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Nagrodzono najlepszych
uczniów

Foto: ŁG i archiwum

180 rocznica urodzin
Jadwigi Zamoyskiej

W dziedzinie nauki
1. Główne wyróżnienie –
Magdalena Cyra - VI klasa SP 1
2. Michalina Kalinowska - VI klasa SP 1
3. Julia Łabudek- VI klasa SP 1
4. Andrzej Ratajczak- VI klasa
SP Szczodrzykowo
5. Marta Ignaszak – III klasa
Gimnazjum Robakowo
6. Adrianna Szczepaniak – II klasa
Gimnazjum Robakowo

W dziedzinie sportu wyróżnienia otrzymali:
7. Jakub Posadzy - VI klasa SP 1
8. Michał Suszka - VI klasa SP 1
9. Jakub Szymankiewicz - VI klasa
SP Szczodrzykowo
10. Filip Kujawa - VI klasa
SP Szczodrzykowo
Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w
nauce oraz za zajęcie wysokiej lokaty w
krajowym konkursie matematycznym „Multitest” otrzymali:
1. Agnieszka Ptak (19 Miejsce)
2. Patrycja Hołderna (24 Miejsce)
3. Zuzanna Zięta (26 Miejsce)
z Gimnazjum w Robakowie

PROSTO Z RATUSZA
Zgromadzenie wspólników
WODKOM
W dniu 10 czerwca Zgromadzenie
Wspólników spółki WODKOM Kórnik
udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie
Nadzorczej tejże spółki.
WODKOM zanotował zysk w wysokości
662 tys. zł netto z czego 470 tys. przeznaczono na dywidendę. Z dniem Zgromadzenia wygasły mandaty członków Rady
Nadzorczej spółki.
Wyróżnienie „Sportowa Gmina”
W dniu 14 czerwca br., w Pałacu Lubomirskich w Warszawie - siedzibie Business Center
Club odbyła się gala wręczenia wyróżnień
SPORTOWA GMINA 2011, przyznawanych
w ramach programu „budujemy Sportową
Polskę”. Konkurs organizuje Polski Klub Infrastruktury Sportowej. W tegorocznej edycji
konkursu wyróżnienia otrzymało 68 miast i gmin
z całej Polski. Wśród laureatów konkursu już po
raz drugi znalazła się również gmina Kórnik.
Głównym celem wyróżnienia SPORTOWA

„Jak wielką moc posiada śpiew...”

Upragnione wakacje dzieci rozpoczęte. Na
zasłużony odpoczynek po pracowitym sezonie
udają się także chórzyści z chórku dziecięcego
„Tutti Santi”. W tym roku pojadą już po raz
trzeci na kolonie do Białego Dunajca k. Zakopanego, by wędrować po górach, zwiedzać,
bawić się, i ... jednak nadal śpiewać.
Gdzie i kiedy mieliśmy okazję posłuchać
dzieci w ostatnim czasie?
Uczestniczący w niedzielnych Mszach św.
o godz. 11.15 w naszym kościele , kilkakrotnie
mieli możliwość brania udziału w liturgii
wzbogaconej śpiewem naszego chórku.
W Wielkim Poście śpiewaliśmy także w
kaplicy w Pierzchnie.
W Niedzielę Palmową przeprowadziliśmy też jak co roku, akcję „Palemka
dla każdego”. Każdy chórzysta wykonał
30 palmowych wiązanek, które dzieci
wraz z rodzicami rozprowadzały przed
kościołem. Zebrane datki pomogą nam
kupić nowy instrument na potrzeby
chóru.
W czasie Wielkiego Postu doznaliśmy także wielu wzruszeń podczas
parafialnej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej dla dzieci o godzinie 15:00, przygotowanej i prowadzonej przez chórek. Rozważania
kolejnych stacji, na przemian z pieśniami
o Męce Pańskiej w wykonaniu chórzystów
pomagały nie tylko dzieciom wczuć się w
cierpienia naszego Zbawiciela.
Ostatnia próba chóru przed Wielkanocą
zamieniła się w integracyjne spotkanie, na
którym dzieci wykonywały pisanki wg własnych
pomysłów.

