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W numerze także:
- Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
- Pierwsza sesja
- Informacje o Otwartych Konkursach Ofert
- Sportowe sukcesy Kórniczan 
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Miejsce
na Twoją reklamę

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

ul. Dworcowa 24
62-330 Nekla

tel. 061/438 63 10
(po godz. 16) 061/438 65 44

www.stalmet-nekla.pl
biuro@stalmet-nekla.plNOWA OFERTA !

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

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

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

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm), 
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.

L.p. Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania przynależność i 
poparcie

Liczba głosów oddanych 
na kandydata % głosów

1 Jaroniec Aleksander Adam Mościenica, członek Prawa i Sprawiedliwości 1152 16.42%

2 Lechnerowski Jerzy 
Czesław 

Kórnik, nie należy do partii 
politycznej 5864 83.58%

Obwód 
nr
 

Adres
Liczba

    Głosów ważnych 
na   

Aleksandra 
Jarońca

Głosów ważnych 
na

Jerzego 
Lechnerowskiego uprawnionych kart 

wydanych
głosów 

oddanych Frekwencja głosów 
ważnych

1
Liceum 

Ogólnokształcące 
Kórnik

1755 896 896 51,05% 870 144 726

2 Szkoła Podstawowa 
nr 1 2070 1103 1098 53,04% 1077 134 943

3 Szkoła Podstawowa 
nr 2 1716 973 971 56,59% 945 130 815

4 Szkoła Podstawowa 
nr 2 1043 449 449 43,05% 432 72 360

5
Szkoła 

Podstawowa, 
Radzewo

1149 521 520 45,26% 507 59 448

6
Szkoła 

Podstawowa, 
Szczodrzykowo

1704 791 791 46,42% 766 95 671

7 Gimnazjum, 
Robakowo 2266 915 914 40,34% 879 181 698

8
Budynek, ul. 
Szkolna 2, 
Borówiec

1427 661 661 46,32% 588 109 479

9 Dom Strażaka, 
Kamionki 2003 831 831 41,49% 761 167 594

10
Budynek, ul. 
Szkolna 2, 
Borówiec

366 205 205 56,01% 191 61 130

Ogółem 15499 7336 7336 47,33% 7016

Jerzy Lechnerowski
5864 głosy

83,58%

Aleksander Jaroniec
1152 głosy

16,42%

Wyniki WyboróW na stanoWisko 
burmistrza Gminy kórnik

SZCZEgóŁy wyborów burmiStrZA w poSZCZEgólNyCh obwodACh gŁoSowANiA

tAbElA podSumowująCA wyNiki wyborów burmiStrZA w CAŁEj gmiNiE kórNik

21 listopada niespełna połowa 
uprawnionych do głosowania miesz-
kańców gminy kórnik wzięła udział w 
wyborach burmistrza gminy kórnik. 
Stosunkowo najliczniej (56,5%) gło-
sowali mieszkańcy okręgu nr. 3 (bnin). 
Najmniej (nieco ponad 40%) wyborców 
zagłosowało w okręgu nr 6 (obwód w 
robakowie). 

Zdecydowanie wygrał dotychczaso-
wy burmistrz jerzy lechnerowski, któ-
rego poparło ponad 83 % tych, którzy 
oddali ważne głosy. będzie to już jego 
5 kadencja (z 4-letnią przerwą) na tym 
odpowiedzialnym stanowisku.

debiutujacy w wyborach przedsta-
wiciel i członek piS Aleksander jaro-
niec otrzymał ponad 16% poparcia.

gratulujemy i życzymy samych 
trafnych decyzji.
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Szósta kadencja samorządu już startu-
je. Zgodnie z przepisami, w ciągu tygodnia 
od oficjalnego rozstrzygnięcia wyborów 
odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji.

jej głównym celem było ukonstytuowa-
nie się rady miejskiej, poprzez złożenie 
ślubowania przez jej członków i wybór 
„prezydium”.

Mimo wcześniejszych informacji o rezy-
gnacji jednego z wybranych radnych, gremium 
Rady zebrało się w pełnym, 15-osobowym 
składzie.

Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kórniku 
nowej kadencji zwołała przewodnicząca Rady 
Miejskiej minionej kadencji Irena Kaczmarek. 
Początkowo, zgodnie z tradycją, obradom 
przewodniczył najstarszy w gronie nowej Rady, 
radny Andrzej Zieliński.

Tekst ślubowania odczytał najmłodszy 
radny Marek Broniewski. Następnie kolejno 
każdy z pozostałych wybranych powtarzał 
„Ślubuję”.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej (radni: 
Julia Bartkowiak, Iwona Cupryjak, Adam 
Lewandowski, Przemysław Pacholski) przy-
stąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku. Zgłoszono kandydaturę 
Macieja Marciniaka, który jak się okazało był 
jedynym kandydatem. W tajnym głosowaniu 
jednomyślnie wybrano radnego Marciniaka na 
przewodniczącego.

Na stanowisko pierwszego wiceprze-
wodniczącego zgłoszono kolejno radnych 
Romana Genstwę i Tomasza Grześkowiaka. 
Radnego Genstwę, również w głosowaniu 
tajnym poparło 9 radnych. Za kandydaturą 
radnego Grześkowiaka głosowało 2 radnych. 
Cztery głosy były nieważne (popierały obie 
kandydatury).

W kolejnym głosowaniu radnego Tomasza 
Grześkowiaka wybrano drugim wiceprzewod-
niczącym (11 radnych głosowało „za” jego 
kandydaturą).

Przewodniczący Maciej Marciniak prze-
kazał kilka informacji na temat najbliższych 
planów dotyczących działań nowej Rady.

Poinformował między innymi o zwołaniu na 
poniedziałek 6 grudnia (godz. 17:00) sesji, na 
której ślubowanie złoży burmistrz.

W ostatniej części obrad, głos zabrał naj-
pierw Seweryn Waligóra wybrany do

Rady Powiatu Poznańskiego. Pogratulo-
wał on radnym wyboru, obiecał współpracę 
z samorządem miejskim oraz zrelacjonował 
dotychczasowe działania Rady Powiatu 
nowej kadencji. Głos zabrał także Roman 
Kominek, reprezentujący lokalne koło Prawa i 
Sprawiedliwości gratulując wyboru radnym, ale 
obiecując uważne śledzenie poczynań nowej 
Rady (przypomnijmy, że żaden z kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskał mandatu 
radnego w naszej gminie).

Życzenia pomyślności nowej Radzie złożyli 
także burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz prze-
wodniczący kórnickiego koła Stowarzyszenia 
Sołtysów RP Zbigniew Tomaszewski.

ŁG

PierWsza sesja szóstej kadencji 
rady miejskiej

dZiEŃ prACowNikA SoCjAlNEgo

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
zorganizowano 19 listopada w Hotelu Da-
glezja uroczyste spotkanie, w którym wzięli 
udział pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kórniku. Na 
spotkanie przybyli także goście, 
w tym burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, który podziękował OPS-
owi za dotychczasową dobrą  
współpracę i złożył życzenia 
pomyślności na kolejne lata.

dom rolNikA kupioNy

Również 19 listopada pod-
pisano akt notarialny dotyczący 
zakupu przez Gminę Kórnik 
za sumę ponad 299 tys. zł. od 
Polskiej Akademii Nauk budyn-
ku Domu Rolnika w Dziećmierowie  oraz  
przyległej działki, a na której odbywają się 
lokalne imprezy.

Akt notarialny podpisali burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz z upoważnienia Preze-
sa PAN  Pan  Seweryn Waligóra.

 

miStrZoStwA polSki w oAZiE

Mistrzostwa Polski - Pucharu Polski Mło-
dzików i Młodziczek w Judo były pierwszymi 
ogólnopolskimi zawodami rozegranymi w 

nowo wybudowanej hali widowiskowo-
sportowej w Kórniku. Dnia 20 listopada 333 
zawodników i zawodniczek z 76 klubów z 
całego kraju walczyło o puchary i nagrody. 
Jak komentowali fachowcy, zawody zostały 
rozegrane profesjonalnie: piękna duża nowa 
hala sportowa, pięć mat do tego monitory 
i bardzo sprawna spikerka. Wielkopolsce 
przypadły 3 złote medale wywalczone przez 

Patrycję Sumela /UKS Smecz Pobiedziska/ w 
36 kg, Annę Walkowiak /TS Olimpia Poznań/ 
w 48 kg oraz Michała Winiarskiego/UKS 
Gimnazjon Suchy Las/ w 66 kg. 

ŚwiĘto jAgrolu

26 listopada w Trzebisła-
wakch odbyło się święto plonów  
Jagrolu.

Pracownicy i administracja 
spotkali  się na tradycyjnym świę-
cie, ale tym razem obok dyrektora 
Stefana Jankowiaka obecny był 
także przedstawiciel nowego 
właściciela – spółki TOP FARMS 
-Tomasz Ździebkowski. Obecni 
na uroczystości burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek pogratulowali 
pracownikom udanego roku.

podSumowANiE SEZoNu

27 w salach KOKu podsumowano sezon 
2010piłkarskiej ligi amatorów. W podsumo-
waniu uczestniczył burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, który pogratulował zwycięzcom. 
W sezonie 2010 triumfował zespół Jamajka 
Karma Boy’s Śrem przed Jagrolem Szczo-
drzykowo i Intransem Błażejewko.

ŁG

PROSTO Z  RATUSZA

Pozycja Drużyna Punkty Mecze W R P

1 Jamajka Karma Boy`s Śrem 40 15 13 1 1

2 Jagrol Szczodrzykowo 32 16 10 2 4

3 Intrans Błażejewko 26 16 8 2 6

4 Ka-De Kamionki 25 16 8 1 7

5 MKS Czmoń 21 16 6 3 7

6 Reanimacja Kórnik 21 15 6 3 6

7 KS Pierzchno 1999 16 16 5 1 10

8 Wstrząsy Z Nieba 14 16 4 2 10

9 Warta Radzewice 10 16 3 1 12

10 ( Bnin ) -6 0 0 0 0

MP i PP Młodzików w Judo w Oazie.

tAbElA kórNiCkiEj AmAtorSkiEj ligi piŁki NożNEj - SEZoN 2010

Marek Broniewski składa ślubowanie

Maciej Marciniak obejmuje stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku

Podczas ślubowania
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Okręg 
wyborczy 

nr

Nr na 
liście Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu Liczba głosów ważnych oddanych 

na kandydata w okręgu

% głosów 
ważnych 
w okręgu

1 1 Mieloch Andrzej KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 121 14,25%

1 2 Jędrzejczak Łukasz KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 90 10,60%

1 1 Marciniak Maciej 
Władysław

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JERZEGO 
LECHNEROWSKIEGO

453 53,36%

1 2 Jankowski Jan Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 247 29,09%

1 1 Półchłopek Dorota 
Katarzyna

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW DOROTY 

PÓŁCHŁOPEK
384 45,23%

2 1 Posadzy Piotr KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 82 7,59%

2 2 Kaźmierczak Grzegorz KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 21 1,94%

2 1 Andrecka-Kaczmarek 
Krystyna Elżbieta

KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 70 6,48%

2 2 Chomicz Czesława Teresa KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 73 6,76%

2 1 Regulski Andrzej Stanisław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

„RAZEM DLA GMINY KÓRNIK” 253 23,43%

2 1 Królikowski Wojciech Antoni KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 278 25,74%

2 2 Lewandowski Adam 
Artur

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JERZEGO 
LECHNEROWSKIEGO

362 33,52%

2 1 Broniewski Marek
KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW MŁODZI DLA 
KÓRNIKA

300 27,78%

2 1 Duszczak Stanisław Antoni KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
STANISŁAWA DUSZCZAKA 139 12,87%

2 1 Halama-Zygmanowska 
Alicja Ewa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
ZAWSZE NIEZALEŻNI 146 13,52%

3 1 Stachowiak Leszek Piotr KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 113 11,92%

3 2 Piasecka Renata Maria KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 120 12,66%

3 1 Kaczmarek Jadwiga Maria KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 53 5,59%

3 1 Janicka Krystyna Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 226 23,84%

3 1 Kaczmarek Irena 
Józefa

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW IRENY 

KACZMAREK
433 45,68%

3 1 Wesołek Bogdan
KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW BOGDANA 
WESOŁKA

272 28,69%

3 1 Gabryelewicz Leszek 
Kazimierz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
LESZKA GABRYELEWICZA 34 3,59%

