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ZMAGANIA Z ZIMĄ

W numerze także:
- Gmina - PSE 1:0
- Bale i jubileusz 100-lecia urodzin
- Konkurs na życzenia z okazji Dnia Kobiet
- Ofiaruj 1 %

Miejsce
na Twoją reklamę

Strategia Aglomeracji
3 lutego w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady
Aglomeracji Poznańskiej. Zaprezentowano na nim sprawozdanie z pracy Centrum
Badań Metropolitarnych, jednostki badawczej w ramach, której współpracują cztery
poznańskie uczelnie (Uniwersytet im. A.
Mickiewicza, Politechnika Poznańska,
Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet
Ekonomiczny) pod kierunkiem prof. dr hab.
Tomasza Kaczmarka z Instytutu Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej UAM. Prof. Kaczmarek
zreferował założenia Strategii Rozwoju
Aglomeracji do 2020 roku.

Centrum Językowe TASK
zaprasza na
kursy języka angielskiego

Remont ratusza droższy

Program kursów dopasowany jest do
wszystkich poziomów nauczania i
do wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia prowadzone są w grupach
maksymalnie 8-osobowych.

• Gotówka do 50 tyś.
bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie

Siedziba:
ul. Poznańska 18
62-035 Kórnik
Zapisy: Joanna Bartkowiak Tel. 696-734-511
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ul. Staszica 15
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pn-pt 10 -17
sob 900-1200
00

00

5 lutego wiceburmistrz Hieronim Urbanek zorganizował kolejne spotkanie, dotyczące prac remontowych, prowadzonych w
budynku bnińskiego ratusza.
W spotkaniu uczestniczyli także radna Irena Kaczmarek, burmistrz Jerzy
Lechnerowski, przedstawiciele Wydziału
Inwestycji UM w Kórniku: Bronisław Dominiak i bezpośrednio koordynująca zadanie
Joanna Grzybek oraz projektant Stefan
Wojciechowski.

oraz wybrany niedawno radnym Przemysław Pacholski, burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek, radca
prawny UM Józefa Cieślak, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
Antoni Kalisz, przedstawiciele firmy Wasa:
prof. Andrzej Jasiński, Mieczysław Wójcik,
Zbigniew Góralczyk, Andrzej Rysnicki,
przedstawiciele WIOŚ: Hanna Kończal,
Zdzisław Krajewski, przedstawiciele spółki
Amest: Michał Dzioba, Tomasz Gaworski.
Przedstawiciele firmy Wasa zaprezentowali 4 warianty rozwiązania problemu,
z których dwie propozycje zakładają powiększenie składowiska i budowę kolejnej
kwatery.
Zarówno kórnicki samorząd, jak i
przedstawiciele firmy Amest w ciągu miesiąca mają zapoznać się ze wszystkimi
propozycjami. Zorganizowane ma być także
spotkanie z mieszkańcami Czmonia, podczas którego owe cztery propozycje będą
przedstawione lokalnej społeczności.
Gdy do Urzędu Miejskiego dotrą szczegółowe opracowania dotyczące czterech
propozycji przedstawimy je Państwu na
naszych łamach.
Seminarium o Catalyst

„KURAŚ”

R Y N N Y,
SYSTEMY DOCIEPLEŃ,
P ŁY T Y G I P S O W E ,
P A P Y,
C E M E N T,
WA P N O,
WEŁNA MINERALNA,
STYROPIAN,
KLEJE,
F A R B Y,
SIPOREX,
BLOCZKI M6

Z A P E W N I A M Y

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

Podczas spotkania poinformowano o
sukcesywnym rozwiązywaniu sygnalizowanych wcześniej problemów. Niestety wiąże
się to ze znacznym wzrostem kosztów
inwestycji.
Ze względu na wagę inwestycji kolejne
spotkania zaplanowano na 23 lutego i 5
marca.
O składowisku
– cztery scenariusze

T R A N S P O R T

ul. Armii Krajowej 40a
62-035 Kórnik-Bnin
tel./fax. (061)8 171-766

Turniej w Radzewie
X Turniej Wyzwolenia Kórnika rozegrano
w Szkole Podstawowej w Radzewie. W
zmaganiach siatkarzy triumfowała drużyna
ZHP z Kórnika pokonując w finale zawodników Jagrolu. Równolegle rywalizowano w
rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki. Władze
samorządowe reprezentował i puchary
wręczył sekretarz Leszek Książek.
Opr. ŁG

Z Kalendarza
Przewodniczącej RM
31 stycznia przewodnicząca RM wzięła
udział w kolejnym, z odbywających się co
tydzień spotkań rady budowy ratusza w
Bninie. Irena Kaczmarek wyraziła swoje zaniepokojenie tempem prac remontowych.
5 lutego na zaproszenie wiceburmistrza Hieronima Urbanka uczestniczyła w
kolejnym spotkaniu dotyczącym remontu
ratusza.
Opr. ŁG

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy:
- lokal mieszkalny nr 2 położony w Kórniku przy ul. Dworcowej 7 wraz z udziałem
w gruncie.

I WYKOŃCZENIOWE

-

i gościli uczestników spotkań. Burmistrz
podziękował koordynatorom za promocję
gminy i wręczył okolicznościowe dyplomy.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

M AT E R I A ŁY B U D O W L A N E
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Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

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

Z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Ministerstwa
Ochrony Środowiska odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM w
Kórniku, podczas którego dyskutowano
nad możliwościami zrekultywowania składowiska odpadów w Czmoniu. W spotkaniu
uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji

12 lutego 2010 r.

Giełda Papierów Wartościowych i
Burmistrz Kórnika zorganizowali 9 lutego
w Zamku Kórnickim seminarium na temat
nowych rozwiązań w zakresie emisji obligacji i rynku Catalyst. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele władz gmin Powiatu
Poznańskiego, Środy Wielkopolskiej,
Śremu oraz przedstawiciele Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Organizacja spotkań
młodzieży doceniona
10 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z osobami koordynującymi w
Kórniku organizację Spotkań Młodzieży
„Taize”: Agatą Kiełpińską, Anną Siwecką
i Filipem Kaźmierczakiem. Mieszkańcy
Kórnika i okolic - jak informowaliśmy na naszych łamach - licznie włączyli się w pomoc

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej będącej własnością Gminy
Kórnik:
- działka nr 381/1 o powierzchni 0,0193
ha położonej w Kórniku.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej będącej własnością Gminy
Kórnik:
- działka nr 246/18 o powierzchni 0,0053
ha położonej w Kórniku.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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Sąd Okręgowy w Poznaniu, 3 lutego
oddalił w całości roszczenia PSE Operator wobec Gminy Kórnik. Przypomnijmy,
że spółka budująca na olbrzymich słupach przechodzącą przez tereny gminy
czterotorową linię najwyższych napięć,
żądała 65 milionów za straty, jakie miała
ponieść w wyniku opóźnień w realizacji
zadania.
Podstawą dla części pozwu była umowa, jaką Burmistrz Gminy Kórnik zawarł ze
spółką we wrześniu 2005 roku, deklarując
szybką realizację planu zagospodarowania pozwalającego na budowę linii.
Podpisaniem umowy, PSE warunkowała
prowadzenie dalszych rozmów o przebiegu
i wstrzymanie prac na części trasy.
Sąd uznał, że wskazana umowa jest
nieważna, dlatego powód – PSE Operator
nie może na jej podstawie żądać odszkodowania. Jak podkreślił sąd to Rada Miejska w Kórniku jest organem decydującym

o polityce przestrzennej naszej gminy, w
tym o kształcie i terminie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz, jako organ wykonawczy – takich
deklaracji składać nie powinien, a jego deklaracje nie są wiążące dla radnych. Także
dla drugiej strony umowy – PSE Operator,
powinno być od początku jasne, że tego
typu dokument nie ma mocy wiążącej.
Sędzia Marcin Miczke argumentował,
że gmina nie mogła zobowiązać się w żadnej umowie ani do prowadzenia prac nad
planem, ani do uchwalenia go, tym bardziej
w określonych terminach i o określonej
treści. Tak samo jak Sejm nie może w żadnej umowie zobowiązać się do przyjęcia
jakiejś ustawy. A plan jest dokumentem
prawa miejscowego. Podpisana umowa
pominęła zupełnie radę gminy, która jako
jedyna może ten dokument uchwalić.
Radni, o czym zapomniano, są niezależni:
nie mogą być zobowiązani ani instrukcjami
wyborców, ani umowami, które podpisują
sami albo podpisuje burmistrz.

LUTY I MARZEC – CZAS PODATKÓW
Jak co roku na przełomie lutego i marca właściciele nieruchomości otrzymają
decyzje podatkowe. O wysokości stawek
podatkowych pisaliśmy już w Kórniczaninie Nr 21 z 6 listopada 2009 roku.
Decyzje, które właśnie przygotowują dla
mieszkańców urzędnicy, doręczane będą
za pośrednictwem sołtysów, pracowników
urzędu lub poczty.
Naliczony podatek należy zapłacić w terminach wskazanych w decyzji. Termin pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego minie 15 marca 2010 roku.
Druga rata przypada na 15 maja 2010. Dzień
ten wypada w sobotę, dlatego podatnicy będą
mogli drugą ratę podatków regulować również
w poniedziałek 17 maja 2010. Trzecia rata
płatności przypada 15 września 2010 roku.
Czwarta zaś 15 listopada 2010 roku. Wskazane w decyzjach kwoty podatku można płacić
na rachunek Gminy we wszystkich bankach
i placówkach poczty na terenie całego kraju.
Warto jednak wiedzieć, że płacąc w Banku
Spółdzielczym w Kórniku oraz jego oddziale
w Zaniemyślu i filiach w Bninie i Borówcu, nie
zapłacimy prowizji.
Dla ułatwienia zapłaty podatków, do wielu

decyzji podatkowych dołączone są cztery dowody wpłat (na każdą ratę), dzięki którym nie
potrzeba nic wypisywać, aby zapłacić podatek.
Należy jednak zwrócić uwagę korzystając z
gotowego dowodu wpłaty, czy dokonujemy
wpłaty na ratę, której termin mija. W przeciwnym razie może się okazać, że np. 15 marca
wpłaciliśmy ratę czwartą, a pierwszą mamy
zaległą. Urzędnicy nie mają innego wyjścia
jak zarachować wpłatę zgodnie z zapisami
zawartymi na dowodzie wpłaty.
Warto regulować podatki w terminie, ponieważ po upływie terminów płatności urząd
przyśle upomnienie, a jeśli to nie poskutkuje
na zapominalskich, skieruje do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy, który prowadzi do
spotkania z komornikiem.
Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, przyczep i naczep, muszą pamiętać o dacie 15 lutego 2010
roku, kiedy to mija termin złożenia deklaracji
na podatek od środków transportowych. W tym
dniu również mija termin zapłaty pierwszej raty
tego podatku.
Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału Podatków i
Opłat Lokalnych UM w Kórniku

Także inne argumenty PSE nie były
podstawą do obciążenia gminy odszkodowaniem.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Prawnicy powoda nie wykluczyli odwołania od wyroku, wskazując na krótki czas
trwania procesu i nieuwzględnienie wielu
dowodów w sprawie. Jeśli inwestor linii
podda się po pierwszym starciu i nie odwoła się, gmina zyska nieco ponad 20 tysięcy
zasądzonych kosztów procesu.
Nie zapłacimy 65 milionów, ale za ten
sukces, reprezentująca gminę kancelaria
adwokacka zarobi 650 tys.
Straszak w postaci wysokiego odszkodowania na razie „nie wypalił”. Nie jest to
jednak koniec kontrowersji wokół sprawy
linii. Słupy co prawda stoją, prąd płynie
na podstawie warunkowych pozwoleń i
w niepełnym zakresie, ale niezadowoleni
mieszkańcy nie poddają się. Teraz czas
na Brukselę i skargę do Komisji Europejskiej.
ŁG

Nowy
Radny
31 stycznia odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kórniku,
w okręgu nr 6.
Frekwencja nie była wysoka. Spośród
2000 uprawnionych do głosowania tylko
343 osoby (17,3%) skorzystało z prawa
wyboru swojego przedstawiciela.
Radnym wybrany został Przemysław
Piotr Pacholski, dotychczasowy sołtys
Dachowy, który uzyskał 128 głosów (37,3
% ważnych głosów).
Antoni Odzimek uzyskał poparcie
64 głosujących, Stefan Sosnowski 59,
Małgorzata Nowacka-Ritter 57 a Dawid
Nowakowski 35.
W następnym numerze, po zaprzysiężeniu do którego dojdzie podczas Sesji
Rady Miejskiej zaprezentujemy rozmowę
z nowym radnym.
ŁG
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nr 23/2010