Podczas uroczystości Bierzmowania
naszej młodzieży przez ks. biskupa Marka
Jędraszewskiego 31. maja 2011, śpiewała
część chóru Tutti Santi złożona ze starszych
dziewcząt (srebrnych laureatek tego sezonu
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i
Pastorałek w Chełmie). Siedem dziewcząt z
tego 12-osobowego zespołu przyjęło również
ten Sakrament.
Wakacje pukały już do drzwi (dosłownie),
gdy w przeddzień zakończenia roku szkolnego

udaliśmy się do Leśniczówki w Łęknie aby
podziękować Panu Bogu i sobie nawzajem
za pracowity sezon. Ks. Zbigniew Dobroń
odprawił Mszę św. w wigwamie na terenach
Leśniczówki. Podziękowaliśmy poprzedniemu
Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru
Tutti Santi, dyrygentce p. Jadzi Chałupce i
dzieciom, bez których wysiłku i cotygodniowych, wtorkowych prób nie byłoby śpiewania.
Po Mszy św. dzieci dały mini- koncert wykonu-

jąc m. in. „Alfabet muzyczny” z filmu „Dźwięki
Muzyki”, pożegnały wiosnę piosenką „Jak
dobrze jest wiosną”, przywitały lato piosenką
„Wesołe lato” a także zaśpiewały hymn chóru „
Pioseneczka”, czyli „Weź do ręki swą gitarę...’ .
Piosenka „Jak dobrze jest wiosną”, wraz
z kilkoma innymi piosenkami w wykonaniu
chórku Tutti Santi znalazła się na wydanej
pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo
Encore płycie CD, gdzie autorką muzyki i słów
kilku utworów jest p. Jadwiga Chałupka.
Chórzyści zachęceni przez dyrygentkę włączyli rodziców do wspólnego
wykonania pięknie brzmiącego kanonu
L. van Beethovena „Jak wielka moc
posiada śpiew”. (Tak, tak, mamy w
repertuarze utwór tego znakomitego
kompozytora :-) )
Świętowaliśmy przy pieczonych w
ognisku kiełbaskach, kawie i ciastach
domowej roboty. Pogoda dopisała,
humory też.
Już wakacje, ale chórek Tutti Santi
śpiewał jeszcze 26. czerwca podczas
„Festynu na powitanie lata” na terenie
kórnickiej „Oazy”. Niektóre dzieci, wystąpiły także solo oraz w duetach z piosenkami
wg własnych aranżacji.
Jeszcze tylko w środę 29. czerwca wezmą
udział w nagraniu kilku utworów, które znajdą
się na płycie z piosenkami religijnymi dla dzieci
i chórek zakończy sezon.
Wszyscy zasłużyli na wakacje.
Jadwiga Woźna

Kombatanci z Szamotuł
W dniu 15 czerwca br. gościliśmy w
Kórniku 50-cio osobową delegację kombatantów z Szamotuł wraz z wiceburmistrzem
panem Wojciechem Rabskim. Celem przyjazdu naszych gości do Kórnika, jak podkreślał wiceprezes szamotulskiego oddziału
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych pan Roman Handschuh nie
było jedynie zwiedzenie zamku i arboretum
kórnickiego, ale poznanie gminy Kórnik i
zapoznanie się z działalnością Kórnickiego
Związku Kombatantów. Wizyta
Goście z Szamotuł.
kombatantów z
Szamotuł rozpoczęła się od
zwiedzenia ratusza w Bninie,
gdzie naszych
gości powitali:
sekretarz gminy pan Leszek
Książek i przedstawiciel Kórnickiego Związku Kombatantów pan Franciszek Rozmiarek. Następnie pan Robert
Jankowski, pracownik Wydziału Promocji
Gminy, przedstawił gościom krótką prezentację multimedialną o gminie Kórnik.
Sportowe podsumowanie
W dniu 17 czerwca 2011 w obecności
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p.
Romana Genstwy oraz radnych odpowiadających za oświatę w Kórniku podsumowano
sportowy rok szkolny 2010/2011 (więcej
informacji na ten temat na stronie 25)
W sprawie kasacji

