którym zajęła siódmą lokatę. Dla naszej zawodniczki
jest w tym roku jeszcze kilka startów, m.in.
Mistrzostwa Polski seniorów w Pruszkowie
pod koniec września i Mistrzostwa Europy
seniorów na początku listopada.
Paweł Marciniak

„Przez życie z wiarą w Lecha”
Dzieciaki z przedszkola w Bninie i z
Szczodrzykowa podobnie jak większość
dzieci z przedszkoli na terenie Wielkopolski na początku września otrzymały od
Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań,
odblaskowe kamizelki, które mają lepiej
chronić przedszkolaków na wspólnych
spacerach i wycieczkach.
Odblaskowe kamizelki zostały rozdane
przez Fan Club Lecha z Bnina, który wytypował owe przedszkola. Stowarzyszenie
oraz grupy kibicowskie postanowiły zająć
się bezpieczeństwem maluchów, ponieważ
to one narażone są na największe niebez-

pieczeństwo.
Warto zaznaczyć, iż rozdawanie kamizelek jest kolejną tego typu akcją
zorganizowaną przez kibiców Lecha po
„Niebiesko-Białym Mikołaju” oraz akcji
„Wielkopolanie Powstańcom” kiedy to kibice
z Bnina zbierali smakołyki na Mikołaja i
Zajączka dla pobliskiego domu dziecka w
Bninie oraz zadbali o mogiły powstańcze
na terenie Bnina.
Łącznie rozdaliśmy 240 kamizelek,
150 przypadło podopiecznym z Bnina
oraz 90 dla dzieci z Szczodrzykowa warto
zaznaczyć iż każdy podopieczny otrzymał

kamizelkę gdyż taka właśnie liczba dzieci
uczęszcza do tych przedszkoli.
W momencie rozdawania kamizelek
zarówno w Bninie jak i Szczodrzykowie
panowała wspaniała atmosfera, dzieci w
Szczodrzykowie przygotowały nawet dla
nas laurkę w ramach podziękowań. Po
wspólnych zdjęciach i śpiewach zakończyliśmy kolejną jakże udaną akcję kibicowską.
Mamy nadzieję iż dzięki naszej inicjatywie
dzieci będą bezpieczniejsze.
Paweł Bukczyński
prezes FC BNIN

II Liga Szachowa w Kórniku

Szachiści Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego grali w Drużynowych Mistrzostwach Polski w II lidze i uzyskali 23
miejsce gwarantujące grę w nastepnym roku na tym samym poziomie. Składam serdeczne gratulację całej drużynie.
Wyjazd był sponsorowany przez: Gminę Kórnik, Bank Spółdzielczy w Kórniku oraz firmę Stimi Pana Michała Łuczaka. Za wsparcie
finansowe składamy serdeczne podziękowanie.
Drużynowe Mistrzostwa Polski
II Liga Seniorów
Drużyna szachistów w składzie:
I szach. Płończak Dominik
5,0 pkt
II szach. Bartkowiak Damian 4,5 pkt
III szach. Przybylski Bartosz
5,5 pkt
IV szach. Duszczak Dariusz
3,5 pkt
V szach. Płończak Mateusz
4,0 pk
VI szach. Huchwajda Katarzyna 2,0 pk
rezerwa Zgarda Jakub
1,5 pkt
Od lewej: Bartosz Przybylski, Dominik Płończak, Katarzyna Huchwajda, Jakub Zgarda, Damian Bartkowiak, Mateusz Płończak i kapitan drużyny Dariusz Duszczak
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Ryszard Bartkowiak - prezes MUKS
Wieża Kórnicka.
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KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

TEL. 604-676-595

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

NAPRAWA

K&A FOTOART

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

Fotografia ślubna
i okolicznościowa
Sesje rodzinne

PRALEK

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

tel.664-477-196
www.kafotoart.pl

Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy
na terenie Kórnika-Bnina.
Powierzchnia 115m²
(z możliwością adaptacji dodatkowych
150m² na magazyn)
oraz dużym terenem wokół budynków.