Zmagania z zimą

Góry śniegu na chodnikach, poboczach dróg, parkingach, podwórzach
– jednym słowem, wszędzie biało. Odpowiednie służby robią co mogą, ale ich
efekty nie zawsze są widoczne.
Opady śniegu, które w ostatnich tygodniach wystąpiły w naszym rejonie, wywołały niemałe zamieszanie i przysporzyły
wiele problemów.
Bardzo trudna sytuacja na drogach
miała miejsce pod koniec stycznia. Służby drogowe nie nadążały z
odśnieżaniem dróg. – Mamy
14 maszyn, w tym 5 pługów
odśnieżnych i ponad 250km
dróg gminnych do odśnieżania – informuje Włodzimierz
Matuszak, prezes WODKOM,
spółki, która jest odpowiedzialna za zimowe utrzymanie
dróg gminnych.
– Nie jesteśmy w stanie
w jednym czasie odśnieżyć wszystkich ulic i dróg.
Staramy się jednak, robić
to w miarę możliwości jak
najszybciej – tłumaczy. –
W terenie zabudowanym,
nie ma takich problemów z
odśnieżaniem, jak poza miastem, gdzie występują pola
i tereny niezabudowane mówi Matuszak. - Najgorzej,
gdy wiatr wywiewa śnieg z
pól, bo na drogach powstają
wtedy zaspy. Ostatnio taką
sytuację mieliśmy, gdy nasze
pługi próbowały przedrzeć
się do dróg gminnych przez
drogi wojewódzkie. Aby się
tam dostać, musieliśmy użyć
koparek, bo drogi te nie były
odśnieżone – twierdzi.
Jak się okazuje nie były
to bezpodstawne żale. Z informacji, jakie przesłał nam
jeden naszych czytelników
– pan Robert Buda wynika,
że zima potrafi bardzo dokuczyć mieszkańcom wiosek,
zwłaszcza tym, którzy próbują
dostać się do Kórnika od strony Dziećmierowa. Pan Robert
poinformował nas, że powstają tam niebezpieczne zaspy,
które czasami tylko uniemożliwiają przejazd a niestety
czasem przyczyniają się do
kolizji pojazdów. Tak też było
28 stycznia około południa.
„Nawiany śnieg spowodował,
że na drodze nie zmieściły
się dwie ciężarówki i doszło
do niegroźnej na szczęście
kolizji. W wyniku tego zdarzenia utworzył się całkiem spory
korek. Gdyby nie pomoc okolicznego sadownika, który własnym ciągnikiem wyciągnął
ciężarówkę, to pewnie droga
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byłaby zablokowana na wiele godzin” – tak
opisuje zdarzenie pan Robert. Nasz czytelnik proponuje poprawę bezpieczeństwa
poprzez ustawienie specjalnych płotków,
które zatrzymywałyby śnieg wywiewany z
pól. Próbowaliśmy dowiedzieć się w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Poznaniu,
który pod swoją pieczą ma m.in. drogę
nr 434 Kostrzyn – Kórnik, przebiegającą
przez Dziećmierowo czy takie rozwiązanie
jest możliwe. Niestety nikt nie potrafił nam

odpowiedzieć na to pytanie.
Nie lepiej sytuacja wyglądała kilka dni
później na tej samej drodze, ale na odcinku obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu.
30 stycznia, kilka aut utknęło w zaspach
usypanych na tym odcinku. Uwięzione w
śniegu samochody pomagali wyciągnąć
strażacy z OSP w Kórniku.

AKTUALNOSCI

AKTUALNOŚCI

PSE - Gmina 0:1

Śnieg zalega na poboczach
Padający od dłuższego czasu śnieg,
przyczynił się do powstania śnieżnych hałd
na chodnikach i poboczach dróg. Zalegający
śnieg, zwłaszcza na poboczach dróg stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Pojazdy mają problemy z
wymijaniem się na jezdni i parkowaniem. Firma WODKOM
sukcesywnie stara się wywozić
góry śniegu z poboczy w Kórniku i Bninie. Nie zawsze jest to
możliwe ze względu na wykonywane inne prace związane
z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych. Problem stanowią
też samochody zaparkowane
na poboczach ulic w mieście.
Właściciele tych pojazdów tłumaczą, że nie mają możliwości
pozostawiania ich w innych
miejscach. Śnieg usuwany
jest często w godzinach wieczornych lub nocnych. Mimo
tych niedogodności, wywieziono już go (z niektórych ulic
dwukrotnie) z Placu Niepodległości, ulicy Błażejewskiej w
granicach miasta, Jeziornej,
Krasickiego, Poprzecznej,
Średzkiej, z parkingu przy ul.
Wyspiańskiego, przy ratuszu
i Ośrodku Zdrowia, ulicy Kuśnierskiej, Kolegiackiej, Wojska Polskiego, Reja, Stodolnej,
Mickiewicza i częściowo z
Słowackiego i 20 Października.
Przy jego wywożeniu pracują
zwykle 3-4 koparki i dodatkowo
kilka osób z łopatami. Jedna z
ekip wywiozła już około 300
przyczep śniegu. Włodzimierz
Matuszak, prezes WODKOM
poinformował, że pracownicy
spółki będą starać się usunąć
śnieżne hałdy z innych ulic w
Kórniku. Śnieg składowany jest
m.in. na placu za gazownią.
Odśnieżanie chodnika to
obowiązek
Padający śnieg utrudnia
też życie właścicielom posesji,
położonych wzdłuż chodników
miejskich, którzy niekiedy kilka
razy w ciągu doby sięgają po
łopaty do odśnieżania.
Mimo, że znaczna większość mieszkańców pamięta o
usuwaniu śniegu z chodnika w
granicach ich działki to
(cd na str. 6)
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Kilkaset tysięcy „wyrzucone w śnieg”
Udało nam się ustalić, że ponad 200
tysięcy złotych do tej pory wydała już gmina
na zimowe utrzymanie dróg. A to jeszcze
nie koniec. W Urzędzie Miejskim w Kórniku,
dowiedzieliśmy się, że na utrzymanie dróg w
2010 roku, gmina przeznaczyła 1,5 miliona
złotych. Kwota ta wydatkowana jest nie tylko
na zimowe utrzymanie dróg. Z tej sumy,
pieniądze przeznaczane są na profilowanie
dróg gruntowych, utwardzanie, wykaszanie
poboczy, znaki poziome, pionowe, malowanie pasów itp. Na zimowe utrzymanie dróg
planowana była 1/3 tej kwoty. Jeśli jednak
zajdzie taka potrzeba, na odśnieżanie dróg
i chodników będą „zabrane” środki z innych
zadań drogowych.
Pracownicy WODKOMu wywieźli już z
dróg kilkaset wywrotek śniegu, ale mimo
pracy w dzień i w nocy wokół nadal biało.
Wiele wskazuje na to, że zima tak szybko
nas nie opuści i nadal będzie stwarzać liczne problemy. Cieszą się z niej chyba tylko
dzieci, które ze śniegu robią bałwany, ale
także inne śnieżne stwory, o czym świadczą
zdjęcia dostarczone do naszej redakcji.
Dziękujemy panu
Jackowi z Radzewa za zdjęcie bałwana
i jednej z czytelniczek (niestety nie podała
swojego imienia), która przesłała nam foto
śnieżnych rzeźb, które pojawiły się na ulicy
Kurkowej w Borówcu.
Barbara Morasz
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Czytelnicy piszą
Kórnik, 5 II 2010r.
Redakcja „Kórniczanina”
Rynek 3
62-035 Kórnik-Bnin
Rajców miejskich opanowała kolejna
moda. W Kórniku musi powstać strefa

płatnego parkowania. Jeśli takie strefy obowiązują w Środzie, Poznaniu czy w Śremie
to Kórnik musi być gorszy? Argument, iż
przestaną zajmować miejsca parkingowe
ci, którzy przesiadają się z samochodów
prywatnych do środków komunikacji
miejskiej – jest żaden. W celu pozyskania
większej ilości miejsc parkingowych należy

zweryfikować wszystkie bezsensowne znaki zakazujące zatrzymywanie się i postój
samochodów. W naszym mieście widocznie
musi być „wykonana” jakaś dziwna norma
liczby znaków drogowych przypadająca na
1 mb jezdni. Dlatego stawia się znaki gdzie
popadnie. Taki przykład ilustruje zamieszczone zdjęcie.
Dziwię się tylko, że te absurdy nie są
zauważane przez „ekspertów” ruchu drogowego z instytucji, która powstała kilka

lat temu w Kórniku – też w wyniku mody.
A już myślałem, iż zmienię swoje zdanie
o nieprzydatności tej formacji w Kórniku.
Sądziłem bowiem, iż Pan Burmistrz, wzorem prezydenta miasta Kalisza, poleci
strażnikom miejskim odśnieżanie przejść
dla pieszych.
Janusz Nowak

KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET
Chcesz sprawić niespodziankę swojej żonie, narzeczonej, partnerce,
dziewczynie, koleżance? Weź udział w konkursie organizowanym
przez naszą Redakcję z okazji Dnia Kobiet i wygraj dla swojej wybranki nagrodę.
Napisz ciekawe życzenia np. w formie wierszyka, rymowanki dla
wybranej przez siebie kobiety z okazji zbliżającego się święta i prześlij je wyłącznie na kartce pocztowej do naszej redakcji na adres:
Redakcja Kórniczanina, Rynek 3, 62-035 Kórnik-Bnin, z dopiskiem
„Konkurs z okazji Dnia Kobiet”. Podaj swoje imię i nazwisko, adres
i numer telefonu (dla łatwiejszego kontaktu).
Najciekawsze życzenia opublikujemy i nagrodzimy.
Do wygrania:
- bon na usługi fryzjerskie o wartości 100zł w Salonie Fryzjerskim
„BARBARA” przy ulicy Wojska Polskiego w Kórniku,
- bon na usługi kosmetyczne (tipsy) o wartości 100zł w Studio „FIGURA” przy ulicy Ogrodowej w Szczodrzykowie,
- 2 bony o wartości 50zł każdy na usługi fryzjerskie w Studio Urody
„IMPRESJA” przy ulicy Szkolnej w Kórniku.
Na kartki z życzeniami czekamy do 23 lutego. Listę nagrodzonych
opublikujemy 26 lutego.

nr 23/2010

Kronika
kryminalna

volkswagenem golfem.
5 lutego w Kórniku, kierujący oplem,
podczas błędnie wykonanego manewru
wymijania zderzył się z renault.

Grozili utratą życia lub zdrowia
31 stycznia w Kamionkach, mężczyzna
groził swojej żonie, że ją zabije. Z kolei 4
lutego w Kórniku, jeden z mieszkańców
groził drugiemu, że pozbawi go życia. W
obu przypadkach, policja wszczęła postępowanie.

Nietrzeźwy kierowca
7 lutego w Kórniku, funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku nietrzeźwego
kierowcę, który prowadził volkswagena
passata. Mężczyzna miał 2,16‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Zatrzymali włamywacza
1 lutego w Szczytnikach, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali
sprawcę włamania do garażu i kradzieży
narzędzi.

Nieprawidłowo zmienił pas ruchu
4 lutego w Jaryszkach, kierujący audi
A4 w wyniku nieprawidłowej zmiany pasa
ruchu doprowadził do zderzenia z renault
scenic.

Rozbój
4 lutego w Gądkach doszło do rozboju.
Na mężczyznę napadło kilku innych. Przy
użyciu ostrego narzędzia obezwładnili ofiarę
i zabrali mu portfel i telefon komórkowy.
Wartość strat to 370 zł. Policja prowadzi
postępowanie w tej sprawie.

Uderzył w dzika
5 lutego w Czmoniu, kierowca audi wjechał na przebiegającego przez drogę dzika
i uszkodził swój pojazd.

Zbyt szybka jazda przyczyną kolizji
30 stycznia, pomiędzy miejscowościami Prusinowo a Jeziory Wielkie, kierujący
pojazdem citroen berlingo nie dostosował
prędkości do warunków panujących na
drodze i doprowadził do zderzenia z samochodem FSO truck.
1 lutego w Dziećmierowie, kierowca
opla vectry jechał ze zbyt dużą prędkością
i uderzył w tył stojącego forda Ka.
Błędny manewr wymijania
1 lutego w Koninku, kierujący renault
clio, podczas nieprawidłowo wykonanego
manewru wymijania zderzył się z mercedesem.
3 lutego w Radzewie, kierowca volkswagena polo nieprawidłowo wykonał manewr
wymijania i doprowadził do zderzenia z

Kradzieże, włamania, uszkodzenie
mienia
•28 stycznia, pracownik magazynowy w
firmie H&M w miejscowości Gądki dokonał
kradzieży kosmetyków i bielizny damskiej
o wartości 300 zł,
•30 stycznia ze sklepu w Dziećmierowie
skradziono rożnego rodzaju artykuły spożywcze o wartości 3000 zł,
•30 stycznia, dokonano kradzieży z niestrzeżonego parkingu w Kórniku samochodu volkswagen golf o wartości 20 000zł,
•31 stycznia zgłoszono przebicie opon
przez nieznanego sprawcę w samochodach
opel frontera i nissan terano w Kórniku,
•1 lutego w Kórniku doszło do kradzieży
kartonów zawierających 48 sztuk czajników
elektrycznych firmy Philips, wartość strat
to 1000 zł
•7 lutego w Gądkach skradziono samochód marki peugeot 106, który następnie
odnaleziono.
Opr. BM

KOMUNIKAT

Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji we współpracy z sądami, prokuratorami, 16 Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz
organizacjami pozarządowymi, organizuje w dniach 22 do 28
lutego 2010 roku

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kórniku w tych dniach będą
pełnili dyżury.
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kilku akcjach:
•26 stycznia interweniowali w zadymionej hali w Gądkach,
•30 stycznia wyciągali uwięzione samochody w zaspach śnieżnych na obwodnicy Kórnika
w kierunku do Śremu,
•5 lutego pojechali usunąć zdymienie mieszkania w Bninie przy ulicy Armii Krajowej.
Przyczyną był nieszczelny komin
Opr. Robert Wrzesiński

12 lutego 2010 r.