GMINA jest promocja tych samorządów, które
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i
rekreacji w regionie.
Istotnym elementem ocenianym przez
kapitułę była także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród młodzieży, ilość
Uczniowskich Klubów Sportowych działających
na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a
także nakłady na sport powszechny.
Wśród gości honorowych gali znalazła się
pani Irena Szewińska, Wiceprezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, która gratulując wszystkim laureatom, podkreśliła jednocześnie jak
ogromne znaczenie dla przyszłych sukcesów
sportowych odgrywa nowoczesna baza sportowa, jak również właściwa promocja sportu i
rekreacji.
Wyróżnienie w imieniu Gminy Kórniki odebrała Magdalena Matelska Bogajczyk, Kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu.
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Także 17 czerwca w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym w Warszawie odbyła się
rozprawa kasacyjna w sprawie wytoczonej
Gminie Kórnik przez PSE. Zgodnie z wyrokiem jaki zapadł 28 czerwca sprawę odesłano spowrotem do Sądu Apelacyjnego.
Fundusze z województwa
Dnia 20 czerwca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz z panią skarbnik Katarzyną Szamałek podpisali w Urzędzie
Marszałkowskim dwie umowy o dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Pierwsza umowa
dotyczy budowy placu zabaw w Mościenicy
– przyznana została dotacja w wysokości
ponad 33 tys. zł. Ponad 35,5 tys. zł. otrzymają natomiast w ramach umowy Biernatki
na budowę drewnianej wiaty rekreacyjno-integracyjnej wraz z wyposażeniem.
Tego samego dnia również z Samo-

Z RATUSZA

Wyróżnienia dla uczniów

Stało się już tradycją, że w czerwcu, w
związku z zakończeniem roku szkolnego
podczas obrad Rady Miejskiej w Kórniku
wyróżnienia otrzymują najlepsi uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą do przyznania takiej nagrody są bardzo
dobre wyniki w nauce, sukcesy sportowe
połączone z dobrymi ocenami, lub sukcesy
w konkursach naukowych.
Tym razem wyróżnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej przyznano:

rządem Województwa Wielkopolskiego
podpisano umowę o przyznanie pomocy
na zadanie z zakresu małych projektów w
ramach PROW. Na budowę pomostu na
Jeziorze Skrzynki Duże gmina powinna
otrzymać jeszcze w tym roku 25 tys. zł.
Zgromadzenie wsplników
SATER Kórniki
W dniu 21 czerwca odbyło się Zgromadzenie wspólników spółki Sater Kórnik.
W obradach uczestniczył burmistrz Jerzy
Lechnerowski
wraz z członkiem Rady
nadzorczej
Józefą Cieślak. Zgromadzenie udzieliło Radzie
Nadzorczej
i Zarządowi
Absolutorium.
Burmistrz jako
przedstawiciel
udziałowca mniejszościowego wstrzymał
się od głosu podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
Rada Sportu
W dniu 27 czerwca burmistrz Jerzy
Lechnerowski powołał zarządzeniem Radę
Sportu.
W jej skład weszli: Roman Genstwa,
Wojciech Kiełbasiewicz, Hubert Nowicki,
Tadeusz Rauk oraz Jan Wójkiewicz.
Kontrowersyjne propozycje
Poznania w Aquanecie
W dniu 27 czerwca odbyło się Zgromadzenie akcjonariuszy sp. Aquanet, na
którym miał być zatwierdzony plan inwestycji spółki na lata 2011-2020. Na wniosek
przedstawiciela Miasta Poznania, który
wyraził uwagi do treści uchwały dotyczącej
inwestycji, zgromadzenie przerwano. Obrady maja być wznowione 8 lipca.
Miasto Poznań wniosło także o zróżnicowanie taryf opłat za wodę i ścieki ze
względu na koszty infrastruktury i jej obsługi. Obecna stawka za ścieki to 4,54 zł.
Zgodnie z propozycją Poznania mieszkańcy
naszej gminy mieliby płacić aż 9,29 zł za
kubik odprowadzanych ścieków. Jeszcze
więcej mają zapłacić w Murowanej Goślinie
(11,30), Puszczykowie (12,8) oraz Mosinie
(15,58). Wszystko po to by, mieszkańcy
Poznania oszczędzili 7 groszy na metrze
sześciennym.
Przedstawiciele gmin nie zgadzają się
na takie stawki.
Opr. ŁG
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Podczas obrad dokonano zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok. Najważniejszą zmianą po stronie dochodów, była
korekta wpływów podatkowych. Do kasy
gminnej wpłynie dodatkowo około 1400 tys.
złotych od jednego z podatników. Niestety
po stronie wydatków zanotować trzeba było
1 670 tys. zł na poczet odszkodowań za
przejęte drogi. Inwestorzy wymusili sądownie wypłatę takiej sumy, mimo, że często
wcześniej deklarowali oddanie gminie dróg
niemal za darmo lub za symboliczną opłatę.
Nie jednak milionowe korekty wzbudziły
największą dyskusję.
Najwięcej uwagi przykuło 100 tys. zł,
które burmistrz zaproponował przeznaczyć
dla drużyny koszykówki, która miałaby w
naszym mieście rozgrywać mecze ligowe.
Jak już pisaliśmy pojawiła się szansa,
by w Oazie grały koszykarki ekstraklasy z
drużyny MUKS.
Dodatkowo, do urzędu zgłosiły się także
inne kluby (w tym AZS Poznań i jedna z
męskich drużyn niższej ligi) by rozgrywać
u nas mecze.
Start w ekstraklasie wymaga od drużyny
zgromadzenia sporych środków finansowych (mówi się o minimum 700 tys. zł.).
Oprócz 100 tys. od gminy potrzebni byliby
także inni sponsorzy. Z drugiej strony rozgrywki byłyby atrakcją dla mieszkańców,
reklamą obiektu i znakomitą, ogólnokrajową promocją miasta (dla przykładu 100
tysięcy to odpowiednik ceny 4 trzydziestosekundowych spotów reklamowych przed
wiadomościami sportowymi w jednej ze
stacji telewizyjnych). Radni ostatecznie,
po burzliwej dyskusji nie zaakceptowali
propozycji burmistrza (w głosowaniu tylko
5 radnych było „za”, 8 „przeciw” a jedna
osoba wstrzymała się od głosu).

Radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej wysokości 150 tys.
zł dla Gminy Śrem z przeznaczeniem
na przekazanie wkładu pieniężnego do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Śremie Spółka z o.o. Pod tym hasłem
kryje się współfinansowanie budowy sieci
wodociągowej, która jak czytamy w uzasadnieniu „połączy miejscowości Niesłabin
i Orkowo. Tym samym do centralnego układu dystrybucji wody, zasilanego ze stacji
uzdatniania wody w Śremie, podłączona
zostanie sieć wodociągowa obsługująca
stacje w Orkowie. Połączenie sieci wodociągowych zwiększy możliwości dostaw
wody dla miejscowości na terenie Gminy

Kórnik: Czmoniec, Trzykolne Młyny, Czmoń
i Radzewo wspierając dostawy wody ze
stacji uzdatniania wody w Dąbrowie od
strony Kalej”.
Dokonano przejęcia od Powiatu Poznańskiego „niektórych zadań publicznego
zarządzania drogami powiatowymi”. Konkretnie chodzi o wyręczenie powiatu w działaniach przy przebudowie ul. Poznańskiej w
Borówcu. Przypomnijmy, że dniu 03 marca
2011r. podpisane zostało porozumienie
pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą
Kórnik w sprawie powierzenia gminie na rok
2011 zarządzania drogą powiatową w zakresie budowy nawierzchni z krawężnikami
w ciągu drogi w ul. Poznańskiej w Borówcu.
Dwa tygodnie później podpisany został
aneks do powyższego porozumienia, w
którym został rozszerzony zakres budowy
obejmując całą przebudowę drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej w Borówcu.
W dniu 7 czerwca 2011 nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania związanego z budową nawierzchni z krawężnikami. Aby kompleksowo zakończyć budowę
nawierzchni w ul. Poznańskiej należałoby
przeprowadzić rozbiórkę istniejącego mostu
i wybudować nowy przepust.
Powiat Poznański przekaże na powyższe zadanie środki finansowe otrzymane
od Ministerstwa Finansów w kwocie 485
tys. zł oraz 488 tys. zł ze środków Powiatu.
Jak wynika z wyjaśnień jakie po pytaniu
radnego Tomasza Grześkowiaka udzielił
kierownik Wydziału Inwestycji UM w Kórniku Bronisław Dominiak, w przetargu na
to zadanie przewidziano także budowę
jednostronnego chodnika.
Przyjęta przez radnych uchwała w
sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków dotyczy budynku położonego na ul. Zamkowej 3 w Kórniku . Jest
to budynek mieszkalny, wielorodzinny, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,
pod numerem 116A. Zakres prac objętych
wnioskiem obejmuje uzupełnienie tynku i
wykonanie elewacji.
Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Kórnik określa stawki za korzystanie przez
dzieci z przedszkoli poza tzw. podstawą
programową. Co istotne, jak czytamy w
treści uchwały: w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik w czasie od
godziny 8:00 do godz. 13:00 zapewnia się
dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę. Uchwalone zasady określają opłaty za zajęcia poza tymi godzinami.
Radni uchwalili dwa programy: Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,15:14, oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Przyjęto także „Oświadczenie w spra-