tel. 604-676-595

50

%

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

24

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

Miejsce
na Twoją reklamę

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

Sprzedam
działkę
budowlaną

o pow. 1000m²
w Skrzynkach
na ul. Leśnej
tel. 509-710-400

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

w Centrum Rekreacji i Sportu,

zlokalizowana w Kórniku k. Poznania poszukuje pełnych
energii i entuzjazmu pracowników, dla których wyzwaniem będzie uczestniczenie w budowaniu wizerunku
lokalu oraz współtworzenie przyjaznej atmosfery w pracy
na stanowisku:

SZEF KUCHNI – KUCHARZ/ KUCHARKA
KELNER/ KELNERKA

CZYNNE:
od poniedziałku do piątku w
godz. 6.00-20.00
w soboty w godz. 6.00-12.00

Wymagania:

WYSOKIE CENY !

Oferujemy:

Firma „KARMIL”
Runowo 2a
teren Odlewni Aluminium

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIA / REKLAMA

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

• Doświadczenie na podobnym stanowisku,
• Kreatywność, dyspozycyjność,
• Wysoka kultura osobista i dobra organizacja pracy,
• Pasja w tworzeniu i przygotowywaniu potraw
dot. kucharz,
• Bardzo dobre warunki pracy,
• Praca w nowo powstającym obiekcie,
• Dodatkowo dla kucharza możliwość stworzenia kuchni
autorskiej
W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie cv i listu
motywacyjnego na adres email: restauracjakornik@onet.eu
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie
danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

*Sprzedam nosidełko i fotelik samochodowy Chicco do 13 kg 691890893
*Oddam w najem lokal użytkowy o pow. 30m² na działalność handlową w Kórniku tel. 788-170-413
*Nauczyciel udzieli korepetycji z języka angielskiego – szkoła podst. i gimn oraz języka francuskiego – wszystkie poziomy tel. 607-572-119
*Oddam najem pomieszczenia na biura lub hurtownię tel. 601-713-458
*Sprzedam drewno kominkowe, sezonowane tel. 607-860-657
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m² Konarskim tel. 667-860-884
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze o pow. 45m² w Środzie Wlkp. tel. 61 28-54-576 lub 501-074-900
*Sprzedam działkę w Mieczewie tel. 601-713-458
*Sprzedam komplet nowych oryginalnych felg stalowych, 16 cali, 5x112, pasują do VW, seata, audi, skody, 480zł tel. 600-396-438
*Stacja paliw w Jaryszkach zatrudni pracownika obsługi klienta tel. 618 798-385
*Stacja paliw w Jaryszkach zatrudni pracownika do prac porządkowych tel. 502-359-626
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, irgi, ligustry i inne tel. 697-161-171
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w Kórniku lub okolicach tel. 502-957-373
*Sprzedam kamienice w centrum Kórnika tel. 601-713-458
*Sprzedam stalową konstrukcję dachu o wym. 10x13m oraz dwie bramy garażowe uchylne tel. 602-214-931
*Sprzedam dom w Borówcu wolnostojący, 130/540, gotowy do zamieszkania, 435 tys. zł Tel. 792-884-454
*Kto zaadoptuje 1,5 miesięcznego kotka? Tylko poważne oferty tel. 609-100-039
*Odsprzedam nową odzież (likwidacja sklepu) tel. 608-039-310
*Zatrudnię kierowcę-magazyniera, kat. B, praca dorywcza lub na pół etatu tel. 505-720-027
*Sprzedam działkę budowlaną ok. 1000m² tel. 618 171-652
*Sprzedam działki budowlane w Dachowie, cena 110zł/m² tel. 606-271-875
*Sprzedam działki budowlane w Lucinach, cena 60zł/m², uzbrojone tel. 606-271-875
*Sprzedam siano w kostkach oraz owies lub mieszankę tel. 618 980-214 (po 17) lub 519-597-727
*Oddam w najem sklep w centrum Kórnika o pow. 28m² tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę 3000m² w Mieczewie tel. 618 980-214 (po 17) lub 519-597-727
*Poszukuję do wynajęcia garażu na fakturę VAT tel. 600-094-146
*Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 69m², 179 tys. zł. tel. 601-713-458
*Zamienię nowy dom 130m² na małe mieszkanie tel. 601-713-458
*Rencista, 62 lata, poszukuje stałej lekkiej pracy tel. 724-537-410
*Sprzedam wózek trzyfunkcyjny, nosidełko i fotelik samochodowy od 9 do13 kg tel. 697-695-763