Wieści
Sołeckie

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

(cd ze str 5) zdarzają się też tacy,
którzy sprawiają wrażenie, jakby nie mieli
pojęcia o tym obowiązku. Przypominamy,
że w „Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Kórnik”, mowa
jest o tym, że właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na częściach nieruchomości służących do
użytku publicznego przez: uprzątanie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (np. z podwórzy,
przejść, bram) oraz z chodników położonych
wzdłuż tych nieruchomości. Dotyczy to też
sopli zwisających z budynków.
Za nie wywiązywanie się z tego obowiązku strażnicy miejscy mogą nałożyć na właściciela nieruchomości mandat w wysokości
nawet 100 złotych. Ponadto, jeśli dojdzie do
nieszczęśliwego wypadku np. do upadku w
wyniku poślizgnięcia się na śliskim chodniku
i złamania nogi, osoba poszkodowana ma
prawo żądać odszkodowania od właściciela
posesji, który zaniedbał swoje obowiązki.
Marek Kaczmarek, komendant Straży
Miejskiej w Kórniku przyznaje, że strażnicy
raczej starają się pouczać mieszkańców,
niż karać. – Jesteśmy wyrozumiali, bo rozumiemy, że mieszkańcy pracują w różnych
godzinach i dopiero po powrocie do domu,
mają możliwość usunięcia śniegu. Nierzadko, pracę ludzi odśnieżających chodniki
psują przejeżdżające drogą pługi – informuje. – Mandaty nakładamy w skrajnych
przypadkach, gdy właściciel posesji uporczywie wymiguje się od obowiązku – dodaje.
Od początku zimy, Straż Miejska nałożyła
mandaty za nie odśnieżanie chodników 3
właścicielom działek - 2 w Kórniku i 1 w
Pierzchnie.

DZIEĆMIEROWO
Sołtys Henryk Hypsior poinformował,
że w miarę możliwości odśnieżane są
drogi we wsi. Problem pojawia się, gdy
ponownie napada śnieg.
W marcu ma odbyć się zebranie wiejskie z udziałem burmistrza, na którym
rozliczony będzie 2009 rok.
Sołtys Henryk Hypsior zwraca uwagę
na problemy dotyczące wszystkich rolników – nieopłacalności produkcji rolnej.
ROBAKOWO OSIEDLE
Sołtys Teresa Szczepaniak jest bardzo zadowolona z akcji odśnieżania dróg
prowadzonej przez gminę.
Na 12 lutego zostało zaplanowane
spotkanie przedstawicieli Dachowy,
Gądek, Robakowa Osiedla i Robakowa
Wsi w celu omówienia utworzenia stowarzyszenia emerytów.
Na wiosnę zaplanowano zebranie
wiejskie z udziałem burmistrza.
Z budżetu sołeckiego przewiduje się
wykonać parking przy kościele. Stroną
organizacyjną tego przedsięwzięcia
zajmie się Urząd Miejski w Kórniku.
Sołtys Teresa Szczepaniak podkreśla,
że w staraniach o realizację tej inwestycji
wspierają ją radni: Przemysław Pacholski
i Andrzej Surdyk.
W marcu z burmistrzem, radnymi
Andrzejem Surdykiem, Przemysławem
Pacholskim spotka się Rada Sołecka.
Na spotkaniu tym zostaną podsumowane
działania sołectwa w całym ubiegłym
roku.
SZCZYTNIKI
W środę, 17 lutego o godz. 19.00
odbędzie się zebranie wiejskie podsumowujące poprzedni rok oraz dotyczące już
obecnego. W zebraniu ma wziąć udział
burmistrz oraz radni – Małgorzata Walkowiak i Michał Stecki.
Sołtys Wiesława Wacław informuje,
że z funduszu sołeckiego w bieżącym
roku zaplanowano wyremontować plac
zabaw i świetlicę. Przewidziano też
środki na kulturę – integrację mieszkańców wsi: wyjazdy do kina, operetki,
organizację festynu. Będzie też z niego
finansowana działalność świetlicy –
opłata za Internet, a także utrzymanie
czystości we wsi.
Robert Wrzesiński
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Wystarczy jedna decyzja, aby część
Twojego podatku trafiła do organizacji,
które udzielają pomocy potrzebującym.
Podobnie jak w zeszłym roku, dokładnie
jeden procent możesz przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku
publicznego. Przedstawiamy krok po
kroku, jak to zrobić.
Od dwóch lat, przekazanie 1% swojego
podatku jest znacznie łatwiejsze niż wcześniej. Należy tylko dokonać dodatkowego
wpisu na druku PIT i prostego wyliczenia.
Dzięki tej możliwości, bez większych
trudności możemy przeznaczyć część
pieniędzy, które i tak trafiają do fiskusa,
na wybrany przez siebie cel i organizację
pożytku publicznego.
Organizacja pożytku publicznego
Jest to instytucja, która cały swój
dochód przeznacza np. na pomoc potrzebującym, osobom niepełnosprawnym,
na ochronę czy promocję zdrowia. Opp
wspiera naukę, edukację, wychowanie,
kulturę, sztukę, religię, ekologię, ochronę
zwierząt. Wspomaga rozwój lokalny, sport,
turystykę. Pomaga też bezrobotnym, dba
o sprawy pracownicze, prawa człowieka,
podtrzymuje tradycje narodowe, działa
na rzecz mniejszości narodowych, chroni
prawa kobiet, pomaga ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych i wojen. Wspomaga też
rozwój gospodarczy czy działa na rzecz
integracji europejskiej.
Dlaczego warto pomóc?
• Bo wspierasz inicjatywę społeczną,
która jest Ci bliska.
• Masz kontrolę nad tym, na co wydane
będą Twoje pieniądze - opp mają obowiązek opublikować wyniki finansowe i raport
merytoryczny do wiadomości publicznej.
• Dajesz szansę na prowadzenie projektów, które bez Twojej pomocy nie są
możliwe do realizacji.
• Robisz to dobrowolnie, z własnej przez
nikogo nie przymuszonej woli.
Kto może przekazać 1% podatku?
•podatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych,
•podatnik opodatkowany ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych,
•podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
•podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych,
•również emeryci, pod warunkiem
jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i
zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są
rozliczane przez pracodawcę.
KROK 1
Wybierz organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcesz przekazać
1% podatku.
Lista organizacji uprawnionych do
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otrzymywania 1% podatku, posiadających
status opp, nie prowadzących działalności
gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów
z metali szlachetnych albo z udziałem tych
metali, lub handlu tymi wyrobami, dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej: www.mpips.gov.pl. Wykaz znajdziesz także na stronach internetowych
portalu organizacji pozarządowych www.
ngo.pl.
W ramce obok tekstu podajemy wykaz opp, działających na terenie naszej
gminy.
KROK 2
Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. Wpisz tam
nazwę organizacji pożytku publicznego,
jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) i kwotę, którą chcesz przekazać na
rzecz tej organizacji. Kwota ta nie może
przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. Jak
ją wyliczyć?
Z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego, oblicz ile wynosi 1%. Wpisz
wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół) w odpowiednią
rubrykę zeznania podatkowego. Następnie
odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.
Wpisz wartość podatku pomniejszoną
o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania
podatkowego.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji
co do rozdysponowania środków z 1%
przez organizację pożytku publicznego (np.
konkretny cel), w rubryce „Inne informacje”,
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże łączną
kwotę, którą podatnicy przekazali danej
organizacji, na jej konto.
WAŻNE !
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie
lub w korekcie zeznania podatkowego,
pod warunkiem, że zostanie ona złożona
w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu
składania zeznań podatkowych. Termin
składania zeznań podatkowych mija 30
kwietnia.
W przypadku niezgodności numeru
KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do
złożenia wyjaśnień.
Podatnik nie może podzielić swojego
1% na kilka organizacji, chyba, że rozlicza
się na więcej niż jednym formularzu (w każdym z nich może wskazać inną opp).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój
podatek i tym samym zadeklarował „za
duży” 1% dla wybranej opp, a przy korekcie
zeznania okazało się, że podatek należny
jest mniejszy i urząd skarbowy powinien
podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już
przekazane opp) urząd skarbowy „weźmie”
różnicę między poprawnie obliczoną kwotą
i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić
podatnikowi.
Przekazanie 1% naprawdę nie jest trudne, dlatego nie zapomnijmy o tym podczas
wypełniania zeznania podatkowego.
Barbara Morasz

Pielęgnacja
Pa z n o k c i
i Dłoni

- przedłużanie paznokci
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku
tel. 0 696-625-804

N I E R U C H OMO Ś C I

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

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

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

WYKAZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE
GMINY KÓRNIK

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

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

2. Fundacja „Zakłady Kórnickie”
ul. Plac Niepodległości 49,
62-035 Kórnik
NR KRS: 0000120123

P.H.U. MOTOOIL

4. Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
ul. Błażejewska 63,
62-035 Kórnik
NR KRS: 0000139426
5. Fundacja „Dom na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232

nr 23/2010

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Absolwentka
Goethe Institut Berlin

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Tel. 695-191-800

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM
Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

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

1. Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik
NR KRS: 0000042256

3. Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000131398

REKLAMY

INFORMACJE

Odlicz 1% swojego podatku

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

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
wykona prace:

- domy od podstaw,
- wykończenia wnętrz,
- suche zabudowy,
- szpachlowanie,
- malowanie,
- adaptacja poddaszy,
- układanie płytek.
tel. 502-276-791
12 lutego 2010 r.

SERWIS
AGD
Naprawy:
-pralek,
-zmywarek,
-lodówek,
-lad chłodniczych,
-piekarników,
-płyt ceramicznych,
- klimatyzacji
(także montaż).
Siedziba:
Ul. Droga Kalejska 35
62-035 Kórnik
Tel. 517-541-224

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE
CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA
PODPOROWE
PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586
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Zimowe ferie już za nami. Część dzieci i młodzieży wyjechała na wypoczynek
w góry czy inne ciekawe miejsca. Ci,
którzy pozostali mogli skorzystać z ofert
przygotowanych specjalnie dla nich
przez różne instytucje.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W BIBLIOTECE
Opady śniegu i mróz
uniemożliwiły wielu chętnym przybycie na zajęcia
w czasie ferii w bibliotece,
ale tym, którym udało się
dotrzeć do Kórnika i Bnina
nuda nie groziła.
Mali czytelnicy w Bibliotece Publicznej w Kórniku
spotykali się na zajęciach
plastycznych. Podczas nich,
wykonywali laurki dla babci
i dziadka, papierowe róże z
gazet i wycinanki pałuckie
na bazie ludowych wzorów.
W drugim tygodniu ferii,
prawie codziennie kilkoro dzieci w wieku 6-10 lat
uczestniczyło w zimowych
zajęciach w Filii Biblioteki
w Bninie. Każde z nich, poprzedzone było czytaniem
przez panie bibliotekarki
książek dla dzieci m.in. „Nie
ma nudnych dni” Renaty
Piątkowskiej, „Pipi Pończoszanka” Astrid Lindgren czy
„Martynki” Gilberta Delahave i pogadankami o zwierzętach, karnawale. Następnie
uczestnicy – w zależności
od tematu – wykonywali
papierowe maski karnawałowe, naszyjniki z modeliny,
kwiaty z bibuły, pudełeczka na ołówki i tematyczne
kolaże. Nie zabrakło także
zgadywanek, gier i innych
zabaw.
SPOTKANIE Z KULTURĄ JAPOŃSKĄ
W ramach zimowych warsztatów w
KOK, 28 stycznia odbyło się „Spotkanie
z kulturą japońską”. Gośćmi byli Maho
Ikushima z UAM w Poznaniu i studenci III
roku japonistyki: Karina Krobska i Adam
Walenkiewicz. Mimo mrozów i śniegu,
przybyły 22 osoby z naszej gminy w bardzo
różnym wieku. Pani Maho Ikushima już
po raz trzeci gościła w Kórniku. W czasie
zajęć posługiwała się językiem japońskim,
a wypowiedzi tłumaczyli studenci.
Spotkanie podzielono na trzy części. W
pierwszej wspólnie śpiewaliśmy piosenki
japońskie „Kaeru no uta” (Żaby rechoczą)
i „Yuki” (Śnieg) oraz braliśmy udział w quizie o Japonii (tu nasi goście przygotowali
niespodziankę dla zwycięzców – nagrody
m.in. papier do origami, potrawy japońskie).
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Pytania wystawiły naszą wiedzę o Japonii
na ciężką próbę, m.in. dotyczyły prezydenta Japonii i ilości surowej ryby w sushi.
Pani Maho Ikushina pokazała na modelce,
uczennicy kórnickiego liceum, jak zakłada
się przepiękne letnie kimono.
W części drugiej, Karina przybliżyła
zebranym tajniki języka japońskiego, który
składa się ze znaków kanji, hiragany i katakany, a następnie posługując się pędzlami