3 1 Gabryelewicz Arkadiusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
ARKADIUSZ GABRYELEWICZ 164 17,30%

4 1 Rozmiarek Jerzy 
Stanisław

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 347 36,30%

4 2 Bartkowiak Julia 
Stanisława

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 230 24,06%

4 1 Jaskuła Karolina Marzena KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 59 6,17%

4 2 Matuszewski Robert KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 30 3,14%

4 1 Ciechomska Jolanta Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NASZE WSPÓLNE SPRAWY 125 13,08%

4 2 Walczak Jolanta Barbara KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NASZE WSPÓLNE SPRAWY 112 11,72%

4 1 Kuźma Tadeusz Stefan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
„RAZEM DLA GMINY KÓRNIK” 126 13,18%

4 1 Sznura Leszek Franciszek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
LESZKA SZNURY 175 18,31%

Okręg 
wyborczy 

nr

Nr na 
liście Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu Liczba głosów ważnych oddanych 

na kandydata w okręgu

% głosów 
ważnych 
w okręgu

5 1 Hypsior Henryk KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 224 22,95%

5 2 Nowak Adam KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 131 13,42%

5 1 Finger Katarzyna KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 25 2,56%

5 2 Guzik Krzysztof KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 64 6,56%

5 1 Cupryjak Iwona Maria
KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE 
SPRAWY

313 32,07%

5 2 Gańko Jolanta Stanisława KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NASZE WSPÓLNE SPRAWY 122 12,50%

5 1 Kuźma Paweł Tomasz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
„RAZEM DLA GMINY KÓRNIK” 102 10,45%

5 1 Genstwa Roman
KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JERZEGO 
LECHNEROWSKIEGO

322 32,99%

5 2 Weinert Emilia Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 186 19,06%

6 1 Szczepaniak Robert Andrzej KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 54 5,97%

6 1 Tatarynowicz Daniel Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NASZE WSPÓLNE SPRAWY 182 20,11%

6 2 Sosnowski Stefan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NASZE WSPÓLNE SPRAWY 155 17,13%

6 1 Surdyk Andrzej 
Mieczysław

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JERZEGO 
LECHNEROWSKIEGO

304 33,59%

6 2 Pacholski Przemysław 
Piotr

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JERZEGO 
LECHNEROWSKIEGO

337 37,24%

6 1 Chudzińska Paulina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PAULINY CHUDZIŃSKIEJ 80 8,84%

6 1 Nowak Małgorzata
KOMITET WYBORCZY 

STRONNICTWA LUDOWEGO 
„OJCOWIZNA”

52 5,75%

6 2 Szuba Tadeusz
KOMITET WYBORCZY 

STRONNICTWA LUDOWEGO 
„OJCOWIZNA”

49 5,41%

6 1 Odzimek Antoni
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

„ROGĄDA” ROBAKOWO GĄDKI 
DACHOWA

121 13,37%

6 1 Przybysz Angelika Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRZYBYSZ ANGELIKA 65 7,18%

6 1 Nanowski Dawid KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
DAWIDA NANOWSKIEGO 62 6,85%

6 1 Nowak Ziemowit Szymon KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
ZIEMOWIT NOWAK 32 3,54%

7 1 Firlej Grzegorz Roman KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 341 23,24%

7 1 Ziółkowska Daria KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 88 6,00%

7 2 Rutkowski Janusz Józef KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 61 4,16%

7 3 Jaroniec Paweł Jan KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 42 2,86%

7 1 Walkowiak Małgorzata
KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE 
SPRAWY

814 55,49%

7 2 Grześkowiak Tomasz 
Piotr

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE 

SPRAWY
517 35,24%

7 3 Zieliński Andrzej Jan
KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE 
SPRAWY

434 29,58%

7 1 Plewka Piotr Józef KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 274 18,68%

7 2 Serba Paweł Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 135 9,20%

7 1 Kukliński Krzysztof
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
„SAMORZĄD BARDZIEJ PRZYJAZNY 

MIESZKAŃCOM”
180 12,27%

7 1 Kaźmierczak Andrzej
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

ANDRZEJA KAŹMIERCZAKA Z 
KAMIONEK

296 20,18%

Wybory do rady miejskiej -  Wyniki
21  l i s topada  wybra l i śmy  nową 

Radę Miejską. Podczas szóstej ka-
dencji samorządu reprezentować nas 
będą: Julia Bartkowiak, Iwona Cupry-
jak, Irena Kaczmarek, Dorota Półchło-
pek, Małgorzata Walkowiak, Marek 

Broniewski, Roman Genstwa, Tomasz 
Grześkowiak, Maciej Marciniak, Adam 
Lewandowski, Przemysław Pacholski, 
Jerzy Rozmiarek,  Andrzej  Surdyk, 
Bogdan Wesołek i Andrzej Zieliński.

Mandat na kolejną kadencję otrzy-

mało 10 radnych kadencji minionej. 
Frekwencja w głosowaniu w skali 

całe j  gminy wyniosła n ieco ponad 
47% (7 334 głosów oddanych spośród 
15499 uprawnionych).

Najaktywniejsi okazali się miesz-

kańcy okręgu nr 3 (56,29%), przed 
Okręgiem nr 2 (53,14). Kolejne miej-
sca zajęły: Okręg nr 1 (51,05%), okręg 
nr 5 (48,12%), Okręg nr 4 (44,25%), 
Okręg nr 7 (43,50%). Najmniej ak-
tywni byl i  mieszkańcy Okręgu nr 6 

(40,34%).
W kolejnych numerach postaramy 

się przedstawić sylwetki i wizje sa-
morządowej pracy samorządowców 
szóstej  kadencj i  Rady Miejskie j  w 
Kórniku.

Już dziś gratulujemy i  życzymy 
owocnej pracy, samych trafnych de-
cyzji i zadowolenia wyborów z pracy 
radnych.

ŁG
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Biblioteka Publiczna w Kórniku  

Urząd Miejski w Kórniku  
Kórnicki Ośrodek Kultury 

 

zapraszają na   
 

Koncert Laureatów 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Święto i świętowanie  
w polskiej poezji współczesnej 

 
 

11 grudnia 2010 r. (sobota) o godz. 17.00 
w Kórnickim Ośrodku Kultury 

 
 

 W programie: 
- prezentacja laureatów Konkursu 
- wręczenie nagród 
- występ poznańskiego zespołu Good Staff  

 
 
 
 

WSTĘP  WOLNY 

DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KÓRNIK
Miniony listopad był miesiącem szczególnym. 

Obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości 
oraz święto demokracji – wybory samorządowe.

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział 
w wyborach tą drogą składamy podziękowanie. 

W sposób szczególnie serdeczny 
dziękujemy wszystkim tym wyborcom, 

a było ich 16%, którzy poparli nasz program 
i naszych kandydatów.

Wyniki wyborów w naszej gminie 
nie przyniosły zasadniczych zmian.

Panu Jerzemu Lechnerowskiemu i radnym życzymy 
wszelkiej pomyślności 

oraz by bardziej uważnie wsłuchiwali się w problemy 
mieszkańców 

i realizowali złożone obietnice wyborcze.

Zarząd Koła PiS w Kórniku

Podziękowanie.
Wszystkim Mieszkańcom, którzy zaufali mi 

w wyborach samorządowych 
w dniu 21 listopada 2010r. 

składam serdeczne podziękowanie.
Tak duże zaufanie jest dla mnie wielką satysfakcją

i jednocześnie utwierdza mnie w przekonaniu 
o słuszności obranej linii działania 

na rzecz Mieszkańców naszej gminy 
oraz zobowiązuje do dalszego 

odwaznego podejmowania 
nowych konstruktywnych wyzwań.

Jerzy Lechnerowski

Podziękowanie.

Wszystkim, którzy oddali na mnie głos 

w wyborach samorządowych 

bardzo dziękuję

Andrzej Surdyk

75 % na tak dla bnina
Równolegle z wyborami samorządowymi 

przeprowadzono Konsultacje Społeczne z 
mieszkańcami Bnina na temat przywrócenia 
praw miejskich Bninowi.

W konsultacjach wzięło udział 927 miesz-
kańców spośród 1716 uprawnionych do 
głosowania, co stanowi 54%.

Za przywróceniem praw miejskich utraco-
nych w 1934 roku głosowało 692 głosujących 
(niecałe 75% głosujących), Przeciw było 227 
elektorów. Oddano 8 głosów nieważnych.

Jakie będą dalsze losy wniosku o przy-
wrócenie praw miejskich? Zależy to od władz 
samorządowych. Jeśli włodarze gminy zade-
cydują o kolejnej próbie starań o wskrzeszenie 
dawnego Bnina, konieczne będzie przeprowa-
dzenie konsultacji na terenie całej gminy.

Konsultacje te będą częścią składową 
wniosku, który trafi do Rady Ministrów. 

To właśnie ministrowie Rządu RP mogą za-
decydować o przywrócenie praw miejskich.

Z uwagą będziemy śledzić dalsze losy 
sprawy.

ŁG

„TAK”
dla praw miejskich dla Bnina

692  głosy

„NIE”
dla praw miejskich dla Bnina

227  głosów

Kórnicki Park- Arboretum Polskiej Aka-
demii Nauk boryka się w ostatnim czasie 
z poważnymi problemami wynikającymi 
z nadmiaru wody przepływającej rowami 
przez ten botaniczny skarbiec.

Woda podmywa ogrodzenie, niszczy 
urządzenia hydrotechniczne a przede 
wszystkim nagłymi zmianami poziomu 
szkodzi roślinom.

Wiosną tego roku sytuacja była mo-
mentami dramatyczna. Znane z wielu 
dotkniętych prawdziwą powodzią miejsc 
obrazki układania wałów z worków z pia-
skiem ilustrowały także zmagania pracow-
ników kórnickiej placówki PAN.

Woda przelewała się przez zastawki, 
wymywała sobie ujście obok nich, zale-
wała drogi. 

Co jest przyczyną takich problemów? 

Na pewno w tym roku wody było wy-
jątkowo dużo. Widać tona  obserwując po-
ziom jezior. Niestety najprawdopodobniej 
nie tylko natura zawiniła. Jak poinformowa-
li naszą Redakcję przedstawiciele Instytutu 
Dendrologii PAN pani Kinga Nowak-Dyjeta 
i pan Witold Jakubowski - poważny wzrost 
ilości wody przepływającej przez „Szkółki” 
i Park spowodowany jest także podłącze-
niem do rowu systemu odprowadzającego 
wodę deszczową ze zmodernizowanej 
trasy S-11 „katowickiej”. Podczas realizacji 
inwestycji administracja Arboretum wska-
zywała na niebezpieczeństwo związane z 
takimi działaniami.   

Mimo to nikt nie zadbał o należyte, bez-
pieczne dla cennych roślin zabezpieczenie 
odpływu wód.

Skomplikowane są szczegóły odpowie-

dzialności za koryto rzeczki przecinającej 
Arboretum.

Cześć znajduje się pod kuratelą Spółek 
Wodnych, cześć biegnąca wzdłuż drogi 
gminnej administrowana jest przez lokalny 
samorząd. PAN wykonywał cześć prac 
związanych z utrzymaniem drożności 
cieku na własny koszt. 

Wiadomo jednak, że aby rozwiązać 
problem potrzeba poważniejszych inwe-
stycji.

O problemie szerzej postaramy się 
napisać w jednym z kolejnych numerów 
Kórniczanina.

Liczymy jednak, że do wiosny po-
wstanie jakaś koncepcja ratunkowa dla 
Kórnickiego Parku i że znajdą się fundusze 
na jej realizację.