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH

USŁUGI KRAWIECKIE

Nowo powstająca
RESTAURACJA

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

- nasiona zbóż ozimych
• pszenżyto ozime: Baltiko, Grenado,
Magnat, Loentino, Madilo, Moderato,
Fidelio, Algoso, Woltario,
• pszenica ozima: Batuta, Bogatka,
Figura, Finezja, Kampana, Ludwig,
Muszelka, Zyta,
• jęczmień ozimy: Karakan, Maibrit,
Traminer,
• żyto ozime – Dańkowskie Złote,
Dańkowskie Diament,
- sadzeniaki ziemniaka: Arielle, Impala,
Lord, Denar, Miłek, Vineta,
- środki ochrony roślin,
- nawozy,

- pasze i koncentraty NEOROL.
TOWAR DOSTARCZAMY
WŁASNYM TRANSPORTEM

ZAPRASZAMY

Absolwentka

Poszukuje pilnie

Goethe Institut Berlin

garażu
do wynajęcia

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Tel. 695-191-800

w Kórniku
tel. 505-802-289

Firma Grześkowiak
zatrudni:
Kierowcę kat. C lub C+E. Mile widziane doświadczenie.
Osoby na stanowisko Pracownik produkcyjny.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie firmy: KórnikBnin ul. Śremska 29, telefonicznie 61-819-00-41 lub elektronicznie na adres praca@surowki.pl.

Sprzedam działki

budowlane w Dachowie
cena 110zł/m²
tel. 606-271-875

EKO GROSZEK
KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

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

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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WORKOWANY

nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ
519 zł tona
kostka workowana 639zl tona
DOWÓZ
Tel. 505-72-00-27

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

nr 17/2010

I MEMORIAŁ MARKA SERWATKIEWICZA

Gdyby żył, 11 września 2010 r. skończyłby 53 lata... Nie doczekał niestety tego
dnia, został wezwany do realizacji innych,
ważniejszych zadań. Marek Serwatkiewicz
dbał jak mało kto, by pamiętano o innych
poprzez organizację licznych imprez sportowych.
12 września 2010 r. zawodnicy, którzy
przybyli do Radzewa, biorąc udział w zawodach, które sam stworzył uczcili Jego
pamięć. Tego właśnie dnia odbył się kolejny
turniej VI Rozgrywek Ligowych Powiatu
Poznańskiego, organizowanych przez UKS
„Jedynka-Kórnik” Sekcję Tenisa Stołowego
SKS „Sokół” w Radzewie „Turniej Wojny
Obronnej 1939” rozegrany też jako „I Memoriał Marka Serwatkiewicza”. Po minucie
ciszy i otwarciu zawodów przez Jolantę
Walczak, 199 startujących przystąpiło do
sportowej rywalizacji, której wyniki przedstawiały się następująco:
Liga Tenisa Stołowego
Powiatu Poznańskiego (LTSPP)
Zawody przeprowadzili Eugeniusz Rybak oraz Eugeniusz Staniszewski, a przy
stołach tenisowych rywalizowało w sumie
54 zawodników (14 kobiet i 40 mężczyzn)

2. Michalina Hajdrych (Śrem)
3. Zuzanna Zięta (Mościenica)
Powyżej 18 lat (10 startujących)
1. Beata Kujawa (Runowo)
2. Rita Zięta (Mościenica)
3. Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny)