fude i tuszem zmagaliśmy się z zapisami
podstawowych kanji, aby napisać znak „Ki”
czyli drzewo. Najciekawiej wykonane znaki
zostały opatrzone pieczątką przez panią
Ikushimę. Dowiedzieliśmy się, że pisanie
znaków kanji odzwierciedla charakter danej osoby. Każdy z uczestników spotkania
otrzymał swoje imię zapisane przez panią
Ikushimę po japońsku.
W czasie przerwy mogliśmy degustować
ryżowe przekąski japońskie
o różnych smakach, chipsy
słodko-kwaśne i napić się
zielonej herbaty. Karina
i Adam nauczyli nas jak
posługiwać się pałeczkami
przy jedzeniu potraw. Była to
także okazja do spytania ich
o to, jak zostać studentem
japonistyki. A pani Maho
Ikushima cierpliwie odpowiadała na różne pytania
związane z jej pracą, pobytem w Polsce i podzieliła
się przepisami kulinarnymi
(dyskutowano m.in. o sake
i winie ryżowym).
Trzecia część spotkania
to multimedialna prezentacja „Współczesna Japonia
oczyma Polaka”, przygotowana przez Adama, który
latem 2009 roku przez 3
miesiące gościł w tym kraju.
Pokazał strój do japońskich
sztuk walk kendo, które
trenuje. Omówił jego szczegóły, funkcje, założył hełm
i miecz.
Spotkanie zakończyło
się dyskusją na temat różnic
międzykulturowych, którą
zainicjował dyrektor KOK
Sławek Animucki. Uczestnicy podzielili się swoimi
doświadczeniami
z pobytu w Japonii, Indiach i w Polsce. Dyskutowano także o roli tatuażu w
kulturze japońskiej.
W zorganizowanie spotkania aktywnie
włączyli się pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie Filia
w Kórniku, a sponsorem poczęstunku był
KTPS.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska

ZIMOWISKO W BNIŃSKIEJ
PODSTAWÓWCE
Szkoła w Bninie zorganizowała zimowisko w pierwszym tygodniu ferii. Na dzieci,
każdego dnia czekała moc atrakcji. Chętnych było tak wielu, że nierzadko brakowało
miejsc w autokarach.
Z wodnych szaleństw na pływalni w Koziegłowach skorzystało 65 dzieci. Dwukrotny
wyjazd do Kinepolis, najpierw na film „Artur
i zemsta Maltazara”, a następnie do wyboru
na „Księżniczkę i żabę” lub „Avatar” przycią-

nr 23/2010

gnął na każdy z nich osiemdziesiątkę dzieci.
Ponad sześćdziesiątka małych uczestników
zwiedzała
muzeum w
Koszutach
oraz wzięła
udział w kuligu zorganizowanym
na terenie
stadniny
koni w Młodzikowie i
pieczeniu
kiełbasek
przy ognisku. W Śremie, prawie
czterdziestka dzieci założyła łyżwy (niektórzy po raz
pierwszy) i próbowała swoich sił na lodowisku. Po szaleństwach na lodzie, wzięły
udział w zajęciach warsztatowych zatytułowanych „Flagi zwierząt” w Muzeum Ziemi

Śremskiej. Podczas zimowiska nauczyciele
pełnili dyżury a z przygotowanej oferty korzystali także „zerówkowicze”.
Mimo,
że wszelkie atrakcje
były odpłatne, to warto
wspomnieć
o tym, że
dzieci płaciły tylko
za wstępy.
Przejazdy
autokarami
sponsorowały firmy:
Surówki Sznura z Biernatek i Produkcja
Surówek Ogórkiewicz z Radzewa, za
co organizatorzy zimowiska serdecznie
dziękują.
Zebrała: Barbara Morasz

Jestem księdzem, który pisze wiersze
Tak o sobie mówił ks. Jan Twardowski. W czwartą rocznicę śmierci, bnińska biblioteka zorganizowała wieczór
poświęcony jego poezji.
Unikał słowa „poeta”, mówiąc o sobie,
bo uważał je za żartobliwe. Ponad twórczy
laur przedkładał posługę kapłańską. Nie
zabiegał o popularność, choć był najczęściej wydawanym i najbardziej chyba
popularnym polskim poetą. Każda książka
księdza Twardowskiego szybko znajdywała
nabywców. Niezwykła popularność poezji
Twardowskiego wynikała z tego, że prostymi słowami mówił o sprawach wielkich i
małych, ale istotnych.
Wieczór poetycki, który odbył się na

mówił. Uważał, że wiersze „wnoszą ład i
harmonię, odkażają, odtruwają tę dzisiejszą
rzeczywistość. „
Goście wysłuchali nagrań wierszy w
wykonaniu samego poety oraz Krzysztofa
Kolbergera.
Na liście znalazły się te najbardziej znane i najczęściej cytowane, jak „Śpieszmy
się” czy „Bliscy i oddaleni” oraz rzadziej
prezentowane szerszej publiczności np.
„Suplikacje”, „Zaczekaj” czy „Do moich
uczniów”.
Podczas wieczoru, nie zabrakło muzycznych interpretacji poezji Twardowskiego w wykonaniu zespołu Voo Voo. Piosenki
„Litania do uśmiechu” i „Małe śpiewanie o

RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są Filii
Biblioteki Publicznej w Bninie
DLA DOROSŁYCH
PAULO COELHO
„CZARODZIEJ”

KULTURA

KULTURA I OŚWIATA

Ferie w skrócie

Niesamowita historia Paula
Coelho, który narodził się martwy,
próbował popełnić samobójstwo,
trafił do szpitala
psychiatrycznego,
odurzał się narkotykami, poszukiwał
swojej tożsamości
seksualnej, spotkał
Szatana, odzyskał
wiarę, był więziony
przez dyktaturę, zrewolucjonizował brazylijski rock i stał się jednym z najbardziej
poczytnych pisarzy na świecie.
DLA MŁODZIEŻY
IDA PIERELOTKIN
„PEPA, NIE ŚWIRUJ!”
Karina, Mela,
Ziu, Wanda i Pepa to
bestkumpelki. Choć
każda z nich jest
inna, tworzą zgraną
paczkę. Karina to
wygadana indywidualistka zaczytująca
się romansidłami,
Mela – nieprzewidywalny wrażliwiec,
mający ciągłe problemy przez swój
dość pokaźny biust, Ziu – dziewczyna,
za którą trudno nadążyć, Wanda – chyba
najzwyczajniejsza z całego grona, ale
cechująca się bujną wyobraźnią i wreszcie
Pepa – pewna siebie, uwielbiająca plotki
i intrygi. W ich dość zwyczajnym życiu
sporo mieszają kolejne przeboje sercowe
Pepy. Ostatnio nie może się wprost opędzić od zapoznanego na portalu randkowym chłopaka, który (o zgrozo!) uczy się
w technikum mleczarskim, co w oczach
dziewczyny całkowicie go dyskwalifikuje
DLA DZIECI
AGNIESZKA FRĄCZEK,
DOROTA DZIAMSKA
„ORIGAMI Z WIERSZYKAMI.
KACZUSZKA OMI NA WSI”

końcu stycznia w Bninie zgromadził kameralne grono miłośników poezji księdza
Jana. Bibliotekarki przedstawiły życiorys
poety. Wśród faktów z życia, znalazły się
także wypowiedzi księdza o samym sobie.
„Nie lubię mówić, że jestem poetą; jestem
księdzem, który pisze wiersze” – tak często
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księdzu Janie” najbardziej spodobały się
obecnym dzieciom. Radość najmłodszych
była najlepszym dowodem na to, że poezja księdza Jana jest pełna dziecięctwa,
niezwykłej wrażliwości i „chwyta” ludzkie
serca tych małych, jak i dużych.
Barbara Morasz

Kaczuszka Omi
wraz z rodziną wyrusza
na wycieczkę na wieś.
A tam poznaje nowych
przyjaciół i przygód ma
co niemiara. Poczytajcie o przygodach
ciekawej wszystkiego
kaczuszki i złóżcie z papieru modele origami:
motylka, zająca, dom, kota, krowę, świnkę,
kurę, psa i traktor. A żeby przyjemniej się
składało, przeczytajcie o każdej z tych
postaci wesoły wierszyk! Mała książeczka,
a tyle zabawy!
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Maciej Kozak, absolwent Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego UAM w
Poznaniu. W ten sposób powiększyło
się o kolejną osobę grono profesorów,
którzy ukończyli kórnicki ogólniak.
Już podczas nauki w szkole, szczególnie interesował się chemią. Pod kierunkiem
nauczycielki Teresy Rogozi-Olejnik, odnosił
znaczące sukcesy w olimpiadach chemicznych. Maturę zdał w 1989 roku.
W latach 1989-1993 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
na Wydziale Chemii, gdzie uzyskał tytuł
magistra. W latach 1993-1994 odbył staż
naukowy w Instytucie Krystarografii Frei
Universytat w Berlinie. W kolejnych latach
1994-1995 był asystentem w Zakładzie
Krystalografii UAM. W roku 1995 rozpoczął
studia doktoranckie na Wydziale Chemii
UAM, które ukończył w 1999 roku zdobywając tytuł doktora nauk chemicznych. Od
1999 roku pracował jako adiunkt w Zakła-

dzie Fizyki Makromolekularnej UAM. W
czasie swojej kariery zawodowej odbywał
staże: na Uniwersytecie w Edynburgu, MPI
w Moguncji i Uniwersytecie w Marburgu.
Głównymi zainteresowaniami Macieja
Kozaka są: wykorzystanie małokątowego
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) i neutronów (SANS) do
analizy struktury białek w roztworze, krystalografia białek, różnicowa kalorymetria
skaningowa. Jest autorem i współautorem
ponad 80 publikacji naukowych.
W lutym bieżącego roku uzyskał kolejny,
znaczący stopień naukowy – profesora
nadzwyczajnego UAM w Poznaniu.
Gratulujemy Profesorowi Maciejowi
Kozakowi kolejnego awansu naukowego a
także Jego rodzinie, w tym ojcu Wojciechowi Kozakowi, mieszkającemu w Kórniku,
który jest również absolwentem kórnickiego
liceum.
ARA

Akcja
„Ołówek dla Afryki”
Fundacja „Redemptoris Missio” z
Poznania organizuje zbiórkę przyborów
szkolnych dla afrykańskich dzieci.
Na świecie żyje 2 miliardy dzieci. Na
każde 100 z nich, 17 nie pójdzie nigdy do
szkoły. Nauka to dla nich jedyna szansa
na wyjście z kręgu biedy i bezradności.
Dzięki pomocy i hojności ludzi, Fundacja
wyposaży dzieci z Afryki w darmowe przybory szkolne.
Ołówki, kredki, długopisy, linijki, ekierki
można składać w Kórniku u pani Haliny
Grzegorowskiej, Plac Niepodległości 39
w dniach 22 do 27 lutego. Wszystkie
zebrane przybory szkolne zostaną przekazane misjonarzom, którzy dostarczą je
potrzebującym.
Każdy kto tylko będzie chciał i mógł
może też wspomóc sfinansowanie wysyłki
przyborów.
Koszt dostarczenia pocztą jednej
paczki do Afryki to w zależności od kraju
przeznaczenia i wagi około 300 zł. Wszyscy, którzy są w stanie dodatkowo pomóc
w wysyłce, mogą to zrobić wpłacając na
konto Fundacji dowolną kwotę pieniędzy
z dopiskiem „Ołówek dla Afryki”.
Dane: Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Misio, ul. Gruwaldzka 86,
60-311 Poznań, Nr konta: 09 1090 2255
0000 0005 8000 0192
Za naprawdę niewielkie pieniądze –
dosłownie kilka złotych, możemy pomóc
afrykańskim dzieciom, zmienić ich los i
umożliwić im edukację.
Na naszych łamach poinformujemy o
wynikach akcji w naszym mieście.
BM