ŁG

za dużo Wody W arboretum
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Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

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)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

UBEZPIECZENIA

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

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

pIZZA
kEbAb

obiAdy doMOWE  
Z DOWOZEM
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MARKIZY  ROLETY
 

ROLETKI   MATERIAŁOWE
 moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

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

ul. Mickiewicza  - Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. Mail: EWA.LORENS@GMAIL.COM

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a rch itek t u r a  /  konstru kcja

 Projektowanie w budownictwie     Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych     Inwentaryzacje

Uzyskanie pozwolenia na budowę     Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania  

O F E R U J E M Y :
Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Układanie 
paneli

podłogowych
tel. 793-153-278

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,

KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 1000m² 

w Skrzynkach przy ul.  Leśnej
tel.  509-710-400

USŁUGI 

BLACHARSKO
-DEKARSKIE

- papa termozgrzewalna,
- konserwacja dachów,

- położenie więźby dachowej,
- położenie blacho-dachówki,

dachówki i gontów,
- ocieplanie poddaszy,

- nida - gips 
- prace wykończeniowe,

- rynny i opierzenia

KONKURENCYJNE 
CENY 
DOBRE 
WYKONANIE

tel. 516-049-006

układanie płytek
Szpachlowanie

malowanie
tapetowanie

tel. 602-769-161

WieŚci 
soŁeckie

kronika 
kryminalna

uSŁugi
REMONTOWO-
budowlANE

tel. 606-931-232

pijana prowadziła auto

17 listopada w Dachowie, kórniccy 
funkcjonariusze zatrzymali kobietę, 
która kierowała samochodem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości. Miała 1,86‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

wjechali w dziurę i uszkodzili koła 

18 listopada w Borówcu, kierujący 
dwoma samochodami honda wjechali 
w dziurę w jezdni powodując uszko-
dzenie kół. Następnego dnia, również 
w Borówcu kierowca toyoty,  audi , 
volkswagena i hondy wjechali w dziurę 
w jezdni i uszkodzili koła. Z kolei 22 
listopada w Szczytnikach, kierujący 
roverem najechał na dziurę w drodze i 
uszkodził koło. 

błędne manewry

19 listopada w Kórniku, kierowca 
citroena w wyniku nieprawidłowo wy-
konywanego manewru zmiany pasa 
ruchu doprowadził do zderzenia z audi. 
26 listopada w Kamionkach nieznany 
kierowca mercedesa, nieprawidłowo 
wykonał manewr cofania i zderzył się 
z  peugeotem, po czym oddalił się z 
miejsca zdarzenia. 

Nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du

26 listopada w Kórniku, kierujący 
mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
pojazdem marki saab.

kradzieże, włamania,
 uszkodzenie mienia

• 16 listopada w Kórniku doszło do 
uszkodzenia wkładek zamków w oplu, 
wielkość strat to 400 zł,

• 17 listopada w Dębcu, skradziono 
młot udarowy, wartość strat to 2500 
zł, 

• 19 listopada w Szczytnikach na-
stąpiła kradzież audi o  wartości 50 
000 zł,

• 19 listopada w Kórniku doszło do 
kradzieży elementów z pojazdu audi, 
straty to    5000 zł, 

• 19 listopada w Robakowie włama-
no się do BMW i skradziono z niego 
fotele i półki o  wartości 2500 zł,

• 23 listopada w Kamionkach skra-
dziono volkswagena o wartości 34 
600 zł,

• 24 listopada w Koninku doszło do  
kradzieży koparko-ładowarki o wartości 
300000 zł.

Opr. BMZ

borówiEC 

Sołtys Maciej Słowiński poinformował, 
że realizowane są prace budowlane zwią-
zane z budową kanalizacji w Borówcu. Mają 
one potrwać ponad dwa lata. 

dĘbiEC

Sołtys Katarzyna Szafraniak informuje, 
iż w okresie późnojesiennym wykarczo-
wano teren wokół boiska sportowego. 
Pozwoli to w przyszłym roku powiększyć 
powierzchnię boiska, a także zniwelać 
pozostały teren. Przez to będzie możliwe 
nasadzenie krzewów, co wpłynie na estety-
kę wokół świetlicy i pozwoli wybudowć plac 
zabaw dla dzieci. 

W sobotę, 20 listopada odbyła się 
zabawa andrzejkowa dla mieszkańców 
wsi. Natomiast na poniedziałek, 6 grudnia 
zaplanowano spotkanie mikołajkowe dla 
najmłodszych. 

Mieszkańcy Dębca, 19 grudnia wyjadą 
na przedstawienie do Teatru Muzyczne-
go.

SZCZYTNIKI 
 
Około 50 osób, dzieci z opiekunami po-

jadą w sobotę 4 grudnia z okazji Mikołajek 
na film do Multikina w Poznaniu.

Sołtys Wiesława Wacław informuje tak-
że, iż w poniedziałek, 20 grudnia odbędzie 
się spotkanie opłatkowe dla starszych osób. 
Będzie na nim ksiądz proboszcz z parafii 
w Głuszynie. Młodzi ludzie uczestniczący 
w zajęciach w świetlicy terapeutycznej 
przygotowują już jasełka, które obejrzą 
seniorzy. Poczęstunek zapewni Rada So-
łecka i sponsorzy.

CZMONIEC 

Sołtys Zbigniew Tomaszewski stwier-
dził, że do 10 grudnia muszą być rozdy-
sponowane pozostałe jeszcze środki z 
funduszu sołeckiego. Zatem ich reszta bę-
dzie przeznaczona na organizację imprezy 
mikołajkowej dla najmłodszych dzieci. 

Sołtys wyraża zadowolenie z tego, iż 
mimo ataku zimy wieś jest odśnieżona. To 
zasługa istniejącej w Czmońcu firmy Janu-
sza Bałęcznego, zajmującej się robotami 
drogowymi.

Zbigniew Tomaszewski podsumowuje 
mijający rok. Dziękuje wszystkim mieszkań-
com Czmońca, którzy pomagali w organi-
zowaniu tegorcznych Dożynek Gminnych, 
Rajdu Mercedesów oraz angażowali się w 
realizację innych przedsięwzięć. 

Składa życzenia zdrowych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwe-
go Nowego Roku 2011.

Robert Wrzesiński

noWinki 
klaudynki

W czwartek 25 listopada Kapituła 
Konkursu na Kórnickiego Wolontariusza 
Roku wybrała najlepszych wolontariuszy 
roku 2010.

Nadanie tytułu Kórnickiego Wolonta-
riusza Roku wraz z wręczeniem cennych 
nagród (na Laureatów w dwóch kategoriach 
wiekowych czekają cyfrowe aparaty foto-
graficzne) odbędzie się podczas uroczystej 
Gali w Międzynarodowym Dniu

Wolontariusza – 5 grudnia br. w Kórnic-
kim Ośrodku Kultury o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

v-ce prezes 
stowarzyszenia Klaudynka

Alicja Halama-Zygmanowska

w sobotę 4 grudnia kórniccy wolon-
tariusze będą na ulicach naszego miasta 
sprzedawać własnoręcznie zrobione 
kartki świąteczne oraz ciasteczka wła-
snego wypieku. dochód przeznaczony 
będzie na upominki dla niepełnospraw-
nych, które wręczane będą na spotkaniu 
świąteczno - noworocznym.

Stowarzyszenie Klaudynka

w związku z organizowaniem 
uroczystości wręczenia medali 

nadanych przez 
prezydenta rzeczpospolitej 

za 
„długoletnie 

pożycie małżeńskie” 
urząd Stanu Cywilnego w 

kórniku prosi o zgłaszanie par 
małżeńskich obchodzących 
„Złote gody” w roku 2011, a 
zawierających małżeństwo w 

roku 1961 lub wcześniej 
(w przypadku gdy jeszcze w/w 

odznaczenia nie otrzymali)
termin zgłaszania 

do 14 stycznia 2011 r.
uSC kórnik, 

plac Niepodległosci 1 
(kórnicki ratusz), pok. nr.12, 

lub tel. 618170411 w. 609
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otwArtE  koNkurSy  oFErt NA wSpArCiE  i  powiErZENiE  rEAliZACji
ZAdAŃ publiCZNyCh gmiNy  kórNik w roku 2011

  
burmiStrZ  gmiNy kórNik ogŁASZA otwArtE koNkurSy oFErt NA  wSpArCiE i powiErZENiE rEAliZACji ZA-

dAŃ publiCZNyCh gmiNy  kórNik w roku 2011   

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr LVIII/613/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie  uchwa-
lenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na rok 2011
I. 

1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2011 na nastę-
pujące zadania szczegółowe dotyczące:

a) POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:  

b) DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:

d) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

e) WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:

Nazwa   zadania
Planowane
 wydatki w 
2011 roku

Wydatki  w roku 
2010

- realizacji zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w 
szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
- zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez 
OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- realizacji zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie 
działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,
- zorganizowanie dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

26 000,00 zł. 25 000,00 zł.

Nazwa  zadania
Planowane wydatki 

w roku 2011
Wydatki w roku 

2010

- działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej (w tym zakresie edukacji   społecznej), sportowej, 
turystycznej, terapeutycznej, kulturalnej, uspołeczniającej i integrującej środowisko osób 
niepełnosprawnych oraz likwidującej bariery w komunikowaniu,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacji  turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z terenu Gminy Kórnik.

35 000,00 zł. 20 000,00 zł.

f) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

g) UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane 
wydatki w 
roku  2011

Wydatki w roku 
2010

- organizacji przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych 7 000,00 zł. 8 000,00 zł.

Nazwa  zadania Planowane  wydatki 
w roku 2011

Wydatki  w roku 
2010

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw 
patriotycznych, pielęgnowanie  tradycji lokalnych i regionalnych
- realizacji   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i 
młodzieży,
- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i 
przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej

2 000,00 zł. 3 060,00 zł.

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku 2011

Wydatki w roku 
2010

- zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, 
wycieczki autokarowe)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- wymianę krajową i zagraniczną  młodzieży z terenu Gminy Kórnik

40 000,00 zł. 40 000,00 zł.

Nazwa  zadania 
Planowane wydatki  

w 2011 roku
Wydatki w roku  

2010

- organizacji festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych; 
organizacji konkursów z zakresu kultury,
- organizacji wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, 
literackich, plastycznych i pisarskich; organizacji konferencji, dyskusji i prelekcji,
- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości  
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- podejmowanie  działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na 
terenie gminy

110 000,00 zł. 120 000,00 zł.

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku 2011

Wydatki w roku 
2010

- organizacji szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  
sportowych,
-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,
-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,
- popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do 
uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

280 000,00 zł. 280 000,00 zł.

2. Na realizację zadań z pkt.  I w roku 
2011 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę 
w wysokości 500 000,00 zł. 

3. Terminy i szczegółowe  warunki  re-
alizacji zadań zostaną zawarte w umowach 
podpisanych z wybranymi oferentami.

II. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie mogą uczestni-

czyć organizacje pozarządowe, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa do Kościo-
ła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku  Państwa do innych kościołów  i 
związków wyznaniowych  oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności   
pożytku publicznego, stowarzyszenia jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom  administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz 
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, które prowadzą działalność statutową  
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają 
realizować zadania na rzecz mieszkańców 
Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne 
oferty realizacji zadania według wzoru okre-
ślonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty  dot. 
realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru  umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi 
formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.). Należy dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub inne doku-
menty potwierdzające status prawny oferenta i 
umocowanie osób go reprezentujących,

b. aktualny statut lub inny dokument wska-
zujący na zakres działalności podmiotu,

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia 24 grud-
nia 2010r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku 
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data 
stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku 
– WWW.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział 
ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź 
w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  
(Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekom-
pletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupeł-
nienie brakujących załączników w wyznaczo-
nym terminie. Oferenci zostaną wezwani do 
uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, 
które nie zostaną uzupełnione w wyznaczo-
nym terminie zostaną odrzucone z powodu 
nie spełnienia wymogów formalnych. 

III. Wkład własny organizacji i innych 
podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału 
w konkursie rozumiany jest jako wkład fi-
nansowy wykonany i pozafinansowy (wkład 
rzeczowy, wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w roku 

2011.
2. Zadanie winno być zrealizowane  z 

najwyższą  starannością w zakresie opisanym 
w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z 
obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na 
terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  
Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zo-

staną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone 
zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  

II  ppkt 3 zostaną oceniane pod względem 
formalnym i merytorycznym. 

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy 
Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej 
służących realizacji zadań w ramach  priory-
tetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty 
przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy 
Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzy-
gnięcie konkursu podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej i tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia 
wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji 
lub jej odrzuceniu w formie pisemnej. 

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o 
następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania 
publicznego przez organizację pozarządową 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów 
realizacji zadania publicznego, w tym w odnie-
sieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania 
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale któ-
rych organizacja pozarządowa lub podmioty 
określone w art. 3 ust. 3 będą realizować  
zadanie publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez 
organizację pozarządową lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3  udziału  środków 
finansowych własnych lub środków pocho-
dzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez 
organizację pozarządową lub podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, 
osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy 
i pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku 
organizacji  pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3, które w latach 
poprzednich realizowały  zlecone zadania 
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i ter-
minowość oraz                        (cd na str 14)
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powiat wspiera walkę
 z wykluczeniem społecznym

Konferencja pt: „Nowoczesne formy walki 
z wykluczeniem społecznym. Ekonomia spo-
łeczna i elastyczne formy zatrudnienia”, która 
odbyła się 26 października br. w Starostwie 
Powiatowym, okazała się wielkim sukcesem.