Kobiety
Szkoły podstawowe (8 startujących)
1. Małgorzata Lewandowska (KórnikBnin)
2. Klaudia Sucharska (Kórnik-Bnin)
3. Kamila Karaś (Czmoniec)
Open (6 startujących)
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Maria Kujawa (Runowo)
3. Mariola Tomaszewska (Czmoniec)

Mężczyźni
Do lat 18 (18 startujących)
1. Michał Szymankiewicz (Kromolice)
2. Patryk Pietrucha (Iwno)
3. Bartłomiej Duchan (Radzewo)
Powyżej 18 lat (24 startujących)
1. Roman Starosta (Kórnik)
2. Mikołaj Karaś (Kórnik-Bnin)
3. Grzegorz Nowak (Konarskie)
Najlepsze wyniki uzyskali: wśród kobiet
Maria Kujawa, a wśród mężczyzn Roman
Starosta.

Mężczyźni
Szkoły podstawowe (11 startujących)
1. Daniel Ratajczak (Radzewo)
2. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
3. Mikołaj Błażykowski (Iwno)
Gimnazja (11 startujących)
1. Mateusz Wójkiewicz (Radzewo)
2. Szymon Bargiel (Iwno)
3. Dawid Śliwczyński (Iwno)
Do 45 lat (10 startujących)
1. Błażej Woźniakowski (Żelazków)
2. Piotr Adamczak (Trzemeszno)
3. Jacek Kotlarski (Poznań)
Powyżej 45 lat (8 startujących)
1. Leszek Dobrzykowski (Żelazków)
2. Jerzy Kiedrowicz (Poznań)
3. Leopold Kosek (Koziegłowy)
W Turnieju Mistrzów najlepsi okazali się
Agnieszka Toboła i Błażej Woźniakowski.
Liga Strzelecka
Powiatu Poznańskiego (LSPP)
Zawody sędziowali Lech Stencel i Andrzej Szymankiewicz, a konkursowe strzały
oddało łącznie 61 zawodników (19 kobiet i
42 mężczyzn).
Kobiety
Do lat 18 (9 startujących)
1. Maria Kujawa (Runowo)
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Liga Rzutu Lotką
Powiatu Poznańskiego (LRLPP)
Zawody przeprowadziły Mieczysława
Grzybek oraz Katarzyna Szymankiewicz, a
udział w nich wzięło razem 84 zawodników
(34 kobiety i 50 mężczyzn).
Kobiety
Do 18 lat (16 startujących)
1. Kamila Karaś (Czmoniec)
2. Klaudia Dryer (Radzewo)
3. Maria Kujawa (Runowo)
Powyżej 18 lat (18 startujących)
1. Rita Zięta (Mościenica)
2. Joanna Fiedorczyk (Trzykolne Młyny)
3. Mariola Tomaszewska (Czmoniec)
Mężczyźni
Do 18 lat (21 startujących)
1. Marcin Tomaszewski (Czmoniec)
2. Daniel Ratajczak (Radzewo)
3. Mateusz Cychnerski (Radzewo)
Powyżej 18 lat (29 startujących)
1. Dawid Miszczak (Błażejewo)
2. Andrzej Olejniczak (Kórnik)
3. Karol Niemier (Czmoń)
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Przedsiębiorstwo Handlowe
AGROFARM
ul. Kopczynowska 45
63-023 Sulęcinek
tel. 61 286-37-71, 603-110-166