Charytatywny
Bal Maskowy
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” było
organizatorem pierwszego Charytatywnego Balu Maskowego. Wydarzenie
to miało
miejsce
w czwartą sobotę
karnawału 23
stycznia 2010
roku w
restauracji „Biała
Dama” w
Kórniku.
Na balu bawiło się 114 osób, a jego
tytuł zapraszał „odważnych” uczestników
do niekonwencjonalnych strojów i masek.
Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół
„SEZAM” z Jarocina. Zabawa i tańce trwały
do rana.
Goście nabywali losy, odbierali niespodzianki „świnki” i brali udział w aukcjach.
Między innymi w „Aukcji Prac Podopiecznych” stowarzyszenia „Klaudynka”, podczas której prezes Anetta Szarzyńska w
kilku słowach przybliżyła autorów prac:
6-letniego Fryderyka, 18-letniego Maurycego i 33-letnią Honoratę. Przypomniała
szczytny cel balu, jakim była zbiórka
funduszy na działalność jedynego w gminie Kórnik ośrodka wsparcia dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami nad
uruchomieniem, którego pracuje obecnie
organizacja.
Hojność zacnych gości przerosła naj-

śmielsze oczekiwania. Całkowity dochód
z balu wyniósł 4.736 zł! Kwota ta stanowi
duży, wspólny sukces zarówno gości balu,
sponsorów jak i organizatorów zabawy. Jest
potwierdzeniem tego, że formuła balu się
sprawdziła i już wpisała się w historię życia
stowarzyszenia.
W tym miejscu kieruję w imieniu organizatora gorące podziękowania wszystkim,
którzy przyjęli zaproszenie na nasz bal i w
swój różnoraki sposób przyczynili się do charytatywnego przedsięwzięcia. Słowa
podziękowania
kieruję w
stronę wolontariuszy
akcyjnych
i stałych
działających w
Centrum
Wolontariatu „Klaudynka”, którzy wykonali
100 ciekawych masek na bal, gromadzili i
pakowali niespodzianki na loterię fantową
oraz przygotowali bilety wstępu i losy.
Szczególne wyrazy uznania i serdeczne
podziękowania składam pani Alinie Wilczak
pomysłodawczyni i współorganizatorowi
balu, osobie, która od kilku lat jest z „Klaudyną” i pomaga nam. Spokojne przygotowania do balu i miłą atmosferę, a także
wsparcie finansowe zabawy zawdzięczamy
restauracji „Biała Dama”, której kierownik
pani Anna Dłużewska kolejny raz „otworzyła” szeroko drzwi zapraszając „Klaudynkę”
w swoje progi.
Jeszcze raz za okazaną pomoc dziękujemy!
W imieniu Zarządu
wiceprezes Alicja Zygmanowska

Setne urodziny pani Marii

Setne urodziny obchodziła 31 stycznia pani Maria
Nowak, mieszkanka naszej
gminy. Niecodzienna uroczystość, podczas której zaśpiewać „Sto lat” to za mało,
była okazją do rodzinnego
spotkania wypełnionego
wspomnieniami z długiego i
owocnego życia pani Marii.
Nie obyło się – bo i nie mogło
- bez łez wzruszenia, choć
na twarzach dominował
szczery uśmiech.
Rodzina i przyjaciele
Jubilatki zgromadzili się
najpierw na mszy świętej,
odprawionej w intencji Marii
Nowak w kórnickiej kolegiacie. Ks. proboszcz Jerzy
Kędzierski przekazał błogosławieństwo od
Benedykta XVI, potwierdzone przysłanym
z Watykanu dokumentem.
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Druga część uroczystości odbyła się w
Trzebisławkach, gdzie na Jubilatkę czekały
kosze kwiatów, podarunki i gorące życzenia
od dzieci, wnuków i prawnuków.

Lista sponsorów
na Charytatywnym Balu Maskowym
Salon Fryzjerski Maciej Kuszak
Studio 3F Zdrowie i Uroda
Restauracja „Casablanca”
Zakład Ogólnobudowlany Roman Walkowiak
Drewton Salon Meblowy Aleksander
Mieloch
Cinema Park Kinepolis
Motel Restauracja Nestor Aida Bejma
Hurtownia Powąska
Studium Urody Impresja Julia Sibińska
Jubiler Buszkiewicz
Kwiaciarnia Stokrotka Robert Taciak
Tulon Sp.zo.o. Intermarche Kórnik Witold
Tumielewicz
GIG Filip i Grzegorz Gorzałczany
Solarium Studio Sun Sylwia Przychodzka
Solarium Urody Pola Katarzyna Poprawska
Apteka Zamkowa Barbara Miara
Studio Masażu Witold Pawlak
Fotograf Łukasz Laskowski
Studio Fotograficzne Foto RMC Roman
Czachowski
KM Partner Kinga Arki
Kwiaciarnia Krystyna Andrecka Kaczmarek
Firma Złotniczo Jubilerska Grzegorz
Błaszak
Sklep Triumph Elwira Dominiak
Upominki Michał Wojtkowiak
Handel Hurtowy Artykuły Przemysłowe
„Karo”
Kwiaciarnia Kwiaty i Upominki „ U Gabi”
Restauracja „Biała Dama”
Studio Urody „Eden”
Firma Handlowa M i A Starosta
Beata Banaszak
Michał Kurek
Elżbieta Duszczak
Hanna Musielak
Hanna Rozynek

KULTURA

INFORMACJE

MACIEJ KOZAK – PROFESOR NADZWYCZAJNY

Do życzeń całej rodziny dołączyli się
także przedstawiciele władz.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski i
Katarzyna Obiegałka, reprezentująca Urząd Stanu Cywilnego
wręczyli listy gratulacyjne od
lokalnego samorządu oraz od
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Również delegacja
Koła Emerytów z prezesem
Bogdanem Wesołkiem na czele złożyła życzenia i wręczyła
upominek.
Zebrani z łezką w oku oglądali pokaz slajdów, obrazujący
niełatwe losy Jubilatki oraz jej
rodziny.
A potem smaczne jadło, tańce i kolejne wspomnienia.
Również Redakcja Kórniczanina dołącza się do serdecznych
życzeń. Pani Mario - życzymy zdrowia i
pogody ducha!
ŁG
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REKLAMY

REKLAMY

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO
63-100 ŚREM
Wykładziny PCV
Szerokość 4 3,5 3 2,5 2 1,5m

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

Panele podłogowe i ścienne

sklep@luksusdom.pl
GODZINY OTWARCIA
Pn.- pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-13.00

Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m

Dywany i chodniki

Karnisze i rolety

TRANSPORT
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14

nr 23/2010

12 lutego 2010 r.

VMkX.JDIBB 1P[OBº 
UFM   XXXNB[EBWPZBHFSDMVCQM

15

wspomnieć, że współpraca bractw z Kórnika
i Hanoweru trwa już ponad 16 lat i dzięki
temu w 1994 roku Kórnik otrzymał ponad
pół miliona złotych dotacji z Fundacji PolskoNiemieckiej na budowę kanalizacji.
Otwarcia balu dokonał król kurkowy

Marian Fic. Powitał burmistrza gminy Kórnik
Jerzego Lechnerowskiego, króla kurkowego
Hanoweru Franka Deitersa i gości. Zespół
muzyczny „Record” z Gniezna, zagrał
„Walca Królewskiego”. Para królewska w
otoczeniu zebranych, klaszczących w dłonie w rytmie walca, tak jak na prawdziwym
balu królewskim zatańczyła ten taniec, który
tradycyjnie otwiera bale kurkowe.
Na stołach znalazły się same rarytasy kulinarne m.in. wyroby ze świniobicia, płonąca
szynka, wyborne trunki.
Wśród atrakcji był turniej strzelecki i
loteria fantowa „Wszystkie losy wygrane”,

a w niej główna nagroda - telewizor LCD.
W turnieju strzeleckim pań zwyciężyła
Aleksandra Zalewska, drugie miejsce zajęła
Wioletta Nowak, trzecia była Ewa Czap.
W turnieju mężczyzn wygrał Karol Kuciak,
drugie miejsce zajął Jerzy Antczak, trzeci
był Marek Baranowski. Każde miejsce premiowane nagrodzono
pamiątkowymi pucharami, ufundowanymi
przez króla kurkowego
i jego rycerzy, prezesa
Stanisława Szczęsnego, wiceprezesa Marka
Baranowskiego i marszałka KBBK Marka
Nowickiego.
W strzelaniu z pistoletu wiatrówkowego
najlepszym okazał się
Andrzej Tomiak, który otrzymał w nagrodę
wiatrówkę ufundowaną przez brata Zdzisława Jakubowskiego,
króla kurkowego AD
2007/2008. Najlepsza
w strzelaniu z pistoletu
okazała się Anna Nowicka, która otrzymała
pistolet wiatrówkowy, również fundacji brata
Zdzisława Jakubowskiego. Turnieju tanecznego nie było, ponieważ wszystkie pary tańczyły, prawie jak w „Tańcu z Gwiazdami”.
Bale kurkowe, nie polegają na trwonieniu zdrowia i czasu. Goście z podziwem
patrzyli na organizację balu, zabierali ze
sobą nadzwyczajne wrażenia smaku i kultury zabawy naszego bractwa, stanowiącego
wizytówkę miasteczka Kórnika. Bal zakończył się długo trwającą owacją na stojąco,
dla pary królewskiej, organizatorów i dla
zespołu muzycznego „Record”.
Kazimierz Krawiarz

OKNA
INWENTARSKIE
PCV
RÓŻNE WYMIARY
tel. 515-241-917

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

603 613 479
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KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO
W grudniu 2008 r. Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana
Janasika z inicjatywy króla kurkowego
2008/2009 Andrzeja Tomiaka, utworzyło
fundację na rzecz budowy pomnika
nagrobnego dla uczczenia pamięci
swojego Patrona.

ień 11 listopada obchodzony jest w
Kórnickim Bractwie Kurkowym jako Dzień
Niepodległości oraz rocznica urodzin Patrona ks. kanonika Szczepana Janasika,
kapelana Powstania Wielkopolskiego,
wieloletniego proboszcza parafii św. Wojciecha w Bninie.
Dnia 11 listopada 2008 r. brat Roman
Czechoski i śp. Bogumiła jego żona, podarowali Andrzejowi Tomiakowi królowi kurkowemu pamiątkowy kufel z wizerunkiem
Patrona, Andrzeja Tomiaka oraz członków
Bractwa. Fakt ogłoszenia fundacji spotkał
się z uznaniem wszystkich członków Bractwa, którzy wyrazili chęć posiadania w
swoich zbiorach takiej pamiątki.
Pierwsza partia ufundowanych kufli
została natychmiast wykupiona przez członków bractwa, którzy tą drogą przekazali
środki na fundację pomnika. Posiadaczami
pamiątkowego kufla zostali m.in. ks. kanonik Bolesław Dolata, Kapelan Bractwa ks.
dziekan Eugeniusz Leosz, burmistrz Gminy
Kórnickiej Jerzy Lechnerowski.
Następnymi nabywcami, a w ten sposób współfundatorami pomnika zostali
uczestnicy Balu Królewskiego który odbył
się w restauracji „Biała Dama” w Korniku
31. stycznia 2009 r. Część kufli trafiła za
granicę, nabyli je członkowie Bractwa Hannower-Centrum, za pośrednictwem króla
kurkowego Hannoweru Lothara Neumanna,
który ten Bal zaszczycił.
Zebrane datki pozwoliły na realizację
przedsięwzięcia w grudniu 2009 r. Nowy
pomnik na grobie Patrona bractwa ks.
Szczepana Janasika stanął 27 grudnia
2009 w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Wykonawcą pomnika jest brat Jerzy
Domagała członek Bractwa Kurkowego
Poznań Rok Założenia 1253.
Kazimierz Krawiarz
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14 lutego - Dzień Zakochanych
Święty Walenty Rzymianin.
Św. Walenty zmarł w Rzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub 270 roku.
Jego dokumenty pisane są na wzór męczenników perskich śś. Mariusza i Marty,
stąd trudno określić, ile zawartych w nich
informacji jest autentycznych. Walenty
prawdopodobnie był biskupem Interamny
(obecnie Terni) znajdującego się ok. 100
km od Rzymu.
Inny opis historyczny podaje, że św.
Walenty był kapłanem rzymskim oraz
lekarzem. Za pomoc udzielaną męczennikom uwięziono go i zakuto w łańcuchy.
Aresztowania dokonał Calpurnius, prefekt
Rzymu, strażnikiem zaś był Asterius, dowódca jego straży. Walenty głosił Ewangelię temu strażnikowi i zdołał go nawrócić
podobnie jak św. Paweł. Przyczynił się
do tego również cud odzyskania wzroku
przez adoptowaną córkę Asteriusa, którego
dokonał Bóg za pośrednictwem Walentego.
Strażnik i cała jego rodzina – podobnie jak
pawłowy Korneliusz – zostali ochrzczeni.
To niestety stało się powodem zaostrzenia
kary dla Walentego, ponieważ nawrócenie
Asteriusa rozwścieczyło cesarza Klaudiusza II Gota. Nakazał bić Walentego kijami,
a następnie ściąć mu głowę. Według przekazu umęczeni zostali także Asterius i cała
jego rodzina.
Cesarz Klaudiusz znany jest również
ze swego niedorzecznego zakazu zawierania małżeństw – sądził on, że dzięki
temu młodzi ludzie chętniej będą służyć w
armii. Według niektórych przekazów Walenty został uwięziony nie tyle za kapłańską
posługę świadczoną męczennikom, co
za potajemne udzielanie ślubów – wbrew