W spotkaniu organizowanym wspólnie 

przez Starostwo i Fundację im. Królowej Polski 
św. Jadwigi udział wzięło ponad 200 osób – w 
tym eksperci, niepełnosprawni oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych. Sala sesyjna 
była wypełniona po brzegi.

Konferencję otworzył Tomasz Mika, wice-
prezes Fundacji. Następnie zebranych gości 
przywitał gospodarz spotkania, Starosta Jan 
Grabkowski. W swoim krótkim wystąpieniu 
stwierdził, że to temat spotkania jest niezwykle 
istotny, ponieważ „wykluczenie społeczne 
wyłącza poszczególne jednostki i całe grupy 
społeczne z życia gospodarczego, po-
litycznego i kulturalnego. To poważny 
problem, dlatego powinniśmy dołożyć 
wszelkich starań, by go ograniczyć”. 

W trakcie konferencji uczestnicy 
mieli okazję poznać podstawowe 
założenia ekonomii społecznej, 
wysłuchać dyskusji moderowanej 
z udziałem ekspertów, a także 
zapoznać się z projektem „Eko-
nomia społeczna jako atut”.

W drugiej części spotkania 
dominowały tematy związane z 
elastycznymi formami zatrudnie-
nia. Goście wysłuchali informacji 
na temat projektu „Praca na miarę 
Twoich potrzeb. Elastyczne i 
alternatywne formy zatrudnienia”, 

poznali uregulowania prawne oraz szanse i 
zagrożenia związane ze elastycznym zatrud-
nieniem. Następnie obejrzeli film „Elastyczne 
zatrudnienie w praktyce”.

Kulminacyjnym punktem spotkania było 
zaprezentowanie pierwszego w Polsce znaku 
promocyjnego ekonomii społecznej. Uroczyste-
go odsłonięcia dokonali Jan Grabkowski, Sta-
rosta Poznański i Andrzej Markiewicz, Prezes 
Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wprowadzenie znaku promocyjnego ma na 
celu podniesienie świadomości konsumentów i 
budowanie pozytywnego stosunku do towarów i 
usług oferowanych przez firmy społeczne. Dzię-
ki temu oznakowaniu świadomy klient będzie 
mógł przy wyborze danego produktu kierować 
się również względami społecznymi.

Konferencji towarzyszyło również  otwarcie 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu kolejnej 
już wystawy twórczości artystów niepełno-
sprawnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
obejrzeć prace Aldony Wiśniewskiej i Arkadiu-
sza Cypriana.

Uroczystość oficjalnie zamknęła Ewa Dalc, 
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu. W 
swoim wystąpieniu nawiązała do hasła, że to 
„Człowiek jest najlepszą inwestycją”.

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty

lekcja ze starostą
Kiedy powstał samorząd terytorialny? Jakie 

są jego cechy i uprawnienia? Co może starosta 
lub rada powiatu? Na te i inne pytania odpo-
wiadał Starosta Poznański, Jan Grabkowski, 
na lekcjach o samorządzie terytorialnym, które 
odbyły się w Zespole Szkół w Bolechowie i w 
Zespole Szkół w Rokietnicy. Starosta przedsta-

wił uczniom mechanizm działania samorządu 
powiatowego oraz zasady jego finansowania. 
Wśród poruszanych tematów znalazły się także 
te dotyczące konkretnie Powiatu Poznańskie-
go. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do 
zadawania pytań, z czego chętnie korzystali, 
pytając m.in. o zasady współpracy Powiatu z 
gminami. 

Przy okazji wizyty w Zespole Szkół w Bo-
lechowie Starosta spotkał się także z gośćmi 
szkoły – uczniami z partnerującego Powiatowi 
Poznańskiemu rejonu Kijowsko-Światoszyń-
skiego z Ukrainy. Spotkanie uświetniła prezen-
tacja poezji obcojęzycznej.  

Michał Dziedzic,
Gabinet Starosty 

odblaskowe dwa tygodnie
„Pierwszoklasista świecący przykładem” 

to cel jaki założył sobie Starosta Poznański 
inaugurując akcję rozdawania 3860 kamizelek 
odblaskowych w 78 szkołach podstawowych 
na terenie powiatu poznańskiego. Pracownicy 
Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obywatelskich, ubierali w 
kamizelki nie tylko dzieci, ale również osoby 
dorosłe – nauczycieli, wójtów, burmistrzów oraz 
np. panią listonosz z Lubonia.

W ciągu ostatnich siedmiu lat 
rozdanych zostało 28.000 elementów 
odblaskowych (w tym roku po raz 
pierwszy były to kamizelki odblasko-
we), które trafiły do najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego na 

terenie całego powiatu. Inicjatywa 
Starostwa Powiatowego  w Po-
znaniu cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Starosta Po-
znański podsumował tegoroczną 
akcję następującymi słowami: 
„Bezpieczny pierwszoklasista to 
widoczny pierwszoklasista”.

Dariusz Fleischer 
Wydział Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich

(cd. ze str. 13)                
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  
z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału 
oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczo-
nego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach
c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania 

się o dotację
d. złożona oferta jest niezgodna z warun-

kami udziału w konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki 

realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  
reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy 
Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany 
pod rygorem rozwiązania umowy zamiesz-
czać we wszystkich drukach związanych z 
realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach itp.), a także w 
ogłoszeniach prasowych, reklamach, wyka-
zach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie 
jest dotowane ze środków budżetowych Gminy 
Kórnik. Powyższe informacje winny być poda-
ne także do wiadomości publicznej w trakcie 
realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki 
nie związane bezpośrednio z realizacją danego 
zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  jedy-
nie działania wykazane w harmonogramie reali-
zacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę 
i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje 
z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do 
dostarczenia na wezwanie właściwego Wydzia-

łu Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego 
merytorycznie wykonywanie zadania wykazu 
oraz poświadczonych  kserokopii faktur i ra-
chunków, celem prawidłowości wydatkowania 
dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumen-
tacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w 
realizacji  zadań zleconych wpływają na ogól-
ną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy 
udzielaniu środków finansowych w kolejnych 
latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie 
konkursu udzielane są przez Wydział Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, 
mail:          ngo@kornik.pl    bądź   promocja@
kornik.pl  

   Burmistrz 
Gminy Kórnik

 Jerzy  Lechnerowski

Centrum Sportu i Rekreacji to nie tylko basen i hala 
sportowa. Prowadzone sa tutaj także inne zajęcia w tym 
Klub Malucha, który daje możliwość zabawy i nauki naj-
młodszym mieszkańcom naszej gminy, a ich rodzicom 
chwile wytchnienia.

Klub Malucha:
-otwarty jest codziennie w godzinach 8 -21,

-zapewnia dzieciom opiekę pod okiem doświadczonych 
opiekunek, wszystkie osoby pracujące w Klubie posia-
dają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi,

-jest to miejsce, w którym dzieci świetnie się bawią, 
czekając na swoich rodziców, którzy korzystają z ofer-
ty rekreacyjnej Oazy lub po prostu potrzebują opieki 
dla swojego dziecka a w tym czasie nie przebywają w 
Centrum.

-Klub Malucha ma już swoich stałych bywalców, 
 są wśród nich także młodsze niż 2,5 letnie dzieci, 
które przebywają razem z rodzicami i miło spędzają czas wśród kolorowych zabawek adaptując się z rówieśnikami,

-Klub Malucha oferuje również dodatkowe zajęcia tj.: angielski, balet i zajęcia plastyczne,

-bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się oferta urodzinowo-imieninowa,
 scenariusz takiej imprezy uzgadniamy wcześniej z rodzicami i dziećmi, proponujemy 
 naszym gościom m.in.: zabawę na basenie pod opieką instruktora, 
 aerobik dla dzieci w towarzystwie animatora, 
 tort okolicznościowy oraz bardzo zróżnicowane menu przygotowane specjalnie
 dla małych smakoszy, zapewniamy wspaniałą zabawę i dużo niezapomnianych wrażeń dla   
 wszystkich gości,

SErdECZNiE ZAprASZAmy

Już na Mikołajki w naszym Centrum stanie w holu przepiękna choinka. 
Liczymy na  Wasze ciekawe pomysły i zdolności plastyczne.

Ogłaszamy  zatem konkurs na wykonanie ozdób choinkowych. Liczymy na 
Wasze ciekawe pomysły i zdolności plastyczne. Prosimy o przynoszenie 

własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych do naszego Klubu Malucha. 
Prosimy o podpisanie prac imieniem i nazwiskiem oraz numer telefonu. 

Prace przyjmujemy do 20 grudnia. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów 
konkursu nastąpi 23 grudnia. Przewidujemy następujące nagrody:

karnet na basen, gadżety Centrum i słodycze
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE

oaza zaPrasza do klubu malucha
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Pozycje książkowe dostępne są w 
Filii Biblioteki Publicznej w Bninie.  

. 

dlA doroSŁyCh 

EriCA SpiNdlEr „krwAwE wiNo”

W głowie Alexan-
dry Clarkson pojawia-
ją się przerażające 
wizje i krwawe sceny. 
Dziewczyna usiłuje 
znaleźć racjonalne 
wytłumaczenie. A 
może to umysł płata 
jej figle, przywołując 
straszliwe obrazy z 
czasów, gdy badała 
sekty i rytuały religijne? 
Jednak, gdy jej matka 

Patsy popełnia samobójstwo, nie zostawiwszy 
żadnej wiadomości, Alex zaczyna podejrzewać, 
że prześladują ją zapomniane wydarzenia z 
dzieciństwa. Detektyw Daniel Reed był ostatnią 
osobą, która rozmawiała z Patsy. Wyjawia 
Alexandrze przerażającą tajemnicę matki z prze-
szłości. Razem jadą do Kalifornii, krainy wina, by 
odkryć prawdę o tragedii sprzed lat. 

dlA mŁodZiEży 

ANNA ŁACiNA „krAdZioNE różE”

Studentka me-
dycyny wyjeżdża na 
wymarzone wakacje 
do Grecji. Tymczasem 
jej młodsza siostra, 
jak co roku wyrusza 
do Częstochowy. Po 
raz pierwszy nie to-
warzyszy jej nikt z ro-
dziny. Tej pielgrzymki 
nigdy nie zapomni...
Co może się przytrafić 

wśród starożytnych ruin i zapierających dech 
w piersiach krajobrazów? Czy aby uchronić 
kogoś przed niebezpieczeństwem, wystarczy 
po prostu mocno kochać? Jak poradzi sobie 
rodzina wystawiona na poważną próbę? Anna 
Łacina, tym razem szuka odpowiedzi na pytanie, 
na czym polega odpowiedzialność i na ile można 
zaufać drugiej osobie.

dlA dZiECi 

iwoNA koCiŃSkA 
„prZygody krowy bAlbiNy”

Ile razy Twoje dziecko 
nie mogło zasnąć? Prezen-
tujemy zbiór niezwykłych 
opowiadań o sympatycznej 
krowie Balbinie, która z przy-
jaciółmi z podwórka, poznaje 
piękny świat, pełen magii i 
spokojnej harmonii. Ta wy-
jątkowa książka utuli do snu 
każdego maluszka.

Wieczór wróżb, przyciągnął wiele dzieci 
w wieku szkolnym do Biblioteki w Bninie. 
Gości przywitały długowłosy wróżki, w 
które wcieliły się bibliotekarki. Uczestnicy 
spotkania na początku otrzymali sporą 
dawkę informacji na temat zwyczajów an-
drzejkowych i katarzynkowych. Nie zabra-
kło zabaw integracyjnych i wróżb. Wśród 
wróżb były te, dzięki którym można było 
poznać imię przyszłego wybranka serca, 
kim będzie się w przyszłości, o czym się 
marzy, wróżby numerologiczne i znaczenie 
kolorów. Największą atrakcją dla dzieci była 
wróżba balonowa. Z przebitego balona, 
wypadała karteczka z wróżbą i konfetti. Naj-
młodsi z wielkim zapałem przebijali balony. 
Zabawie towarzyszyła muzyka. Uczestnicy 
wysłuchali bajki „Mała wiedźma Jagodzia 
i pajączek” Agaty Półtorak. Każdy mógł 
również zakręcić andrzejkowym kołem 
fortuny i dowiedzieć się co niesie mu w 
najbliższej przyszłości los. Na pamiątkę 
dzieci otrzymały anielską wróżbę. 