Najlepsze wyniki uzyskali: Rita Zięta
wśród kobiet i Dawid Miszczak wśród
mężczyzn.
Dzięki środkom finansowym ze
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
najlepsi w poszczególnych kategoriach
nagrodzeni zostali pucharami i medalami, a najlepsi z najlepszych otrzymali
nagrody rzeczowe. Natomiast spośród
wszystkich uczestników zawodów rozlosowano nagrodę specjalną, ufundowaną przez Burmistrza Kórnika Jerzego
Lechnerowskiego, co znacznie uatrakcyjniło imprezę. Szczęśliwcem, w ręce
którego trafił piękny rower górski okazał
się Piotr Staniszewski z Konarskiego.
Nagrodę osobiście przekazał Burmistrz,
który wraz z innymi gośćmi: Krystyną
Kiełpińską – dyrektor SP w Radzewie,
Sewerynem Waligórą – prezesem UKS
„Jedynka-Kórnik” oraz Józefem Bartkowiakiem – sołtysem wsi Konarskie
dekorował najlepszych na podium.
Towarzyszyły im tradycyjne fanfary.
Wszyscy uczestnicy mogli też wspomnieć Marka Serwatkiewicza, oglądając
zdjęcia umieszczone w gablocie, jaką z
okazji urodzin wykonał ku Jego pamięci
jeden z Jego wychowanków.
Zdobywcom pucharów, medali i nagród serdecznie gratuluję, a szczególne
słowa podziękowania kieruję w stronę
wszystkich tych, dzięki którym udało się
zorganizować ten turniej, jakże trudny,
bo pierwszy pod nieobecność Marka
Serwatkiewicza. Za zaangażowanie
dziękuję zwłaszcza Jolancie Walczak
i innym pracownikom szkoły w Radzewie, a także zarządowi UKS „JedynkaKórnik”.
Kolejny turniej w Radzewie, tym
razem w ramach Kórnickich Rozgrywek
Ligowych (tylko dla mieszkańców gminy) odbędzie się już 17 października.
W imieniu wszystkich organizatorów
serdecznie zapraszam.
Karol Niemier
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DZIEWCZĘTA Z SZCZODRZYKOWA I
CHŁOPCY Z KÓRNIKA
MISTRZAMI GMINY
W CZWÓRBOJU LA
10 września na stadionie OSiR-u odbyła się rywalizacja szkół podstawowych
w czwórboju lekkoatletycznym, w skład
którego wchodzą: biegi na 60m oraz 600m
dziewczęta a chłopcy 1000m, skok w dal
i rzut piłeczką palantową. Są to zawody
drużynowe, w których startuje
reprezentacja 6 dziewcząt i 6
chłopców a uzyskane przez
nich wyniki w 4 konkurencjach
przeliczane są na punkty
według tabel wielobojowych.
Suma punktów uzyskanych
przez 5 najlepszych decyduje
o miejscu szkoły.
W kategorii dziewcząt
zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie –
800 pkt., startując w składzie:
Jachnik Katarzyna, Weronika
Wujek, Klaudia Madajewska,
Angelika Konieczna, Marta
Rymelska, Róża Jakubowska.
Drugie miejsce z ilością 773
pkt. zajęła szkoła z Bnina,
trzecie - 682 pkt. szkoła z
Kórnika a czwarte - z Radzewa – 418 pkt.
Wśród chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa z
Kórnika w składzie: Michał
Suszka, Jakub Słabolepszy,
Jakub Jasek, Mateusz Lester, Mateusz Nowak, Wiktor
Szymkowiak gromadząc 787
pkt. Kolejne miejsca zajęły
szkoły: Radzewo - 689 pkt.,
Szczodrzykowo - 665 pkt. i Bnin - 623 pkt.
Indywidualnie najwięcej punktów dla
swoich szkół zdobyli: Klaudia Sucharska
z Bnina - 215 i Michał Suszka z Kórnika 240 pkt. Drugie miejsce wywalczyli Klaudia
Madajewska z Szczodrzykowa - 208 pkt. i
Karol Siejak z Radzewa - 238 pkt. a trzecie
Dagmara Runowska z Szczodrzykowa
- 166 pkt. i Dawid Kurminowski z Bnina
161 pkt. Na wyróżnienie zasługują wyniki
uzyskane przez uczniów w poszczególnych
konkurencjach:
BIEG NA 60M - Michał Suszka z Kórnika
- 8,53 sek., Karol Siejak z Radzewa - 8,85
sek. i Klaudia Madajewska z Szczodrzykowa - 9,42 sek.
SKOK W DAL - z Kórnika Michał Suszka
- 4,49m, Karol Siejak z Radzewa - 4,39m, z
Szczodrzykowa Klaudia Madajewska - 3,80
i Klaudia Sucharska z Bnina - 3,75m.
PIŁKA PALANTOWA – z Radzewa Karol
Siejak - 50m i Oskar Wachowiak - 46m
oraz Dagmara Runowska z Szczodrzykowa- 30m.
BIEG NA 600M dziewcząt - Klaudia
Sucharska - 2:06,74 i Marianna Jaskuła z
Bnina - 2:06,34 oraz Magda Cyra z Kórnika
uzyskując czas 2:09,58.