rozkazowi cesarskiemu.
Niedługo po egzekucji Walentego, pobożna rzymska matrona Sabinilla poprosiła
o wydanie jego ciała, które pochowała w
swej posiadłości przy Via Flaminia. W 350
roku została w tym miejscu wzniesiona bazylika, zniszczona w VII wieku za czasów
Honoriusza I. Obecnie pozostały jedynie
ruiny w pobliżu katakumb, zawierających
jeden z najstarszych obrazów ukrzyżowania (również z VII w.) Rekliwie Walentego
przeniesiono do kościoła św. Praksedesa.
Niewykluczone, że rzymski kapłan Walenty był tą samą osobą, co wspomniany
wcześniej biskup Terni. W wyobrażeniach
artystycznych Walenty przedstawiany jest
jako kapłan z mieczem lub słońcem, a także
w scenie przywrócenia wzroku niewidomej
dziewczynie.
Według legendy Walenty zakochał się
w córce strażnika, a przed egzekucją posłał
do niej list pożegnalny, podpisany ,,od Twojego Walentego”. Tradycja wysyłania takich
listów oraz obchodów dnia św. Walentego,
zbiegła się z rzymskim świętem Lupercaliów, podczas których urządzano loterię
miłosną: młodzieńcy losowali wówczas
imiona dziewcząt umieszczone w skrzyni.
Stąd św. Walenty jest uważany za patrona
zakochanych.
Zwyczaj obchodzenia Dnia Zakochanych na Zachodzie trwa od stuleci. W
Polsce tradycja obchodów walentynkowych sięga kilku lat wstecz. Jest to dzień
wypełniony miłością, czułością i ciepłem i
niema nic w tym złego, że swoim bliskim
okażemy nasze uczucia.
Halina Danieluk
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XX KRÓLEWSKI BAL KURKOWY ELŻBIETY I MARIANA FICÓW
Tradycją bractw kurkowych jest organizowanie przez króla kurkowego, w
okresie karnawału balu królewskiego z
udziałem braci kurkowych i zaproszonych gości.
XX Bal Królewski odbył się 30 stycznia w restauracji „Podróżnik” w Koszutach.
Gospodarzami tego
balu byli: Elżbieta i Marian Ficowie z Bnina,
jako para królewska,
Wojciech Antczak z Kórnika, I rycerz, najlepszy
strzelec turnieju królewskiego, Antoni Kołata
z Zagórowa, II rycerz i
Zarząd Kórnicko - Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. Ks. Szczepana
Janasika. Z okazji balu
przygotowano specjalne
zaproszenia, znaczki
okolicznościowe, reklamowe plakaty oraz liczne atrakcje.
W holu restauracji,
zaproszonych gości witali gospodarze oraz
hostessy, w tym wnuczka króla, w strojach podarowanych bractwu
kurkowemu przez Bractwo Kurkowe z Helden-Paningen w Holandii w 1990 roku. Salę
balową udekorowano plakatem królewsko
- rycerskim.
Do Kórnika na bal przybyła nadzwyczajna delegacja Bractwa Kurkowego Hanower
- Centrum na czele z Frankiem Deitersem,
królem Hanoweru. Towarzyszyli mu wiceprezes bractwa Frank Neumann i Horst Bajer.
Aby zwyciężyć w turnieju i zdobyć królestwo
Hanoweru trzeba pokonać ponad pięć tysięcy uczestników. Frank Deiters godność tę
zdobył w turnieju w 2008 roku. Warto tutaj

Castellum Cantans w Borówcu

W święto Ofiarowania Pana Jezusa
inaczej zwanego świętem Matki Boskiej
Gromnicznej, w kościele w Borówcu
msza św. o godz.18 –tej miała szczególną oprawę, a to za sprawą kórnickiego
chóru Castellum Cantans. Uroczystość
ta wymaga bowiem takiego potraktowania, gdyż jest bardzo ważnym świętem
kończącym okres Bożego Narodzenia.
Początki tego święta sięgają drugiej
połowy V wieku, od kiedy w Jerozolimie
poprowadzono pierwsze procesje z zapalonymi świecami. Cesarz Justynian zarządził, aby w jego państwie uroczystość tę
obchodzono 2 lutego, jako święto błagalne
o łaski uzdrowień po wybuchu dżumy w
Konstantynopolu około 540 roku. Papież
Sergiusz I (687- 701) wydał polecenie, aby
w całym Kościele w tym dniu odbywały się
procesje błagalne. Zapalone świece podczas nabożeństwa są symbolem światła,
bo ,,Chrystus Światłością Świata”.
Msza św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin zgromadziła licznie wiernych,
w tym dzieci (wraz z rodzicami), które
w tym roku przystąpią do I komunii. Ks.
Proboszcz Grzegorz Gałkowski zaprosił

dzieci z rodzicami przed ołtarz, poświęcił im
świece komunijne, a następnie wszystkim
wiernym.
Chór uświetniał swym śpiewem mszę
św. , a po jej zakończeniu wykonał pięknie
pięć kolęd. Koncert wszystkim uczestnikom
nabożeństwa bardzo się podobał, co wyrazili brawami. Ks. Proboszcz serdecznie
podziękował wykonawcom i dyrygentowi
Markowi Gandeckiem, który już od 10 lat
współpracuje z kórnickim chórem i świetnie
go prowadzi.
Po mszy św. wierni z zapalonymi świecami wyszli z kościoła. W naszej polskiej
tradycji zapalona gromnica towarzyszy
chrześcijańskiej rodzinie w ważnych chwilach życia.
Halina Danieluk

Chór Castellum Cantans zaprasza
wszystkich zainteresowanych śpiewaniem
w zespole na próby we wtorki i czwartki o
godzinie 19:30 do Domu Parafialnego w
Kórniku, lub o kontakt z prezesem Franciszkiem Nowakiem pod numerem telefonu
505 658 392
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Rozstrzygnięto o podziale środków dotacji na realizację zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz pomocy społecznej, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży, nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także upowszechniania kultury fizycznej i sportu . Poniżej prezentujemy tabele
opisujące wysokość przyznanych dotacji.
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Fundacja „Krąg Przyjaciół Poznańskiego
Chóru Katedralnego”,

2.

Fundacja „Zakłady Kórnickie”,

3.

Stowarzyszenie Teatralne Legion,

4.

Stowarzyszenie Teatralne Legion,

5.

Stowarzyszenie Teatralne Legion,

6.

Stowarzyszenie Teatralne Legion,

7.
8.

19.

Stowarzyszenie Aktywna Mościenica,
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B.
Królowej Rodzin, Borówiec,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B.
Królowej Rodzin, Borówiec,
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.
Józefa Rzemieślnika, , Robakowo,
Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Kórnik,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Kórnik,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Kórnik,
Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” przy
SP nr 2 w Kórniku,
Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” przy
SP nr 2 w Kórniku,
Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” przy
SP nr 2 w Kórniku,
Polski komitet Pomocy Społecznej,

20.

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk,

21.

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk,

22.

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

23.
24.
25.
26.
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Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Wszystkich Świętych,
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Wszystkich Świętych,
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Tutti
Santi” przy parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku,
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Tutti
Santi” przy parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku,

Nazwa zadania
VI Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
Organizacja koncertów oraz warsztatów towarzyszących
imprezom przyrodniczo-edukacyjnym w Arboretum
Kórnickim
Powarsztatowa premiera „Labirynt cz.II” z udziałem
młodzieży kórnickiej
Występ młodzieży kórnickiej na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Koszalinie
Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenia
Teatralnego Legion, Kórnik – Altenkunstadt 2010
Przygotowanie i wystawienie z młodzieżą kórnicką
spektaklu Sąsiedzi pt. „Strzał” o Edwardzie hr.Raczyńskim
„Nie tylko kwiatek dla Ewy”
Zabawy dziadków i pradziadków w Kórnickiej Zagrodzie
III Dekanalne Spotkania Młodzieży
Parafiada Borówiec 2010
Festyn-Majówka z racji odpustu parafialnego ku czci św.
Józefa Rzemieślnika
„Szkoła Obywateli”
X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w Historię”

Ochotnicza Straż Pożarna, Kamionki

30.
31.

Ochotnicza Straż Pożarna, Kamionki,
Ochotnicza Straż Pożarna, , Kamionki,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Kórnik,
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Kórnik,
Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec,

32.
33.

20 000 zł.

35.

5 000 zł.
1 300 zł.
0 zł.
2 500 zł.

L.p.

1 200 zł.

2.

Polski Komitet Pomocy Społecznej,

750 zł.
3 260 zł.

3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej,

0 zł.

4.

Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej,

5.

2 000 zł.
1 500 zł.

6.

1 675 zł.

450 zł.

500 zł.

1.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

2 000 zł.

2.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

8 500 zł.

3.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

2 000 zł.

4.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

5.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

6.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”

7.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec
Kórnik,

1 000 zł.
880 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec
Kórnik,

5 000 zł.

nr 23/2010

7 000 zł.

780 zł.

Dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2010
Razem

3 000 zł.
88 765 zł.

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na realizację
zadania

Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii
Europejskiej
Wieczerza wigilijna dla osób samotnych i starszych
Pomoc finansowa, rzeczowa rodzinom niepełnym,
ubogim, zagrożonym społecznie

2 500 zł.

Wszechstronna pomoc rodzinom zagrożonym
wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i choroby

8 500 zł.

Spotkanie opłatkowe

1 500 zł.

1. Centrum Wolontariatu Klaudynki
2. Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu
problemów społecznych dotyczących niepełnosprawności

1 500 zł.

6 000 zł.

3 000 zł.

23 000 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nazwa organizacji pozarządowej

2 700 zł.

3 000 zł.
1 400 zł.

X Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski

Razem

8.
Cykl koncertów chóru Tutti Santi na zakopiańskiej ziemi

Związek Kombatantów R.P. i B.W.P. ,
Koło Miejsko-Gminne Kórnik
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”,
62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

L.p.

800 zł.

950 zł.

800 zł.

720 zł.
0 zł.

2 000 zł.
4 000 zł.

V Festyn Rekreacyjno-Integracyjny pt. „Razem możemy
więcej”

Nazwa organizacji pozarządowej
Polski Komitet Pomocy Społecznej,

1 500 zł.

Inspirujące podróże
X Festyn Rodzinny w Kamionkach
Wystawa Wielkopostna oraz nauka robienia pisanek,
dekoracji stołu świątecznego
Warsztaty teatralne, warsztaty taneczne dla dzieci
Cykl spotkań dla pań „Babskie ploty”
Tradycje harcerskie w życiu obozowym, ich propagowanie
i pielęgnowanie w stulecie Harcerstwa Polskiego

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej

1.

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Kórnik

Udział Chóru „Tutti Santi” w XIX Wielkopolskim
Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2010

29.

34.

600 zł.

Charytatywny Kiermasz Świąteczny

Ochotnicza Straż Pożarna, Kamionki,
Ochotnicza Straż Pożarna, Kamionki,

Kwota przyznana
na realizację

Wieczornica Harcerskich Pokoleń
„w przeddzień” stulecia Harcerstwa Polskiego

VI rajd z cyklu poznajemy naszą gminę, jej historię i
mieszkańców: rajd Śladami Jana Wójkiewicza
Organizacja wycieczki do kina interaktywnego Ciemna
Park na program pt.: „Królestwo Zwierząt”
Wieczór Chopinowski – obchody Międzynarodowego
Roku Chopinowskiego
Wycieczki szlakiem miejsc pamięci narodowej
Organizacja stoiska promującego współpracę
Kórnika i Königstein im Taurus podczas jarmarku
bożonarodzeniowego
Dwa koncerty zespołu Jacka Kowalskiego; jeden z
pieśniami narodowymi oraz drugi z polskimi kolędami
Wieczór autorski i prelekcja Krystyny Tokarskiej
i Tadeusza Tomkiewicza autorów książki „Moje
Bukaczowce. Dzieje kresowego miasteczka”
VI Integracyjny Festyn Parafialny w dniu 20 czerwca
2010r.

27.
28.

INFORMACJE

INFORMACJE

Dotacje

12 lutego 2010 r.

Nazwa zadania
Organizacja III Nocnego Półmaratonu Kórnickiego im.
Jana Pawła II
Udział w Maratonie Wrocławskim, należącym do tytułu
„Korony Maratonów Polskich”
Udział w Mistrzostwach Polski w Maratonie podczas 37.
Maratonu w Dębnie
Udział w Maratonie Warszawskim, należącym do tytułu
„Korony Maratonów Polskich”
Udział w Maratonie Krakowskim, należącym do tytułu
„Korony Maratonów Polskich”
Organizacja Międzynarodowej Imprezy Biegowej, mającej
na celu promocję zdrowego stylu życia oraz promocję
Kórnika na arenie ogólnopolskiej.
Turniej Piłki Siatkowej – Kórnickie Spotkania z „Białą
Damą” o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
III Memoriał Druha Sławka Smolińskiego
IX Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki – Amatorów
X Edycja Zamkniętego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów
o Puchar Burmistrza z okazji rocznicy Wyzwolenia Kórnika
IV Edycja: Memoriał Piotra Dobrzyńskiego – Turniej
VI Edycja Turnieju Siatkówki Plażowej

Kwota przyznana
na realizację
zadania
1 960 zł.
500 zł.
500 zł.
600 zł.
800 zł.
4 700 zł.
1 970 zł.