BMZ

andrzejkoWe Wróżby W 
bnińskiej bibliotece

miękki, puchaty i taki z łatką. 25 
listopada swoje święto obchodziła 
najmilsza zabawka, najlepszy przyja-
ciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – pluszowy miś. mimo 
coraz nowocześniejszych i 
coraz bardziej atrakcyjnych 
zabawek, moda na misie nie 
przemija a o święcie misia 
pamiętały także dzieci z na-
szej gminy. 

przedszkolaki świętowały 
Święto Pluszowego Mi-

sia szczególnie uroczyście, 
co roku obchodzone jest w 
Przedszkolu nr 1 w Kórni-
ku. To właśnie tej placówce 
przedszkolnej patronuje je-
den z najbardziej znanych 
naszym małym milusińskim 
miś, a jest nim Miś Uszatek. 
Zabaw, piosenek, wierszyków 
i tańców nie było końca. Jak 
co roku Misiu poczęstował 
przedszkolaków i wszystkich 
pracowników przedszkola uro-
dzinowym tortem. W tym dniu, 
dzieci przyniosły ze sobą swo-
je pluszowe misie, które na co 
dzień pomagają im w zaśnięciu 
i do których zawsze mogą się 
przytulić, gdy jest im smutno. 

W Przedszkolu w Bninie, 
dzieci również obchodzi ły 
Święto Pluszowego Misia. 
Każdy przedszkolak przyszedł 
do przedszkola ze swoim 
ulubionym misiem. Przy „mi-
siowych” piosenkach prezen-
towały swoich ulubieńców 
i zapraszały ich do tańca. 
Dzieci wybrały się z misiami 
na spacer, przebiegały z nimi 
pod chustami rozpoznając 
kolory i układały przytulanki do 
snu. Każda grupa brała udział 
w konkursach, uzupełniając 
misiom brakujące elementy. 
Na zakończenie wszystkie 
dzieci wykonały „Pożegnalny 
taniec” ze swoimi ukochanymi 
niedźwiadkami.

O Dniu Pluszowego Misia 
pamiętały także dzieci z Przed-
szkola w Szczodrzykowie. 

Najpierw dzieci wraz z 
paniami nauczycielkami przy-
gotowały w swoich salach 
przyjęcie urodzinowe dla swoich misiów. 
Na stołach były piękne, zdobione przez 
dzieci obrusy i misiowa zastawa, również 
wykonana samodzielnie przez dzieci. 
Panie kucharki upiekły pyszne placuszki 
w kształcie misia, a dzieci mogły poczuć 
przez chwilę, jak to jest być cukierni-
kiem i ozdobiły ciasta lukrem, polewą i 
łakociami. Kiedy przyjęcia urodzinowe 

dobiegły końca, wszystkie dzieci wraz 
ze swoimi pluszakami udały się do grupy 
starszaków i zerówki, by wziąć udział w 
misiowych tańcach i swawolach. Pani 
Monika Czarnecka z grupy średniaków i 

pani Alicja Klekot z zerówki zorganizowały 
zabawy i konkursy dla milusińskich, a 
śmiechu było przy tym co niemiara. Dzieci 
m.in. wykonały taniec ze swoimi małymi 
ulubieńcami na plecach, jadły miodek 
bez użycia rąk i brały udział w konkursie 
na najsłynniejsze misie znane z TV. Ten 
dzień na długo zostanie w pamięci dzieci 
z przedszkola w Szczodrzykowie, a misie 

jeszcze raz miały okazje poczuć, jak bar-
dzo są kochane przez dzieci.

Święto misia w bnińskiej bibliotece
O Święcie Pluszowego Misia nie za-

pomniały także bibliotekarki z 
bnińskiej biblioteki. Z tej okazji 
przygotowały dla najmłodszych 
dzieci liczne atrakcje, z których 
skorzystała grupa 

Promyczki I i II, Słoneczka I 
i II a także Kwiatki z Przedszko-
la w Bninie oraz sześciolatki z 
bnińskiej podstawówki.

Dzieci obejrzały prezentacje 
multimedialną o niedźwiadkach 
występujących w przyrodzie, 
literaturze i bajkach. Poznały 
historię powstania pluszowego 
misia i misiów z bajek a także 
zgadywały co misie lubią jeść. 
Uczestniczyły w zabawach ru-
chowych i z chustą animacyjną. 
Były też piosenki i wierszyki o 
misiu. Najmłodsi wysłuchali 
ciekawego opowiadania „Przy-
jaciele na zawsze” o przyjaźni 
niedźwiedzia Jarka z liskiem 
o imieniu Figa Skarpetka, au-
torstwa Sally Grindley. Dzieci 
wykonały także kolaż z gazet, 
przedstawiający misia oraz 
jego portret, który powstał z 
połączenia ze sobą kropek. 
Każdy uczestnik otrzymał nie-
spodziankę – misia ciastecz-
ko. 

garść misiowych faktów
Światowy Dzień Pluszowe-

go Misia ustanowiono dokład-
nie w setną rocznicę powstania 
maskotki, czyli w 2002 roku. 
Wszystko zaczęło się jednak 
dużo wcześniej. W 1902 roku 
prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Teodor Roosvelt, wybrał 
się na polowanie. Po kilku 
godzinach bezskutecznych 
łowów, jeden z towarzyszy 
prezydenta postrzelił małego 
niedźwiadka i zaprowadził 
go do Roosvelta. Prezydent 
ujrzawszy przerażone zwie-
rzątko, kazał je natychmiast 
uwolnić. Jeden ze świadków 
tego zdarzenia uwiecznił hi-
storię niedźwiadka na rysunku 
w waszyngtońskiej gazecie, 

którą czytał producent zabawek… Od 
tego momentu zaczęto wykorzystywać 
zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać 
maskotki pod nazwą Teddy Bear, która 
dziś w języku angielskim jest określeniem 
wszystkich pluszowych misiów.

Barbara Morasz-Zawitaj

PluszoWy Przyjaciel dzieci obchodziŁ 
sWoje ŚWięto

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku                                       

zaprasza                                                                                                                                                                            
w dniu 6 grudnia 2010 r.                                                                

o godzinie 17:30                                                                         

Wszystkich miłośników                                         

OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH                                                               
na warsztaty                                                                              

UWAGA !                                                                                                                 
Zapewniamy niezbędne materiały
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
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* Rodzice z dzieckiem pilnie szukają mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką w Kórniku, tanio tel. 607-248-192
* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Kórniku, o pow. 33,5m², blok 15 tel. 501-369-509
* Kupię mieszkanie kawalerkę w Kórniku, może być do remontu tel. 515-229-686
* Szukam rzetelnej osoby do prac w ogrodzie na kilka godzin w tygodniu, z Bnina lub Kórnika tel. 601-704-233
* Wynajmę lokal 35m² w Kórniku, ul. Staszica tel. 885-539-962 (dzwonić po 18.00) 
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu tel. 618 171-652
* Sprzedam działkę budowlaną na Al. Flensa tel. 618171-652 (dzwonić po 18.00) 
* Zatrudnię stolarzy i pomocników stolarzy tel. 618 971-251
* Sprzedam VW GOLF V 2004 z „kratką” tel. 502-275-874
* Sprzedam mieszkanie 74m² na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu tel. 513-162-832
* Sprzedam butlę tlenową z reduktorem, cena 200zł tel. 782-170-471
* Sprzedam w Borówcu bliźniak 120/200, cena 280 tys. zł, także częściowo na raty tel. 792-884-454
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
* Przyjmę na pokój w Kórniku, dostęp do kuchni i łazienki tel. 509-754-927
* Od zaraz przyjmę do obierania cebuli, transport gwarantowany tel. 530-725-666
* Zatrudnię kierowcę kat. C i E tel. 601-719-699,  618 176-469
* Oddam w najem mieszkanie 2-pokojowe z garażem w Szczodrzykowie tel. 602-468-586 
* Wydzierżawię nieruchomości w gminie Kórnik tel. 504-039-711
* Kupię szafę trzydrzwiową, jasną tel. 783-502-269
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
* Chętnie posprzątam dom, mieszkanie, biuro (doświadczenie) dokładnie i solidnie tel. 509-789-590
* Sprzedam daewoo matiz, 2002r., przebieg 58 tys. km, stan bardzo dobry tel. 515-605-993
* Wynajmę lokal 35m² w Kórniku ul. Staszica tel. 885-539-962
* Sprzedam konstrukcję dachu metalową 10x13m lub 6,50x20m tel. 782-170-471
* Sprzedam bramę garażową uchylną („WIŚNIOWSKI”) 3,50H x 2,90SZ tel. 792-884-454
* Lokal do wynajęcia, Kórnik ul. Dworcowa, 27m². WC, klimatyzacja, CO, internet tel. 600-275-200
* Przyjmę osobę na stanowisko sprzedawcy w hurtowni elektryczno-budowlanej w Borówcu tel. 502-562-087
* Sprzedam bliźniak w Borówcu 110/200, gotowy do zamieszkania, 350 tys. zł. tel. 602-214-931
* Sprzedam okna plastikowe nowe i używane, różne rozmiary tel. 792-884-454
* Do wynajęcia 2 lokale handlowe w centrum Śremu o pow. 45 i 57m² tel. 604-399-668
* Sprzedam butlę gazową samochodową (walec). Pojemność 60 litrów. tel. 515-229-664

ZAmiENiĘ gruNty w gmiNiE ZANiEmyŚl
(ok.8 ha, bardzo dobrej klasy, 

przy szosie asfaltowej)
NA ZiEmiĘ  w gmiNiE kórNik

(możliwa dopłata)

kupiĘ goSpodArStwo rolNE lub
dużą dZiAŁkĘ budowlANą
NA TERENIE GMINY KÓRNIK 

lub gmiNy ZANiEmyŚl

TEL. 666-934-670

NAPRAWA
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI

I SPRZĘT AGD

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

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
komputErowE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
kór nik, ul. po znań ska 22

rE Ali Zu jE my wSZySt kiE rE CEp ty

Przyjmiemy uczniów 
  na praktyczną naukę w  zawodzie 

mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

 

Firma WACHOWIAK
OFERUJE:

-budowa domów mieszkalnych pod klucz,
-budowa budynków przemysłowych,
-ogrodzenia z klinkieru, kamienia,
-wylewki, posadzki przemysłowe,
-sprzedaż materiałów budowlanych z  dowozem do klienta,
-usługi koparkami, transport i wykopy, 
-tłuczeń granitowy, żwir, piasek, czarnoziem,
-instalacje Wod-Kan, C.O. instalacje elektryczne, 

 ul. Główna 29, Biernatki,
 Tel/fax 61 81-70-482, kom.: 604-422-606, 

 mail: wachowiak.budownictwo@wp.pl                                             

S K Ł A D  W Ę G L A
UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO

o f e r u j e :
- węgiel kamienny i brunatny

- miał węglowy 
- brykiet rekord

E K O  G R O S Z E K  o d  5 0 0 z ł / t
TRANSPORT 

OD 1 TONY TOWARU DO 20KM 
G R AT I S

SPRZEDAŻ RATALNA

tel. 691-741-743

Z A P R A S Z A M Y

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i sprzedaż starych 

zegarów
Możliwy dojazd do klienta
Tel. 602 65 16 35

Firma TFP Sp. z o.o. 
producent tektury falistej i opakowań

poszukuje

pracowników fizycznych
 do Działu Produkcji

(praca w systemie 3-zmianowym)

Wymagania:
- dyspozycyjność, 

- uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, 

- wykształcenie min. zawodowe.