BIEG NA 1000m chłopców - Michał
Suszka z Kórnika - 3:28,73, Karol Siejak
z Radzewa - 3:32,84 i Jakub Zboralski z
Bnina-3:35,04.
Dziewczęta z Szczodrzykowa i chłopcy
z Kórnika będą reprezentować naszą gminę
w zawodach powiatowych.
MŁODE ORLIKI GRAŁY
O PUCHAR PREMIERA
Wiele emocji i wrażeń wywołały na
młodych piłkarzach mecze w Turnieju
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Na boisku „Orlik” w Kórniku na Błoniach

walczyły zespoły szkolne składające się
z 10-11- letnich dziewcząt – 3 zespoły i
chłopców – 4 zespoły.
Wśród dziewcząt wygrała drużyna
Karola Niemiera ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie, pokonując młode piłkarki
ze Szkoły Podstawowej w Bninie 1:0 i
takim samym wynikiem zespół ze szkoły
w Szczodrzykowie. Niezwykle emocjonujący był mecz o drugie miejsce pomiędzy
Bninem i Szczodrzykowem. W normalnym
czasie był remis 0:0 a o końcowym wyniku decydowały rzuty karne. Ostatecznie
wygrały bninianki 2:1.W całym turnieju po
jednej bramce strzeliły: Justyna Rumińska
i Katarzyna Karaś z Radzewa, Daria Rataj i
Zuzanna Latusek z Bnina oraz Natalia Alankiewicz z Szczodrzykowa. Zwyciężczynie
z Radzewa: Wiktoria Masłowska, Klaudia
Dryjer, Joanna Brylewska, Weronika Niemier, Lidia Wiśniewska, Justyna Rumińska,
Sandra Banecka, Katarzyna Karaś, Monika
Stempniak i Zuzanna Górna awansowały
do dalszych rozgrywek.
W kategorii chłopców prym wiedli
uczniowie Adama Prokopczuka ze Szkoły
Podstawowej w Kórniku. Kórniccy piłkarze wygrali wszystkie mecze pokonując