wie działań podejmowanych przez resort
finansów zmierzających do zmniejszenia
deficytu sektora finansów publicznych w
najbliższych latach”. Wyartykułowano tam
uwagi do niektórych zmian legislacyjnych,
szczególnie rozporządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów
dłużnych zaliczanych do państwowego
długu publicznego, w tym do długu Skarbu
Państwa”.
Oświadczenie wplata się w ogólnopolski protest samorządowców, którym
nie podoba się ograniczanie przez rząd
możliwości zaciągania kredytów przez
władze lokalne.
Podczas ostatniej części obrad radny
Marek Broniewski pytał, jak wygląda dotowanie Magazynu Kórnickiego w związku z
zawieszeniem jego wydawania. Burmistrz
zapewnił, że do czasu wznowienia publikacji pieniądze, które są rozliczane miesiecznie nie będą przelewane.
Radny pytał także o działalność, jaką
rozpoczęto na terenie starej mleczarni.
Urzędnicy sprawdza jaki rodzaj działalności
jest tam dozwolony i realizowany.
Marek Broniewski zwrócił także uwagę na niewłaściwe zagospodarowanie i
utrzymanie porządku w okolicach ośrodka
zdrowia. Zapytał także dlaczego w Kórniczaninie nie ukazują się sprawozdania z
działalności Straży Miejskiej. Radna Dorota Półchłopek podziękowała za reakcję
niektórych służb na jej interpelacje i uwagi.
Szczególnie podobało jej się zagospodarowanie ostatniej części skweru na Placu Powstańców WLKP., oraz fakt, że posprzątano
posesję za pocztą.
Radna Julia Bartkowiak poruszyła temat
usterek na niedawno oddanej do użytku
ścieżce w Biernatkach. Tomasz Grześkowiak zaapelował o zajęcie się sprawą
skrzyżowania obwodnicy z ul. Woźniaka.
ŁG
Informacje o wszystkich uchwałach
i ich szczegółach znajdą Państwo w
Internecie na stronie
http://esesja.pl/sesja/125
Uwaga!
Już niedługo na stronie
www.korniczanin.pl
rozpoczniemy publikację starych
fotografii i materiałów, jakie
Czytelnicy udostępnili nam do
zeskanowania.
Nadal zachęcamy
do odwiedzania
Kórnickiego Centrum Informacji
i Redakcji Kórniczaninai
i do przynoszenia
swoich zbiorów.
Wszystkim, którzy pozwolili nam
zarchiwizować sowje pamiątki
serdecznie dziękujemy.
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Do naszej redakcji trafił list z apelem do
burmistrza w sprawie zajęcia się sprawą
niebezpiecznego skrzyżowania obwodnicy Kórnika (drogi wojewódzkiej nr 434) z
ul. Woźniaka.
Niestety list jest anonimowy więc nie
publikujemy go. Sprawa jest jednak na tyle
istotna, że warto poinformować Czytelników
o jej kulisach i podejmowanych działaniach.
Pisaliśmy już o problemie wielokrotnie: po
raz pierwszy jeszcze przed budową obwodnicy, a ostatnio w numerze z 28 stycznia br.
Już w fazie projektowej trwały dyskusje na
temat bezpieczeństwa na nowym skrzyżowaniu. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
który w imieniu władz województwa nadzorował inwestycję zaakceptował - niestety - do
realizacji istniejące rozwiązanie.