Aplikacje wraz z CV z dopiskiem 
„Praca w Dziale Produkcji”

 prosimy wysyłać na adres mailowy: 
praca_prod@tfp.com.pl 

bądź na adres: TFP Sp. z o.o., 
Dziećmierowo, 

ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik

T R A F I K A
PAPIEROSY, TYTOŃ, CYGARA

AKCESORIA TYTONIOWE
Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Wystawiamy faktury VAT
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18/13

tel. 503-042-723

Placówka Partnerska Banku Pekao S.A.
p o s z u k u j e  p r a c o w n i k a  n a  s t a n o w i s k o 

k a s j e r
CV prosimy przesyłać na adres e-mai l : 

lukaszewicz1@wp.pl
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Szkoły Podstawowej w Radzewie odbyła 
się IX Gminna Sztafeta Matematyczna Klas 
I-III Szkół Podstawowych. W zawodach 
udział wzięły 6-osobowe reprezentacje 
wszystkich szkół podstawowych z gminy 
Kórnik. Po 2 uczniów z każdej 
grupy wiekowej musiało zmierzyć 
się z 5 różnymi zadaniami. Dzieci 
musiały m.in. wykonywać działania 
arytmetyczne, rozwiązywać zada-
nie z „Kangurka”, rzucać celnie do 
kosza, czy szukać odpowiednich 
figur geometrycznych. Najlepiej z 
wszystkimi konkurencjami pora-
dzili sobie reprezentanci szkoły w 
Bninie, w składzie której były same 
dziewczęta. Pierwsze miejsce 
zajęły: Sandra Potrawiak, Wero-
nika Piasecka, Agata Lamprecht, 
Aleksandra Toboła, Patrycja Rybka 
i Zuzanna Zakrzewska, a do suk-
cesu poprowadziła je p. Agniesz-
ka Rzońca-Tomczak. Był to już 
czwarty tryumf kórnickiej „dwójki” w historii 
Sztafety. O kolejnych miejscach musiała 
zadecydować dogrywka, co świadczy o bar-
dzo wyrównanym poziomie umiejętności z 
zakresu matematyki. W  dodatkowym zada-
niu, jakim był konkurs rzutu lotką zdecydo-

wanie wygrali uczniowie SP Nr 1 w Kórniku, 
„trenowani” przez p. Agatę Majewską-Król i 
p. Teresę Lubińską. Na najniższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy SP Szczodrzyko-
wo, którzy przyjechali pod opieką p. Urszuli 
Smoczyńskiej. Reprezentacja gospodarzy, 

przygotowywana przez p. Elżbietę Gajew-
ską i p. Waldemara Wlazłego wykazała 
się dużą gościnnością i tym razem zajęła 
miejsce czwarte. Nie było tego dnia jednak 
przegranych, wszyscy uczestnicy Sztafety 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz na-

grody rzeczowe. Dla szkół przygotowano 
piękne statuetki, a zwycięzcy zabrali ze 
sobą dodatkowo puchar przechodni. Po 
zakończonej rywalizacji młodzi matematy-
cy udali się na słodki poczęstunek,  gdzie 
toczyły się ożywione dyskusje, oczywiście 

z królową nauk w tle... Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że imprezę 
należy uznać za w pełni udaną. 
Zrealizowane zostały wszystkie 
postawione cele, tj. propagowa-
nie umiejętności rachunkowych 
i logicznych, rozwijanie umiejęt-
ności współdziałania w grupach, 
nawiązanie bliższej współpracy 
pomiędzy nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej. Podkreślono 
też  magię miejsca, w którym 
przeprowadzana jest rokrocznie 
Sztafeta oraz wspaniałą organiza-
cję, nad którą wraz z nauczycielami 
i pracownikami obsługi czuwała p. 
dyrektor Krystyna Kiełpińska. Ma-
tematyka towarzyszy nam każdego 

dnia, nie zabraknie jej na pewno w Radze-
wie w przyszłym roku, kiedy to odbędzie się 
jubileuszowa – dziesiąta edycja Sztafety 
Matematycznej.

Karol Niemier

leśne przygody
18 listopada w Przedszkolu nr 2 „Cztery 

Pory Roku” zagościli studenci Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, którzy byli 
także członkami kółka myśliwskiego i ky-
nologicznego. Zajęcia dla przedszkolaków 
rozpoczął myśliwy,  dając sygnał na rogu. 
Goście zabrali nas na multimedialną wy-
cieczkę po lesie, podczas której poznawali-
śmy najczęściej spotykane w lasach gatunki 
drzew, krzewów oraz mieszkańców lasu,  
tych dużych i małych. Przekonaliśmy się 
także, że wilki jedzą wnuczki i babcie tylko 
w bajkach, ponieważ w rzeczywistości to 
bardzo płochliwe zwierzęta.  We własnych 
rękach mogliśmy potrzymać poroże jelenia, 
daniela oraz łosia. Czasami potrzebna była 
pomoc kolegi w trzymaniu tych okazów.  Na 
zakończenie zajęć zabrzmiał po raz drugi 

róg myśliwski oznajmiając nam tym samym 
„koniec polowania”. Spotkanie było dla nas 
wielką niespodzianką, którą zorganizowała 
dla wszystkich przedszkolaków mama 
Pawełka z grupy Promyczki I – pani Maria 
Hładyszewska.  Bardzo dziękujemy !!!!!!!!

ratownik 
22 listopada odwiedził nas p. Marek 

Templewicz, który oprócz tego że wykonuje 
zawód ratownika medycznego, jest także 
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale 
nie ugasił żadnego pożaru. W jego pracy 
pomaga mu Fado – czteroletni owczarek 
niemiecki. Pan Marek wraz z Fado po-
szukują zaginionych ludzi. Wszyscy za-
chwyceni byliśmy opowieściami o naszym 
czteronożnym gościu. Aby pogłaskać Fado 
ustawiła się bardzo długa kolejka, ale wcze-

śniej przypomnieliśmy 
sobie zasady zacho-
wania się w kontakcie 
z psem, którego nie 
znamy: zapytaliśmy 
się właściciela czy mo-
żemy pogłaskać  psa 
oraz pozycję „na żół-
wika” w razie ataku. 
Dowiedzieliśmy się 
także jakie niezbędne 
przedmioty znajdują 
się w wyposażeniu ple-
caka ratownika: linka, 
poidło dla Fado, kask, 
obroża z dzwonkiem, 
kaganiec  oraz ulubio-
na zabawka-nagroda  

Fado – gumowa piłeczka. Ten plecak jest 
zawsze spakowany i czeka  na wezwanie 
komendanta. Praca obu ratowników nie jest 
wcale taka prosta i bezpieczna. Ale widać 
było że oboje przybyli goście to prawdziwi 
przyjaciele! Bardzo dziękujemy panu Mar-
kowi  - tacie Igora z grupy Kwiatki, za bardzo 
interesujące spotkanie!!! 

Izabela Kobielak 
–  wychowawczyni 
grupy Promyczki I

iX Gminna sztaFeta matematyczna

Przedszkolne WieŚci

Książka jest dobra na wszystko, również 
na szarą i deszczową jesienną pogodę, 
zwłaszcza, jeśli jest to książka pełna 
barwnego humoru i życzliwości do świata. 
Przekonały się o tym dzieci z klas drugich 
kórnickiej i bnińskiej szkoły 
podstawowej, które w jeden z 
takich ponurych dni przybyły do 
Kórnickiego Ośrodka Kultury na  
spotkanie z Ewą Chotomską – 
słynną „kolorową”      Ciotką Klot-
ką z emitowanego kilkanaście 
lat temu programu telewizyjnego 
dla dzieci TIK – TAK. 

Ewa Chotomska - znana 
reżyserka, scenarzystka i au-
torka tekstów dla dzieci (pry-
watnie córka popularnej poetki 
Wandy Chotomskiej) związana 
jest też z innymi programami 
muzyczno – dydaktycznymi z 
lat dziewięćdziesiątych: „Ciuch-
cia”, „Budzik”, „Jedyneczka”, 
„Domowe przedszkole”. Dorośli do dzisiaj 
z rozrzewnieniem wspominają sympa-
tycznego Pana Tik – Taka,  zabawnego 
Kulfona i pouczającą go żabę Monikę, a 

dzieci doskonale znają piosenki: „Kulfon, 
co z ciebie wyrośnie”, „Bursztynek”, „Za-
biorę brata na koniec świata”, „Ogórek”, 
„Mydło lubi zabawę”, „Szczotka, pasta” itd.  
Piosenki te wykonywał dziecięcy zespół 

„Fasolki”, którego założycielką                i 
kierownikiem była Ewa Chotomska. Pisarka 
jest też autorką kilkunastu książek, m.in. o 
szalonych przygodach przeszczęśliwego 

kundelka                         o  imieniu Feliks 
(„Pamiętnik Felka Parerasa”).

Kórnickie spotkanie z Ewą Chotomską 
obfitowało więc w opowieści        o pracy 
w telewizji, pisaniu książek i tworzeniu 

tekstów o charakterze edukacyj-
nym i wychowawczym. Opowie-
ści przeplatane były wspólnymi 
zabawami, nauką piosenek oraz 
krótkimi konkursami. Były też 
oczywiście odpowiedzi na różne 
dziwne pytania, jakie mogą za-
dać tylko dzieci, były autografy 
i wspólne zdjęcia. Uczniowie 
natomiast przygotowali swoje 
plastyczne wizje postaci boha-
terów stworzonych przez Ewę 
Chotomską, a także próbowali 
redagować własne zabawne 
rymowanki.

Pani Ewa Chotomska przyje-
chała do Kórnika na zaproszenie 
organizatorów „Poranku literac-

kiego”: Biblioteki Publicznej oraz biblioteki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

 T. Lubińska

„ciotka klotka” W kórniku

Dnia 4 listopada 2010 roku o godzinie 
10.00 w trzech miejscach w Kórniku odbył 
się X JUBILEUSZOWY POWIATOWY 
KONKURS RECYTATORSKI „WPISANI W 
HISTORIĘ” z okazji Święta Niepodległości. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach; dla 
klas 0-III, IV-VI oraz dla uczniów gimnazjum. 
W konkursie wzięło udział 25 szkół z powia-
tu oraz 51 uczestników – reprezentantów 
szkół. Organizatorem konkursu była Ko-
menda Hufca ZHP w Kórniku. Patronat nad 
konkursem objęło  Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu oraz Urząd Miejski w Kórniku.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:

kategoria gimnazjum:
i miejsce – Jakub Mastalerz – Daszewice
ii miejsce – Łukasz Konieczny – Roga-
lin oraz Krzysztof Ławniczak – Siekierki 
Wielkie
iii  miejsce – Jacek Wróbel – Rogalin oraz 
Aleksander Filipiak – Robakowo
wyróżnienia otrzymali:
Elżbieta Kozińska – Kostrzyn
Zuzanna Nowak – Luboń
Marianna Kubiak – Kostrzyn

kategoria uczniowie klas iV-Vi:
i miejsce – Stanisław Kowalski – Kórnik 
oraz Kajetan Tomczak – Kórnik-Bnin
ii miejsce – Krzysztof Grobelny – Stę-
szew
iii miejsce Marcel Mazanik – Mosina
wyróżniania otrzymali:
Martyna Adamczak – Pobiedziska
Dominika Dolińska – Swarzędz
Anna Maria Młody – Mosina
Julia Przybecka – Luboń
Wiktoria Zielska – Radzewo

kategoria uczniowie klas i-iii:
I miejsce – Jan Suszczyński – Kórnik
ii miejsce – Weronika Dyekowska – Dasze-
wice oraz Monika Stempniak – Radzewo
Iii miejsce – Patryk Szypura – Kórnik oraz 
Adela Witkowska – Daszewice
wyróżnienia otrzymali:
Michał Majchrzak, Michał Ratajczak, Joan-
na Rybak, Kamil Stempniak

 wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy!

Robert Jankowski
Foto. BMZ

WPisani W historię
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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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

uSŁugi iNStAlACyjNE  
wod-kAN, C.o., gAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

EllmEdEllmEd

StomAtologiA
rentgen stomatologiczny

oraz
rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

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

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

S y l w e s t e r  i  z a b a w y  k a r n a w a ł o w e

Tel. 791-320-413

E K O  G R O S Z E K
WORKOWANY

nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ

519 zł tona
kostka workowana 639zl tona

DOWÓZ
Tel.  505-72-00-27

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCi motoryZACyjNE do wSZyStkiCh mArEk

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
kórNik, ul. wojSkA polSkiEgo 18

tEl. 061 8171 725, 0694 340 529
P.H.U. MOTOOIL

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta bladocha

dziećmierowo, ul. dworcowa 42a
tel. 618 171-127

Sprzedam nowe drzwi modrzewiowe, 
wewnętrzne, ozdobne,  

wysokiej jakości, 
malowane natryskowo, 
30 szt., różne wymiary, 

cena 990zł/szt. 
tel. 618 171-977

Sprzedam działkę przemysłową 
o pow. 1ha,

między szosą serwisową a trasą katowicką,
środkowa działka pomiędzy dwiema

budującymi się firmami
(może być do podziału po 2500m²)

tel. 618 171-977

Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną 
w kórniku 

o pow. 1000m², 
na przeciwko przedszkola.