szkołę z Szczodrzykowa 2:0, z Radzewa
6:1 i z Bnina 4:1. Królem strzelców został
Mateusz Ciapa, który strzelił 8 bramek,
Jan Buszkiewicz - 3 i Jan Frąckowiak - 1 .
Ponadto w zespole grali: Jakub Przepióra,
Wiktor Szymkowiak, Marcin Garstkiewicz,
Radosław Andrzejczak, Dominik Siwiński, Jakub Lehmann i Michał Dominiak.
Zwycięski zespół awansował do dalszych
rozgrywek.
Drugie miejsce wywalczyli piłkarze ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,
z których Mateusz Kruk strzelił w całym
turnieju 5 bramek a Adrian Ciesielski i
Jakub Tomczak po 2. Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie pokonała 5:1 szkołę z
Radzewa i 4:1 z Bnina. Szkoła
Podstawowa w Radzewie
wygrała jeden mecz z Bninem
2:0 i zajęła trzecie miejsce. W
turnieju Marcin Tomaszewski
z Radzewa strzelił 3 bramki a
Marek Zandecki – 1. Szkoła
z Bnina ostatecznie zajęła
czwarte miejsce a bramki zdobyli: Karol Sikorski - 2 (plus
1 samobójczą) oraz Jakub
Łuczak - 1.
Zawody organizował trener
kórnickiego „Orlika” Dariusz
Śmigielski a sędziowali opiekunowie wszystkich zespołów.
Zawody obserwowali i także
pomagali w przeprowadzeniu
turnieju działacze SZS oraz
rodzice. Po piłkarskich zmaganiach zawodnicy posilili się
drożdżówkami i napojami,
które przygotował kierownik
OSiR Jan Wójkiewicz.
RUSZYŁY IMPREZY W
POWIECIE
W Swarzędzu w mistrzostwach powiatu
poznańskiego szkół ponadgimnazjalnych
startowało LO Kórnik. W finałach mistrzostw, chłopcy Andrzeja Palucha, wygrywając z LO Tarnowo Podgórne 7:2, z ZS
Mosina 9:3 a ulegając 3:7 z ZS 1 Swarzędz
i 3:6 z ZS 2 Swarzędz zajęli trzecie miejsce.
Brązowe medale wywalczyli: Łukasz Szymkowiak, Paweł Piotrowski, Dawid Ignasiak,
Jakub Bortlisz, Sebastian Bałaj, Wojciech
Kropiński, Michał Konik, Piotr Lehmann,
Tomasz Górny, Jan Frąckowiak, Aleksander
Matysiak, Maciej Ratajczak i Michał Grajkowski. Z kolei licealistki zajęły w finałach
czwarte miejsce .
W półfinałach mistrzostw powiatu poznańskiego w piłce nożnej uczniowie z
Bnina zajęli trzecie miejsce. Wygrali mecz
ze szkołą w Puszczykowie 3:1, ale ulegli
gospodarzom - Szkole Podstawowej w
Kostrzynie 0:3 i z Murowaną Gośliną 2:4.
Kórniccy gimnazjaliści grali w Stęszewie i
zremisowali z gospodarzami 1:1, wygrali
mecz z Pecną 2:1 oraz przegrali z Puszczykowem 0:2. Ostatecznie zajęli w grupie
trzecie miejsce.
ARA
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Nowinki
z Kotwicy
22 sierpnia odbył się Turniej Piłkarski
w Mosinie. Kotwica wystawiła swoje trzy
drużyny: trampkarzy rocznik 97/98, młodzików rocznik 99/2000 i żaków rocznik
2001 i młodszych. Pogoda dopisała, a nasi
piłkarze walczyli wspaniale. Każda drużyna
wróciła z trofeum. Trampkarze zajęli pierwsze miejsce, młodziki drugie, a żaki trzecie.
Mateusz Ciapa zdobył nagrodę dla króla

strzelców, a Kacper Surdyk dla najlepszego
bramkarza.
Po mosińskim turnieju, piłkarze Kotwicy
pojechali na obóz sportowy, który odbył się
w dniach 23-27 sierpnia w pobliskim Błażejewku. Pod okiem trenerów, młodzi adepci
piłki nożnej podnosili swoje umiejętności
i przygotowywali się do ligi. Każdy dzień
upływał na treningach, chociaż pogoda
nie zawsze była łaskawa dla sportowców.
W czasie obozu piłkarze odbyli mecze
sparingowe z warszawską drużyną KS
SEMP URSYNÓW, która też była na obozie w Błażejewku. Choć pobyt był krótki, to
zielona noc na pewno na długo pozostanie

w pamięci piłkarzy i trenerów.
Warto też wspomnieć o zawodniczce
Kotwicy - Martynie Boguszyńskiej, która
wraz z drużyną dziewczynek z Wielkopolski
zdobyła I miejsce w turnieju „Z podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Główną
nagrodą w tym turnieju jest wyjazd 19 listopada do Mediolanu na stadion San Siro.
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Sport Szkolny