8 090 zł.
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Klub Sportowy HADES, 61-213 Poznań,
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica,

11.

Bniński Klub Sportowy

12.
13.
14.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka
Kórnik”, ,

15.

Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaKórnik”

16.

17.
18.

20

Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej,
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka
Kórnik”,

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka-Kórnik”,

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka-Kórnik”
Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaKórnik”,

19.

Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaKórnik”,

20.

Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaKórnik”,

21.

Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaKórnik”,

22.

Ochotnicza Straż Pożarna,Kamionki,

23.

Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

24.

Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

25.

Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

26.

Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

27.

Polski Związek Wędkarski, Koło Kórnik,

28.

Polski Związek Wędkarski, Koło Kórnik,

29.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Wieża Kórnicka”,

30.

Kółko Rolnicze w Konarskim,

31.

Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec,

32.

Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe
„Kotwica”,

33.

Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe
„Kotwica”,

Rajd Przygodowy „WERTEPY”
Kubb – gramy w zespole
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży
i mieszkańców Bnina. Współorganizowanie imprez
sportowych.
Współorganizowanie turnieju FC Klub Lecha
Projekt i wykonanie hangaru do przechowywania sprzętu
wioślarskiego w tym motorówki
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie.
Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży
w imprezach (zgrupowaniach sportowych).Organizacja
imprez sportowych
X Kórnicka Liga Tenisa Stołowego 2010
IX Kórnicka Liga Strzelecka 2010
VII Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2010
Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i
młodzieży reprezentującej gminę w imprezach
powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Uczestnictwo w rozgrywkach Średzkiej Amatorskiej Ligi
Kobiet oraz w turniejach koszykarskich w Żerkowie,
Kórniku, Poznaniu i Środzie Wlkp., wyjazd na obóz
sportowy
Amatorska Liga Piłki Nożnej w Kórniku
„Z piłką najlepiej na boisku”
XIII Ogólnopolski wyścig uliczny o Puchar Burmistrza
Kórnika
XXXVI Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku od
2-12 lat
XIII Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich o
Puchar Burmistrza Kórnika
XXXV Wielki Rowerowy dla dzieci w wieku od 2-12 lat
Szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym,
średnio zaawansowanym i wyczynowym w kolarstwie:
szosowym, torowym i przełajowym
Spartakiada: moje boisko Orlik 2010
III Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza
Kórnika
Organizacja zajęć sportowych z zakresu taekwondo w
UKS TKD Kórnik
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w
taekwondo olimpijskim
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych,
krajowych i międzynarodowych
Zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą
Damą
Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo w dziedzinie szachów i warcabów.
Organizowanie turnieju szachowego i warcabowego w
ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży
reprezentujących gminę w imprezach powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich.
Organizacja turniejów i zajęć sportowych Uczniowskich
Klubów Sportowych i współorganizowanie różnych imprez
sportowych
Organizacja treningów amatorskiej drużyny piłki nożnej
trampkarzy
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dziewcząt uzdolnionych
sportowo z zakresu piłki nożnej. Przygotowanie
zawodników do rozgrywek ligowych wiosna – jesień 2010
II Ogólnopolski Turniej Piłki o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Kórnik dla dzieci i młodzieży rocznik 98 i młodsi.
Razem

1 600 zł.
250 zł.
5 000 zł.
0 zł.
0 zł.
22 800 zł.

6 000 zł.

3 900 zł.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia
12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej
własnością Gminy Kórnik:
-działka nr 297/5 o powierzchni 2,7748 ha położonej w miejscowości Dziećmierowo.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia
12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:
- działka nr 253/97 o powierzchni 0,0007 ha położonej w
miejscowości Borówiec,

11 500 zł.
0 zł.
5 400 zł.

- działka nr 254/75 o powierzchni 0,0132 ha położonej w
miejscowości Borówiec.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

2 700 zł.

PRZEDSZKOLE NR 2
„CZTERY PORY ROKU”
W KÓRNIKU
w dniach od 1 do 31 marca prowadzi zapisy
do przedszkola na rok szkolny 2010/11
Zapraszamy, wraz z rodzicami, wszystkich chętnych
przyszłych przedszkolaków, w wieku od 3 do 5 lat
(którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola),
na

SPORT/INFORMACJE

INFORMACJE

9.
10.

DRZWI OTWARTE
W sobotę 6 marca o godz. 10.00
W programie:
• Prelekcja dla rodziców
• Zapoznanie z budynkiem przedszkola
• Zajęcia dla dzieci
• Słodki poczęstunek
Prosimy o zabranie obuwia domowego.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury
rekrutacji oraz karta zgłoszenia dziecka znajduje
się na stronie internetowej przedszkola- www.
przedszkole.mawe.pl

58 000 zł.
1 500 zł.
2 000 zł.
6 500 zł.
2 000 zł.
2 000 zł.
1 500 zł.
2 000 zł.

10 000 zł.

1 000 zł.
600 zł.
100 000 zł.
4 000 zł.
269 370 zł.

nr 23/2010

Sport Szkolny
W SIATKÓWCE BEZ AWANSÓW
W POWIECIE
Po feriach zimowych, szkolne zespoły
reprezentujące naszą gminę nie zanotowały większych sukcesów w zawodach
w siatkówce. Gimnazjum w Robakowie,
reprezentowane przez chłopców w finałach
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego z udziałem czterech szkół, zajęło trzecie miejsce
(brązowe medale), ale nie awansowało do
zawodów rejonowych . W mistrzostwach
znacznie odbiegali poziomem od zespołów
z Murowanej Gośliny i Mosiny. Pokonali
jedynie Gimnazjum w Iwnie 2:0. Z kolei mistrzynie naszej gminy - dziewczęta z Szkoły
Podstawowej w Kórniku-Bninie startując w
półfinałach mistrzostw powiatu nie zanotowały sukcesu i przegrywając wszystkie
mecze 0:2 zajęły w grupie czwarte miejsce
(w powiecie miejsce od 10-12 ).
Natomiast dobrze w półfinałach mistrzostw wypadł zespół chłopców z Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Wprawdzie
siatkarze nie awansowali do finałów, ale zajęli drugie miejsce w grupie pokonując: SP
Buk 2:1, SP 5 Swarzędz 2:1 i przegrywając
mecz z SP 1 Mosina 1:2 . Ostatecznie kórniccy siatkarze zajmą w powiecie miejsce
od 4-6 . Do finałów mistrzostw awansowała
z pierwszego miejsca Mosina.

12 lutego 2010 r.

SZACHISCI WYSOKO
W WOJEWÓDZTWIE
W Koninie odbyły się Wojewódzkie
Drużynowe Mistrzostwa Szkół w szachach.
Drużyny składały się z trzech szachistów
i jednej szachistki. Startowało ponad 40
szkół z całej Wielkopolski.
Bardzo dobrze wypadli szachiści z
Gimnazjum w Kórniku i Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Zuzanna Zięta,
Wojciech Duszczak, Wiktor Ptak, Marcin
Konował z kórnickiego gimnazjum wywalczyli 12 miejsce. Z kolei zespół z Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku w składzie:
Karolina Piechowiak, Dominik Płończak,
Mateusz Wesołek, Adrian Pokrzywiak
uplasowali się na miejscu 13.
Grano 9 rund, w których np. Dominik
Płończak wygrał wszystkie a Karolina Piechowiak wygrała 6 partii i 1 zremisowała.
Szkoły zdobyły cenne punkty do współzawodnictwa wojewódzkiego.
WALCZYLI POD KOSZAMI
W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie odbyły się Gminne Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w koszykówce. Wśród
dziewcząt zwyciężyli gospodarze - SP Szczodrzykowo w składzie: Dominika Błaszyk,
Justyna Skała, Paulina Ognińska, Sandra
Templewicz, Karolina Ochowiak, Beata Norkiewicz, Ilona Pawlak, Katarzyna Jachnik,
Marta Achtenberg, Ewelina Kieliszek, Weronika Tomczak. Drugie miejsce zajęła Szkoła

Podstawowa z Kórnika, trzecie z Bnina i
czwarte z Radzewa.
Najwięcej punktów zdobyły: Dominika
Błaszczyk z Szczodrzykowa - 28,Weronika
Karpińska z Kórnika - 20 i Justyna Skała z
Szczodrzykowa - 18 pkt.
O mistrzostwo gminy walczyli także
chłopcy. Także w tej grupie mistrzami zostali
koszykarze z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, pokonując pozostałe szkoły z
gminy. Drugie miejsce zajęli chłopcy z Kórnika, trzecie z Radzewa i czwarte z Bnina.
Pierwsze miejsce wywalczyli: Filip Graczyk,
Dariusz Ziemkiewicz, Łukasz Kozak, Filip
Kujawa, Mateusz Kalisz, Filip Surdyk, Kacper
Surdyk, Kamil Szczepaniak i Rafał Jaskuła.
Najwięcej punktów w całym turnieju zdobyli:
Filip Graczyk - 21, Dariusz Ziemkiewicz – 17
(obydwoje z Szczodrzykowa) i Karol Siejak
z Radzewa. Zawody sędziował Hubert
Nowicki.
Jednocześnie, w sali Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie, w zawodach półfinałowych mistrzostw powiatu dla szkół gimnazjalnych spotkały się szkoły: Gimnazjum Kórnik
i Gimnazjum Luboń. Dziewczęta z Kórnika
zdecydowanie wygrały mecz 31:13 i awansowały do finałów mistrzostw powiatu. Najwięcej
punktów zdobyła Katarzyna Serafiniak -17.
Z kolei dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku grały w finałach Mistrzostw
Rejonu Poznań-Zachód. W turnieju, który się
odbył w Opalenicy zajęły trzecie miejsce.
Diagram 3
ARA
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

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

ogłasza :
stosując przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
- (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177)
Przetarg ustny (licytację) na sprzedaż:
1.Suszarni do drewna NARDI znajdującej się obecnie na terenie Tartaku w Porażynie (64 – 330 Opalenica),
opisanej szczegółowo w operacie szacunkowym, dostępnym w siedzibie Spółki w Gądkach przy ul. Dworcowej 6.
Cena wywoławcza wynosi 34 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych)
kwota postąpienia wynosi 400,00zł
Przetarg ustny - licytacja, przeprowadzony zostanie w siedzibie Spółki WITAR SA w Gądkach przy ul. Dworcowej 6 w
dniu 08.03.2010r. Rozpoczęcie licytacji o godz. 10.00.

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

TEL. 604-676-595
INSTALATORSTWO GAZOWE

NAPRAWA

wykonuje

PRALEK

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

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

OGRODZENIA Z SIATKI

BLACHY NA DACHY

tel. 500-256-513 lub
693-341-838

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

- blachodachówka
od 17,99 brutto/m²
- trapez
od 16,50 brutto/m²

www.euro-profil.com.pl

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA

50

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy
tel. 618 171-127
TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

USŁUGI KRAWIECKIE

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 04.03.2010. Wadium można wpłacić przelewem na konto WITAR S.A. prowadzone przez PKO BP Oddział w Poznaniu
o numerze 53 1020 4027 0000 1402 0503 2901.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone
przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który do chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie wymaganej
przez właściwe przepisy nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium
Sprzedawane składniki majątku można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Organizatorem Przetargu. Wycenę
można przeglądać w siedzibie Spółki w Gądkach.
Oferty ustne należy składać podczas licytacji, po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu
przetargu oraz jego ceny wywoławczej.
Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował
cenę wyższą.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji o przetargach i składnikach majątku Spółki przeznaczonych do sprzedaży udziela : Dział Administracji
WITAR S.A., tel. 061 819 85 94, 601 776 510