Nadaje się na bliźniak.
Cena 385zł/m² lub do uzgodnienia

tel. 618 171-977

O tym, że zima za pasem przekonali 
się 28 listopada zawodnicy i zawodniczki, 
którzy by przybyć do Radzewa na kolejny 
ligowy turniej, musieli najpierw pokonać 
przeciwnika, jakim okazał się sypiący z 
nieba śnieg. Turniej Mikołajkowy był czwar-
tym – ostatnim w sezonie 2010 turniejem 
w ramach Kórnickich Rozgrywek Ligowych. 
Udział w nim wzięło 146 startujących. Oto 
wyniki:

kórnicka liga tenisa Stołowego 
(kltS)

Zawody z udziałem 31 startujących (24 
mężczyzn i 7 kobiet) tradycyjnie prowadzili 
Eugeniusz Rybak oraz Mirosław Grzybek.

kobiety 
Szkoły podstawowe (4 startujące)

1. Joanna Rybak (Radzewo)
2. Kamila Karaś (Czmoniec)
3. Dominika Kujawa (Runowo)

Open (3 startujące)
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Maria Kujawa (Runowo)
3. Barbara Radziejewska (Kórnik)

mężczyźni
Szkoły podstawowe (10 startujących)

1. Filip Kujawa (Runowo)
2. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
3. Oskar Wachowiak (Radzewo)

Gimnazja (5 startujących)
1. Mateusz Wójkiewicz (Radzewo)
2. Michał Rozmiarek (Radzewo)
3. Wojciech Kapusta (Kórnik)

Do 45 lat (5 startujących)
1. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice)
2. Karol Rybak (Radzewo)
3. Roman Starosta (Kórnik)

Powyżej 45 lat (4 startujących)

1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
2. Eugeniusz Staniszewski (Konarskie)
3. Eugeniusz Rybak (Konarskie)

W pojedynkach Mistrzów najlepsi oka-
zali się: Agnieszka Toboła i Filip Kujawa.

kórnicka liga Strzelecka (klS)
Zawody prowadzili: Krystyna Jarecka, 

Justyna Zawitaj oraz Jolanta Walczak i 
Karol Niemier. Wystartowało 51 strzelców 
(34 mężczyzn i 17 kobiet)

kobiety
Do lat 18 (7 startujących)

1. Maria Kujawa (Runowo) – 24 pkt.
2.Dominika Kujawa (Runowo) – 22 pkt.
3. Patrycja Litka (Kórnik-Bnin) – 22 pkt.

Powyżej 18 lat (10 startujących)
1.Barbara Radziejewska (Kórnik) – 28 
pkt.
2.Rita Zięta (Mościenica) – 27 pkt.
3.Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny) – 25 
pkt.

mężczyźni
Do lat 18 (12 startujących)

1. Jakub Szymankiewicz (Kromolice) – 29 
pkt.
2. Krzysztof Starosta (Kórnik) – 27 pkt.
3. Patryk Szulda (Czmoń) – 27 pkt.

Powyżej 18 lat (22 startujących)
1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo) – 28 pkt.
2. Jarosław Matuszewski (Konarskie) – 28 
pkt.
3. Piotr Staniszewski (Konarskie) – 28 
pkt.

Nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki 
otrzymali: Barbara Radziejewska i Jakub 
Szymankiewicz. 

kórnicka liga rzutu lotką (klrl)
Zawody sędziowały Katarzyna Szyman-

kiewicz oraz Iwona Szulda. Do tarczy rzuca-
ły 64 osoby (40 mężczyzn i 24 kobiety)

kobiety
Do 18 lat (11 startujących)

1. Dominika Kujawa (Runowo) – 28 pkt.
2. Maria Kujawa (Runowo) – 27 pkt.
3. Kamila Karaś (Czmoniec) – 24 pkt.

Powyżej 18 lat (13 startujących)
1. Rita Zięta (Mościenica) – 27 pkt.
2. Barbara Radziejewska (Kórnik) – 27 
pkt.
3. Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny) – 27 
pkt.

mężczyźni
Do 18 lat (17 startujących)

1. Kamil Rozmiarek (Radzewo) – 30 pkt.
2. Wojciech Kapusta (Kórnik) – 29 pkt.
3. Michał Szymankiewicz (Kromolice) – 27 
pkt.

Powyżej 18 lat (23 startujących)
1. Karol Rybak (Radzewo) – 31 pkt.
2. Rafał Kujawa (Runowo) – 29 pkt.
3. Andrzej Olejniczak (Kórnik) – 29 pkt.

Nagrody „wyrzucali”: Dominika Kujawa 
oraz Karol Rybak. 

Nagrodę specjalną – środek transportu 
adekwatny do aury za oknem (sanki) wy-
losował Eugeniusz Staniszewski z Konar-
skiego. Życie sportowe w Radzewie nie 
znosi próżni, toteż zapraszamy na kolejne 
imprezy: 5 grudnia – Mistrzostwa Miesz-
kańców Gminy Kórnik w Deblach i Mikstach 
Tenisa Stołowego (bez podziału na kate-
gorie wiekowe) oraz 19 grudnia – Turniej 
GWIAZDKOWY (świąteczne turnieje tenisa 
stołowego, rzutu lotką i strzelania z wiatrów-
ki, a także konkursy tenisowe z nagrodami 
dla najmłodszych). ZAPRASZAM!

Karol Niemier

turniej mikoŁajkoWy

rozstrzyGnięcie 
konkursu 

NA NAjpiĘkNiEjSZE 
i NAjwiĘkSZE roŚliNy 
DONICZKOWE dla OAZY

Komisja w składzie:
1. Pani Henryka Kalinowska - kierownik 

Wydziału  Administracyjno-Organizacyjne-
go Gminy Kórnik

2. Pani Magdalena Matelska-Bogajczyk 
- kierownik Wydziału Promocji  Gminy, 
Kultury i Sportu

3. Pan Wojciech Kiełbasiewicz - kie-
rownik Kórnickiego Centrum Rekreacji  i 
Sportu „Oaza” 
w dniu 23 listopada dokonała wyboru i 
nagrodziła następujące osoby:

1 nagrodę - karnet o wartości 100 zł  za 
największy okaz otrzymuj Państwo Majew-
scy ze Skrzynek

2 nagrodę - karnet o wartości 50 zł 
otrzymują Państwo Adamscy z Moście-
nicy. Dodatkowo Panią Adamską,  która 
jako pierwsza zakupiła bilet w sobotę 13 
listopada o godzinie 6:30 chcemy wyróżnić  

przekazując upominek
 3 nagrodę - również karnet o wartości 

50 zł otrzymuje Pani Duszczak z Kórnika.

Wszystkim darczyńcom kwiatów donicz-
kowych serdecznie dziękujemy! 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców nie tylko na-
szej gminy. W sumie Centrum Oaza ozdabia 
obecnie  ponad 50 kwiatów doniczkowych. 
Serdecznie dziękujemy! 

Laureaci konkursu pp. Adamscy z Jurorami
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Jagoda i Natalia podczas rozgrzewki

kolArZE limAro roZpoCZĘli 
SEZoN prZEŁAjowy

Udanie rozpoczęli swoje występy prze-
łajowe młodzi zawodnicy UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Tradycyjnie już podopieczni 
Roberta Taciaka zaczynają swoje 
starty w przełajach dużo później 
od rywali, którzy mają już za sobą 
kilkanaście startów tej jesieni. Dla-
tego też jest im ciężko na początku 
dotrzymywać kroku najlepszym 
przełajowcom w Polsce. Pomimo 
tego, szczególnie dziewczęta z 
Kórnika zasługują na duże wy-
różnienie. W pierwszym swoim 
wyścigu podczas Pucharu Polski 
w Zwierzyniu, Alicja Ratajczak 
sięgnęła po zwycięstwo w wyścigu 
juniorek młodszych, a debiutująca 
w tej kategorii wiekowej w Natalia 
Radzicka zajęła doskonałe trzecie 
miejsce. Trzecia nasza zawodnicz-
ka Wiktoria Żegleń minęła metę na 
dziewiątej pozycji. Wśród juniorów 
młodszych Szymon Rozmiarek i Adam 
Radzicki zajęli kolejno miejsca 10 i 11. 
Następnego dnia odbyła się kolejna seria 
Pucharu Polski w Strzelcach Krajeńskich i 
tutaj Alicja zajęła drugie miejsce, uznając 
wyższość Łucji Pietrzak z Koźminianki, 
natomiast Natalia i Wiktoria zajęły kolejno 
miejsca 4 i 8. 

O pechu mogą mówić nasi zawodnicy, 
ponieważ jechali na dużo lepszych pozy-
cjach niż dnia poprzedniego, ale niestety 
każdy z naszej trójki miał defekt koła i 
ostatecznie zajęli dalsze pozycje. 

Kolejne serie Pucharu Polski to Kozie-
głowy i Szczekociny na Śląsku. Pierwszego 

dnia w ekstremalnie trudnych warunkach 
(błoto) doskonałą formę zaprezentowała 
Alicja Ratajczak, pozostawiając w pokona-
nym polu wszystkie najlepsze zawodniczki 
w kraju. Na bardzo dobrej piątej pozycji 
przyjechała młodziutka Natalia Radzicka, a 
Wiktoria Żegleń zajęła 10 miejsce. Wśród 
juniorów młodszych Adam Radzicki był 11 
a Patryk Rajkowski 15. Drugiego dnia pod-

czas XIV Memoriału Edwarda Pelki trasa 
była zupełnie inna, szybsza i mniej wyma-
gająca. Wśród dziewcząt wygrała Pietrzak 
przed naszą Alicją Ratajczak, a bardzo 
dobrze wypadła Wiktoria Żegleń, zajmując 
szóste miejsce. Natalia ze względu na stan 
zdrowia została wycofana przez trenera. 

Bardzo dobrze w pierwszej części 
wyścigu jechali, w ścisłej czołów-
ce kórniczanie: Adam Radzicki 
na 4 pozycji i Patryk Rajkowski 
na 7. Niestety dwa defekty tego 
pierwszego wyeliminowały go z 
walki o podium i ostatecznie za-
jął 11 miejsce, natomiast Patryk 
Rajkowski w końcówce popełnił 
błąd i ostatecznie minął linię mety 
jako ósmy. W Szczekocinach był 
jeszcze jeden kórnicki akcent. 
Gościem honoroym imprezy był 
uczestnik tegorocznego Tour De 
Pologne i zdobywca Pucharu 
Polski w kategorii Elita na szosie  
Mateusz Taciak. Kórniczanin jako 
kilkakrotny zwycięzca w historii 
memoriału Edwarda Pelki w kate-

goriach juniorskich, towarzyszył kolarzom 
od początku do końca imprezy udzielając 
m.in. kilku wywiadów lokalnym mediom, na 
temat kolarskich przełajów i ich przydatno-
ści w szkoleniu młodych kolarzy. 

Na zakończenie imprezy wręczał nagro-
dy wszystkim zwycięzcom. 

                                 
Paweł Marciniak

powiAt poZNAŃSki prZyZNAŁ 
NAgrody dlA 

wyróżNiAjąCyCh SiĘ 
SportowCów i trENErów 

W 2010 ROKU
Już po raz szósty, młodzi sportowcy i 

trenerzy zaangażowani w pracę w klubach 
i stowarzyszeniach sportowych, mających 
siedzibę na terenie powiatu poznańskiego 
zostali wyróżnieni nagrodami Starosty 
Poznańskiego za wysokie wyniki i wybitne 
osiągnięcia sportowe promujące powiat na 
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.   
O nagrodę mogli zatem ubiegać się meda-
liści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i 
Mistrzostw Świata w trzech kategoriach wie-
kowych. Zgodnie z regulaminem konkursu, 
w dniu 12 listopada 2010 roku, obradowały 
komisje konkursowe w skład, których wcho-
dzili: przewodniczący Komisji - wicestarosta 
poznański, członkowie Komisji – radni Ko-
misji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
Rady Powiatu w Poznaniu i przedstawiciel 
Wydziału Promocji.