Z początkiem września rozpoczęła się
liga. Wszystkim sportowcom życzymy dobrych miejsc w tabeli i niewielu kontuzji.
kierownik drużyny Kotwica Kórnik

V MEMORIAŁ PŁK JANA WÓJKIEWICZA W PIŁCE NOŻNEJ
19 września 2010 r. na niedawno
otwartym boisku w Konarskiem odbył się
piąty Memoriał Płk. Jana Wójkiewicza w
Piłce Nożnej. W zawodach tradycyjnie
prawo startu miały reprezentacje wiosek
należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Radzewie, której patronuje Jan
Wójkiewicz. W tym roku wystartowały
drużyny z Czmonia, Konarskiego oraz
Radzewa połączonego z Czmońcem.
Turniej, którego organizatorem był Józef
Bartkowiak z Radą Sołecką Konarskiego,
zorganizowano dla upamiętnienia 71
rocznicy wybuchu II wojny światowej i
105 rocznicy urodzin patrona radzewskiej
placówki.
Po rozegraniu 3 spotkań najlepszym
zespołem okazała się drużyna gospoda-

24 września 2010 r.

rzy, która pewnie wygrała z Czmoniem
6:3 i z Radzewem/Czmońcem 6:0. Drugie miejsce dzięki zwycięstwu 6:3 nad
Czmoniem zapewniła sobie reprezentacja
Radzewa/Czmońca.
Ogółem strzelono 24 gole, z czego
najwięcej, bo 8 zawodnik Konarskiego
Karol Siejak i to on został królem strzelców imprezy. Najlepszym bramkarzem
turnieju w zgodnej opinii opiekunów
drużyn i sędziów został wybrany Mateusz
Radziejewski z Radzewa, a najbardziej
walecznym zawodnikiem Norbert Naglewicz, również z Radzewa.
Puchar dla najlepszej drużyny wręczyła dyrektor SP w Radzewie Krystyna
Kiełpińska. Nagrody rzeczowe dla drużyn
oraz wyróżnionych zawodników, a także

pamiątkowe znaczki wręczał natomiast
sołtys Konarskiego Józef Bartkowiak.
Mecze na zmianę sędziowali Eugeniusz
Rybak i Karol Niemier.
Fundatorem nagród był Józef Bartkowiak wraz z Radą Sołecką Konarskiego,
napoje dla drużyn ufundowała Rada
Sołecka Radzewa na czele z Julią i Dawidem Bartkowiakiem, a kiełbaski, którymi
wszyscy posilili się po zakończonych
zawodach sponsorowała Rada Sołecka
Czmonia na czele z sołtysem Jerzym
Rozmiarkiem.
Organizatorzy bardzo serdecznie
dziękują wszystkim osobom, dzięki którym udało się sprawnie przeprowadzić
turniej.
Karol Niemier
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Następny numer Kórniczanina ukaże się
8-go października 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 1-go października 2010 r.
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Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę Jacka Kruka i Małgorzaty Grzesiak.
Odbywają się w SP nr 1 w Kórniku,
w każdą środę i piątek o godz. 17.00
Zapisy tel. 509-890-888
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Sta
nis
ław
a

INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

Tylko u nas
zakupy bez gotówki
nawet od z∏otówki!

Kórnik, ul. Poznaƒska 87

NAJTA¡SZY SKLEP
NAJWI¢KSZY PARKING
W MIEÂCIE
PŁATNOÂå KARTAMI

Godziny otwarcia: Pon. - Sob. 7.00-21.00, Niedz. 8.00-20.00

Bank Spóádzielczy w Kórniku
Jeszcze do 30 wrzeĤnia 2010 roku Bank oferuje:

LokatĐ

5/3

Kredyt

szkolny!!!
Juİ w paĮdzierniku !!!
nowa Lokata promocyjna SGB z nagrodami
oraz

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