*Przyjmę pracowników do myjni samochodowej w Kórniku. Tel: 695 771 619
*Sprzedam działki budowlane w Czerlejnie, gmina Kostrzyn Wlkp. tel. 693-819-167
*Mam do wynajęcia pomieszczenie na cele gospodarcze – gabinety, fryzjer itp. w Środzie Wlkp. tel. 061 285-45-76 lub 501-074-900
*Sprzedam PEUGEOT 206 SW X-LINE, 2002 rok, 1.4, pierwszy właściciel, salonowy, serwisowany, przebieg 78tys.km, 18 tys. zł. tel. 061 285-45-76
lub 501-074-900
*Poszukuję do pracy na okres wiosenno-letni złotej rączki do prac w ogrodzie tel. 660-719-402
*Do wynajęcia pomieszczenie około 25m² przy Ośrodku Zdrowia w Kórniku tel. 618 171-996
*Sprzedam młot wyburzeniowy HILTI TE 902 AVR i zaciskarkę do rur PCV tel. 792-884-454
*Sprzedam agregat prądotwórczy HONDA 6,5 kV, cena 5 tys. zł, tel. 602-214-931
*Sprzedam działkę rolną o powierzchni 3400m² z możliwością zabudowy w Konarskim tel. 667-860-884
*Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego tel. 601-713-458
*Sprzedam klimatyzator AUX 7kW na gwarancji tel. 601-713-458
*Kupię działkę budowlaną w Bninie o powierzchni 500-700m² tel. 601-713-458
*Sprzedam ładną działkę budowlaną z mediami 2060m² tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie 50m² tel. 601-713-458
*Przyjmę kierowców i pracowników na wspólne pokoje z łazienką i zapleczem kuchennym tel. 505-423-592 lub 511-323-679
*Przyjmę na mieszkanie – pokój z kuchnią i łazienką, osobne wejście, Gądki, dzwonić po 19.00 tel. 618 198-154
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Sprzedam lub oddam w najem mieszkanie dwupokojowe w centrum Kórnika tel. 606-907-535 lub 608-611-796 (po 15.00)
*Sprzedam drewno kominkowe, opałowe tel. 607-860-657
*Oddam w najem mieszkanie 51m² w Kórniku na Placu Niepodległości tel. 604-399-668
*Zatrudnię kosmetyczkę tel. 698-957-102
*Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego dziecka od wtorku do piątku 7.00-15.00 tel. 783-702-962
*Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią (70 m² )z ogrodem. Dachowa, ul. Okrężna 4, tel. 612839089
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Sprzedam drewno – dąb, sosna tel. 783-497-906
*Poszukuję osoby z doświadczeniem do opieki nad dzieckiem tel. 515-444-604
*Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia w Kórniku-Bninie tel. 693-652-940
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam stolik pod telewizor oraz żyrandol z kinkietem tel. 663-771-776
*Sprzedam przyczepkę Bnanderup, rok produkcji 2008, skrzynia plandeka 305x190x137, nieużywana tel. 792-884-454

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

WITAR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gądkach
adres siedziby: ul. Dworcowa 6, 62-023 Gądki

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

nr 23/2010

12 lutego 2010 r.
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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

Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

Sprzedam
kurki odchowane
tel. 506-494-770

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Drobne naprawy, kompleksowe remonty

ZEGARY

Krawiectwo
DOROTA
Dziećmierowo
Ul. Główna 7a

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

Możliwy dojazd do klienta

tel. 0512 152 134

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

Tel. 602 65 16 35

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

Piotr Szymkowiak

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163,
0-601 819 926 lub na miejscu

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
- instalacje elektryczne
- instalacje wod-kan, co,
- gipsowanie, malowanie,
- nida-gips, płytki

tel. 602-240-897
lub 602-769-161
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Piąta edycja rozgrywek ligowych Powiatu Poznańskiego przeprowadzona w
sezonie 2009 przeszła do historii. Sportowców biorących udział w podsumowaniu odwiedzili wicestarosta poznański
Tomasz Łubiński oraz prezes UKS „Jedynka Kórnik” Seweryn Waligóra.
W minionym roku ponownie wzrosła
liczba startujących zawodników, zbliżając
się do tysiąca. Przeprowadzono 13 turniejów, w których wystartowali zawodnicy z
51 miejscowości. Organizatorem zawodów
był UKS „Jedynka Kórnik” Sekcja Tenisa
Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie oraz
Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju. Fundatorem nagród w całorocznej rywalizacji
był Powiat Poznański. Po krótkim podsumowaniu rozgrywek, które przeprowadził
dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie,
przystąpiono do wręczenia nagród.
V Liga Tenisa Stołowego
Powiatu Poznańskiego
W sezonie
2009 zawody
prowadzili: Eugeniusz Rybak,
Mirosław Grzybek, Marzena
Pawlak, Marek
Serwatkiewicz.
Sklasyfikowano
239 zawodników,
którzy stanęli do
rywalizacji 401
razy. Końcowe
wyniki rywalizacji przedstawiają
się następująco:
Kobiety
Szkoły podstawowe
1.Anna Gulik –
Pecna
2.Adrianna Paluszkiewicz – Pecna
3.Marta Kondracka – Iwno
Open
1.Agnieszka Toboła – Prusinowo
2.Anna Nowak – Poznań
3.Sylwia Frąckowiak – Trzykonne Młyny

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

Powiatowe rozgrywki ligowe 2009 w Radzewie

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

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

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
nr 23/2010

Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1.Filip Kujawa – Runowo
2.Jędrzej Szczepaniak – Czempiń
3.Mikołaj Siwierski – Mosina
Szkoły gimnazjalne
1.Jakub Walczak – Śrem
2.Damian Troszczyński – Luboń
3.Szymon Kędziora – Luboń
Do lat 45
1.Błażej Woźniakowski – Żelazkowo
2.Piotr Adamczak – Trzemeszno
3.Grzegorz Włodarczak – Kamionki
Powyżej 45 lat
1.Jerzy Kiedrowicz – Poznań
2.Leszek Dobrzykowski – Żelazkowo
3.Janusz Tomczak – Opalenica

12 lutego 2010 r.

V Liga Strzelecka
Powiatu Poznańskiego
Cztery turnieje sędziowali: Lech Stencel,
Waldemar Wlazły, Agnieszka Kmiecik,
Andrzej Olejniczak, Iwona Krzyżaniak,
Iwona Szulda.
Sklasyfikowano 125 zawodników, którzy
strzelali 228 razy uzyskując następujące
wyniki:
Kobiety
Do lat 18
1.Zuzanna Zięta – Moscienica
2.Paulina Frąckowiak – Radzewo
3.Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1.Halina Hajdrych – Śrem
2.Iwona Szulda – Czmoń
3.Maria Zięta – Mościenica
Mężczyźni
Do lat 18
1.Kamil Skotnicki – Radzewo

2.Paweł Słoma – Szczodrzykowo
3.Jakub Pieńkowski – Puszczykowo
Powyżej 18 lat
1.Eugeniusz Rybak - Konarskie
2.Jerzy Rozmiarek – Radzewo
3.Mirosław Grzybek – Radzewo
V Liga Rzutu Lotką
Powiatu Poznańskiego
Zawody w sezonie 2009 prowadzili:
Krystyna Kiełpińska, Grzegorz Hajdrych,
Barbara Rybak, Iwona Szulda, Maria Kujawa, Renata Gruszka, Danuta i Marian
Przybyłowie, Mateusz Cychnerski. W zawodach brało udział 152 uczestników, którzy
startowali 281 razy. Najlepsi zawodnicy
minionego sezonu to:
Kobiety
Do lat 18
1.Paulina Frąckowiak – Radzewo
2.Malwina Bartkowiak – Radzewo
3.Michalina Hajdrych – Śrem

Powyżej 18 lat
1.Rita Zięta – Mościenica
2.Sylwia Kubik – Środa Wlkp.
3.Barbara Rybak – Konarskie

SPORT

REKLAMY

EKO GROSZEK

Miejsce na Twoją reklamę

Mężczyźni
Do lat 18
1.Rafał Matuszewski – Konarskie
2.Michał Rozmiarek – Radzewo
3.Krzysztof Frąckowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1.Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2.Grzegorz Hajdrych – Śrem
3.Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
Puchary i statuetki oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez starostę
poznańskiego Jana Grabowskiego trafiały
do rąk najlepszych zawodników, którzy
dodatkowo byli nagrodzeni fanfarami i
oklaskami.
Serdeczne podziękowania skierowano
do grupy sędziów zawodów oraz Agnieszki
Pawlak, Krystyny Jareckiej, Jolanty Walczak, Alicji Serwatkiewicz, Andrzeja Szczepaniaka, a także licznej grupy
dzieci i młodzieży pomagającej
przygotować i
przeprowadzić
z a w o d y. B e z
wolontariackiej
pracy tej licznej
grupy przeprowadzenie zawodów ligowych
byłoby niemożliwe.
Podziękowano także sponsorom turniejów
za przekazane
upominki dla
startujących
z a w o d n i k ó w.
Uczestnicy uroczystości obdarowani zostali kalendarzami ligowymi,
które przygotowali ponownie Mirosław i
Jacek Grzybkowie, a bezpłatnie wydrukował Wojciech Łączyński. Dziękujemy także
Gminie Kórnik za udostępnienie obiektów
sportowych, a Szkole Podstawowej im.
Jana Wójkiewicza w Radzewie za użyczenie sprzętu, redakcjom „Kórniczanina”,
„Biuletynu Powiatowego” i „Magazynu Kórnickiego” za zamieszczanie sprawozdań i
informacji o naszych turniejach.
Podsumowanie zakończyło się poczęstunkiem, który przygotowali organizatorzy. Zawodnicy, zaproszeni goście i kibice
mogli zapoznać się z wystawą poświęconą
Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
rozgrywkach ligowych sezonu 2010 roku.
Marek Serwatkiewicz
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INFORMACJE / OGŁOSZENIA

			
Telefony alarmowe:

26

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

Urząd Miejski w Kórniku oraz
Centrum Medyczne Św. Jerzego

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”
w Kórniku, ul. Średzka 17

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY KÓRNIK
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
FINANSOWANE PRZEZ NFZ

O F E R U J E :
-OPAŁ, NAWOZY, MATERIAŁY BUDOWLANE
-EKO-GROSZEK OD 675 ZŁ

(TONA)

-EKO-GROSZEK (WORKI) OD 740 ZŁ
-WĘGIEL GRUBY OD 740 ZŁ

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat (roczniki od 1941 do 1960)
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku
2009 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do
wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem
(zdjęcie i opis) ostatniego badania.
Urząd Miejski w Kórniku finansuje
badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40 – 49 lat i
powyżej 70 lat refundacja pełna
oraz badania okulistyczne w ramach profilaktyki jaskry
dla kobiet i mężczyzn powyżej 35 roku życia
– refundowane w całości.
Badania prowadzone będą w dniu 3 marca 2010 r. (środa)
Mammografia w ambulansie
przy Gimnazjum nr 1 w Kórniku ul. Dworcowa 11
natomiast badania okulistyczne w gabinecie pielęgniarki
w Gimnazjum nr 1 w Kórniku ul. Dworcowa 11
w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 1 lutego 2010 r.
w godz. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem:
(61) 844 27 27
Istnieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie
(o ile będą wolne miejsca).

UWAGA!!! Dla badań mammograficznych
finansowanych przez Urząd Miejski niezbędne jest skierowanie
od lekarzy: rodzinnego lub innych specjalistów.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go lutego 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 19-go lutego 2010 r.
nr 23/2010

-WĘGIEL ORZECH OD 670 ZŁ

(TONA)

-WĘGIEL DROBNY OD 600 ZŁ
-MIAŁ OD 420 ZŁ

(TONA)

(TONA)

(TONA)

(TONA)

-BRYKIET KOMINKOWY(WORKI)OD 620 ZŁ
-BRYKIET KOMINKOWY OD 585 ZŁ

(TONA)

(TONA)

OFERUJEMY TRANSPORT TOWARU
UWAGA – PROMOCJA!

do odwołania transport opału
na terenie gminy Kórnik od 2 ton gratis
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
618170299 wew. 21

UWAGA ROLNIKU!

NIŻSZE CENY NAWOZÓW.
SALETRA AMONOWA 900 zł (TONA)
MOCZNIK 1300 zł (TONA)

Bank Spóádzielczy w Kórniku
Oferuje:
¾

zakâadanie rachunków oszczĐdnoĤciowo-rozliczeniowych
(równieİ internetowych SGB24),

¾

zakâadanie rachunków bieİċcych przedsiĐbiorstw i przedsiĐbiorców
(równieİ internetowych SGB24),

¾

przyjmowanie lokat terminowych,(np. atrakcyjnych „Lokat z nagrodami”)

¾

udzielanie kredytów: w rachunku, gotówkowych, mieszkaniowych, dla maâych
i Ĥrednich przedsiĐbiorstw, kredytów dla rolników,

¾
¾

przyjmowanie spâat kredytów,
przyjmowanie wpâat za:
x energiĐ elektrycznċ,
x gaz,
x telefon,
x RTV
x wpâaty na inne banki

¾

dostĐp do posiadanych Ĥrodków pieniĐİnych przez 24 h / dobĐ w bankomatach
mieszczċcych siĐ w:
Kórniku, Plac NiepodlegâoĤci 15 (przy pawilonie handlowym „TĐcza”)
Borówcu, ulica PoznaĚska 38 (przy siedzibie Filii Banku)
ZaniemyĤlu, ulica RaczyĚskiego 22 (przy siedzibie Oddziaâu Banku)

Szanowni Klienci!
Juİ w marcu bĐdzie do pâacenia
I rata podatku od nieruchomoĤci za 2010 rok.
Informujemy, İe Bank Spóâdzielczy w Kórniku
nie pobiera opâat od wpâat podatków i innych opâat na rachunki bankowe
Gminy Kórnik i Gminy ZaniemyĤl.
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

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

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

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

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