W kategorii młodzik, komisja kon-
kursowa przyznała tylko jedną nagrodę, 
którą otrzymał Patryk Rajkowski – kolarz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka 
Limaro Kórnik. W 2010 roku zdobył m.in. 
cztery złote i jeden brązowy medal Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 5 zło-
tych medali podczas Nadziei Olimpijskich, 
zwycięzca klasyfikacji generalnej tychże 
Nadziei Olimpijskich. Zdecydowanie najlep-
szy młodzik w bieżącym roku w Polsce. 

      W kategorii młodzieżowiec najlepszą 
okazała się Katarzyna Pawłowska – zawod-
niczka Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Jedynka Limaro Kórnik, wicemistrzyni 
Europy w kolarstwie torowym do lat 23, 11-
krotna medalistka Mistrzostw Polski w 2010 
roku, mistrzyni Polski w wyścigu punktowym 
na torze – elita oraz do lat 23. Aktualnie 
przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w 
Londynie 2012. Kasia nie mogła osobiście 
odebrać nagrody Starosty Poznańskiego 
z powodu wyjazdu na Puchar Świata w 
australijskim Melbourne. 

Godnie reprezentował ją trener Robert 
Taciak, który m.in. dzięki sukcesom Kasi, 
jak i pozostałych siedemnastu  medalistów 
Mistrzostw Polski 2010 roku został uznany 
Trenerem Roku w Powiecie Poznańskim. 
Od 13 lat zajmuje się szkoleniem młodzieży 
uzdolnionej sportowo. Jego zawodnicy w 
2010 roku zdobyli 31 medali w Mistrzo-
stwach Polski, 1 medal w Mistrzostwach 
Europy oraz 12 medali w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików. Zawodnicy 
wywalczyli tytuł drużynowego wicemistrza 
Polski w  kolarstwie przełajowym oraz 
zwyciężyli w klasyfikacji klubów podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Od 
kilku lat UKS Jedynka Limaro Kórnik jest 
najlepszym kolarskim Uczniowskim Klubem 
Sportowym w Polsce. W obecnym sezonie 
w całym kolarstwie klub z Kórnika zajął piąte 
miejsce w Polsce, za największymi ośrod-
kami kolarskimi,  jak ALKS Stal Grudziądz, 
PTC Pruszków, KTK Kalisz czy Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Pacific Toruń.   
Podopieczne trenera Taciaka zwyciężyły w 
Mistrzostwach Polski w wyścigu dwójkami i 
w drużynowym na czas w kategorii juniorek 
młodszych. Zawodnicy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Jedynka Kórnik zdobyli w 
tym sezonie niewiarygodną ilość, jak na tak 
mały klub 223 punkty w rywalizacji sportu 
młodzieżowego. Jak się później okazało jest 
to 25% punktów zdobytych przez cały sport 
w Powiecie Poznańskim.

  Paweł Marciniak

 ZŁotE, SrEbrNE i brąZowE 
mEdAlE tENiSiStów StoŁowyCh 

w powiECiE
GIMNAZJA
W Pecnej od 15-16.XI.2010 odbyły się 

Drużynowe i Indywidualne  Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym 
gimnazjów. Kolejna impreza organizowana 
przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Po-
wiatu Poznańskiego 
przyniosła szkołom 
kórnickim srebrne 
medale .Gminę Kór-
nik reprezentowały 
dziewczęta z Ro-
bakowa i chłopcy 
z Kórnika. Uczen-
nice Gimnazjum w 
Robakowie: Maria 
Kujawa i Wiktoria 
Żegleń zajęły drugie 
miejsce w zawo-
dach drużynowych 
i awansowały do 
zawodów rejono-
wych. Ponadto w 
rywalizacj i  indy-
widualnej trzecie 
miejsce( brązowy 
medal) i awans do 
rozgrywek wyższe-
go szczebla wywal-
czyła Maria Kujawa. 
Także drużynowo 
drugie miejsce( me-
dal srebrny) i awans 
do zawodów rejonowych wywalczyli chłop-
cy z Gimnazjum w Kórniku : Sebastian 
Stempniak i Michał Rozmiarek. Niestety 
w rywalizacji indywidualnej zajęli dalsze 
miejsca i nie zakwalifikowali się wyżej. 

SZkoŁy podStAwowE
Powiatowe mistrzostwa w tenisie sto-

łowym szkół podstawowych odbyły się w 
Radzewie a gminę Kórnik reprezentowały 
dziewczęta z Bnina i chłopcy z Szczodrzy-
kowa.

Do zawodów rejonowych zakwalifiko-
wała się  drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Kórniku - Bninie. 

Dziewczęta Małgorzata Lewandowska, 
Klaudia Sucharska, Weronika zajęły w 
mistrzostwach czwarte miejsce. 

Ponadto w rywalizacji indywidualnej brą-
zowy medal za trzecie miejsce otrzymała i 
udział w zawodach rejonowych zapewniła 
sobie Klaudia Suchorska z Bnina.

Największy sukces odnieśli młodzi te-
nisiści z Szczodrzykowa dwa złote i jeden 
srebrny medal. Wychowankowie p. Dariu-
sza Śmigielskiego : Filip Kujawa i Jakub 
Szymankiewicz wywalczyli  złoty medal za 
pierwsze miejsce w powiecie w zawodach 
drużynowych. Ponadto nie dali szans 
przeciwnikom w zawodach indywidualnych, 
na których Filip Kujawa zdobył drugi złoty 

medal ( 1 m) a Jakub Szymankiewicz medal 
srebrny ( 2m) kwalifikując się do zawodów 
wojewódzkich.  Medale dla najlepszych 
tenisistów i statuetki dla szkół wręczała p. 
dyrektor szkoły w Radzewie wraz z Preze-
sem SZS PP.

NAjwyżEj w grACh 
ZESpoŁowyCh 

dZiEwCZĘtA liCEum
Szkoły ponadgimnazjalne
Tylko dziewczęta z Liceum Ogólno-

kształcącego w Kórniku nawiązały walkę 
w grach zespołowych w powiecie z innymi 
szkołami. W mistrzostwach powiatu w 

siatkówce, które odbyły się w Tarnowie Pod-
górnym  pokonały ZS w Rokietnicy 2:0 ZS w 
Bolechowie 2:0 .Ostatecznie grając w finale 
zajęły czwarte miejsce za Puszczykowem, 
Tarnowem Podgórnym i ZS 1 Swarzędz. W 
mistrzostwach startowało osiem drużyn ze 
SPG.W Mosinie kórniccy licealiści wystąpili 
w półfinałach mistrzostw powiatu w halowej 
piłce nożnej. W rywalizacji z ZS nr 1 ze 
Swarzędza wynik  meczu był 1:2 a z ZS nr 
2 ze Swarzędza przy  remisie 1:1 odbyła się  
dogrywka, którą kórniczanie  przegrali  0:2  i 
ostateczny wynik meczu to 3:1 dla Swarzę-
dza. Piłkarze nożni LO Kórnik zajęli trzecie 
miejsce w grupie a w końcowej klasyfikacji 
mistrzostw miejsce 5-6. W Swarzędzu  
walczyli koszykarze. Wyniki meczy w grupie 
półfinałowej: Tarnowo Podgórne - LO Kórnik 
30 – 28,  LO Puszczykowo - LO Kórnik 23 – 
12, LO Kórnik - ZS nr 2 Swarzędz 32 – 14 i 
niestety również w tej dyscyplinie LO Kórnik 
nie awansowało do finału.

Szkoły podstawowe
W halowej piłce nożnej nasza gmina 

reprezentowana była przez chłopców z 
SP 1 Kórnik. 

Młodzi piłkarze wygrali mecz z Dopie-
wem 2:1 ale przegrali ze szkołami z Klesz-
czewa 0:4 i z Komornik O:3. W klasyfikacji 
końcowej zajęli trzecie miejsce w grupie a 
w powiecie od 7-9.

W półfinałach mistrzostw powiatu po-

znańskiego szkół podstawowych w piłce 
ręcznej gminę Kórnik reprezentowały 
dziewczęta z Bnina i chłopcy z Kórnika. 
W Przeźmierowie walczyły piłkarki ręczne 
z Bnina a w Kleszczewie piłkarze ręczni z 
Kórnika . Piłkarki ręczne  walczyły na równi 
z koleżankami z innych szkół ale ostatecz-
nie przegrały mecze z szkołą  z Przeźmie-
rowa 6:12 , z Rogalinka 5:7 i zajęły trzecie 
miejsce w grupie  a w powiecie 7-9. 

Chłopcy z SP 1 Kórnik również zajęli 
w półfinałach trzecie miejsce i w powiecie 
7-9.Wygrali mecz z Kleszczewem 5:4 ale 
przegrali ze szkołami z Lubonia 4:7 i z 
Przeźmierowa 3:11.

 gimnazja
W gimna-

zjach byliśmy 
reprezentowani 
w piłce ręcznej 
przez szkołę 
z Robakowa. 
D z i e w c z ę t a 
grały w Klesz-
czewie i prze-
grały mecze: z  
gospodarzami 
1:10,  z Zala-
sewem 1:8 oraz 
szkołą  z Pec-
nej 4:9. Chłop-
cy toczyli boje 
w piłce ręcznej 
w hali w Zala-
sewie i zajęli 
czwarte miej-
sce. W powie-
cie dziewczęta 
zajęły miejsce 
7-9 a chłopcy 
10-12.

Do finałów powiatowych mistrzostw 
awansują tylko zwycięscy grup półfinało-
wych.

w rEjoNiE bAdmiNtoNu 
NAjbliżEj FiNAŁu rAdZEwo

Chłopcy z Radzewa wyjechali walczyć  
o finał Rejonu Poznań- Wschód w drużyno-
wym badmintonie do Dominowa. Wypadli 
dobrze, bowiem byli blisko awansu do 
rozgrywek finałowych mistrzostw. Badmin-
toniści z Radzewa: Karol Siejak, Dawid Ma-
tuszewski, Marcin Tomaszewski pokonali 
szkołę z miejscowości  Wilkowyja 3:1, dalej  
z Dominowa 3:1 i przegrali z Targową Górką 
0:3. Awansowali do półfinałów mistrzostw, 
gdzie pokonali szkołę z Kaczanowa 3:0. W 
walce finałowej ulegli ponownie badminto-
nistom z Targowej Górki 0:3 i ostatecznie 
zajęli drugie miejsce.

 W Nowym Tomyślu w rejonie Poznań- 
Zachód grały dziewczęta z SP Bnin oraz 
dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum w Kórni-
ku. Był to rejon trudniejszy od wschodniego, 
bowiem startują tam mistrzowie wojewódz-
twa z lat poprzednich. Wszystkie nasze 
reprezentacje zajęły czwarte miejsca. Może 
w roku przyszłym nawiążemy do sukcesów 
z przeszłości ?

ARA

kolarstWo

Na drugim stopniu podium 
AlicjaRatajczak, obok Mateusz Taciak

Robert Taciak odbiera nagrodę 
od Starosty

sPort 
szkolny
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    TElEfONY AlArMOWE:

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 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 971357 lub 0503067690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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. 608244949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
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
email: rzecznik.on@kornik.pl

Następny numer kórniczanina ukaże się
17-go grudnia  2010r.

materiały prosimy dostarczać do 10-go grudnia 2010 r.

• kredyty
• ubezpieczenia
• turystyka

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Miejsce
na Twoją reklamę

Centrum kształcenia na odległo  
działajce przy Szkole podstawowej w Szczodrzykowie  

ul. ogrodowa 21 
zaprasza osoby zainteresowane na  bezpłatne szkolenia e-learningowe

Harmonogram otwarcia: 

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  

Miejsce
na Twoją reklamę



Bank Spółdzielczy w Kórniku 
 

OD 01 GRUDNIA 2010 ROKU 
 

 

Nowy                              
        o  atrakcyjnym oprocentowaniu 
         Szanowny kliencie 
decyzja o rozpoczęciu spłaty kredytu  
         należy do Ciebie. 
Jeżeli zechcesz możesz mieć wakacje  
   w spłacie kredytu do 3 miesięcy 

 
*************************************************************** 

opłata za rachunki za gaz wynosi tylko 

1,90 zł  
 

niezależnie od wysokości rachunku!!!  
Szanowny Kliencie!!! Nie przepłacaj!!! 

Przyjdź do Banku Spółdzielczego w Kórniku i zapłać rachunek za gaz 

                   

 
 

Oddział w Zaniemyślu 
63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

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

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

Centrala: Kórnik, Plac Niepodległości 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        e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net  
 