Mimo apeli mieszkańców (przypomnijmy
choćby akcję zbierania podpisów zainicjowaną przez mieszkańców Mościenicy, w
której także miałem okazję wziąć udział),
mimo opinii z Urzędu Miejskiego, mimo spotkań z przedstawicielami inwestora (władz
wojewódzkich), projektanta - projektu nie
zmieniono. WZDW nie zgodziło się nawet na
umieszczenie potrzebnej infrastruktury technicznej, by potem bez problemu zainstalować
światła ostrzegawcze.
Później wielokrotnie wracano do tematu.
Publikowaliśmy kiedyś odpowiedź WZDW
na kolejne pismo kórnickiego urzędu w tej
sprawie, z którego wynikało, że aby doszło
do konkretnych działań musi dojść jeszcze
do kolejnych wypadków.

Jak informowaliśmy w styczniu (nr 2/2011
str. 3), co umknęło autorom listu do naszej redakcji, Zarząd Dróg Wojewódzkich nareszcie
zgodził się na zabezpieczenie skrzyżowania
poprzez budowę instalacji świetlnej. Podczas
przebudowy skrzyżowania oprócz świateł
powstaną chodniki i przejścia dla pieszych.
Gmina zawarła już umowę przyłączeniową dotyczącą zaopatrzenia instalacji w
prąd. WZDW przygotowuje przetarg, który
ma być ogłoszony i rozstrzygnięty w lipcu.
Jak poinformowała mnie podczas rozmowiy
telefonicznej pani Agnieszka Sawińska z
WZDW, przebudowa skrzyżowania i montaż
świateł - jeśli nie będzie opóźnień proceduralnych - nastąpi w sierpniu bieżącego roku.
Łukasz Grzegorowski

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się 28 czerwca. Radni pracowali w czternastoosobowym składzie w
sali posiedzeń rady, w ratuszu w Bninie.

Przyjęta przez radnych uchwała dotycząca określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Kórnik usankcjonowała sprawniejszą formę
pomocy finansowej dla klubów sportowych
działających na terenie naszej gminy.
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Będą światła na obwodnicy

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Jedna z wielu stłuczek
na niebezpiecznym skrzyżowaniu

Fragment rysunku projektu przebudowy skrzyzowania
drogi wojewódzkiej 434 z ul. Woźniaka

Zmiany w rozkładzie KPA „KOMBUS”

obowiązują od 1 lipca 2011
Kierunek do: Poznań Rondo Rataje
Kierunek do: Kórnik – Bnin- Zaniemyśl
DZIEŃ ROBOCZY
LINIA 501
Bnin Osiedle: 03:00; 03:25; 03:55; 04:22; 06:52; 08:52; 09:52;
11:52; 13:22;14:12; 15:22; 16:22; 17:37; 18:37; 22:10; 23:00
Kórnik Rynek: 03:05; 03:30; 04:00; 04:30; 07:00; 09:00; 10:00;
12:00; 13:30;14:20; 15:30; 16:30; 17:45; 18:45; 22:15; 23:05
LINIA 560
Zaniemyśl: 04:22; 05:02; 05:32; 06:02; 06:52; 08:02; 10:32; 12:32;
13:32;14:32; 15:32; 16:32; 17:47; 19:02; 20:32; 23:55 k
Bnin Osiedle: 04:42; 05:22; 05:52; 06:22; 07:12; 08:22; 10:52;
12:52; 13:52;14:52; 15:52; 16:52; 18:07; 19:22; 20:52;
Kórnik Rynek: 04:50; 05:30; 06:00; 06:30; 07:20; 08:30; 11:00;
13:00; 14:00;15:00; 16:00; 17:00; 18:15; 19:30; 21:00
LINIA 561
Zaniemyśl: 07:35
Kórnik Rynek: 08:00
LINIA 502
Bnin Osiedle : 05:37, 12:22 , 20:07
Kórnik Rynek: 05:45, 12:30 , 20:15
SOBOTA I NIEDZIELA
LINIA 501
Bnin Osiedle: 02:00; 03:25; 04:00; 04:52 S; 05:52;06:52; 07:52;
08:52; 09:52;11:52; 12:52; 14:22; 15:07; 15:52; 17:52; 20:52
Kórnik Rynek: 02:05; 03:30; 04:08; 05:00 S; 06:00; 07:00; 08:00;
09:00; 10:00;12:00; 13:00; 14:30; 15:15; 16:00; 18:00; 21:00
LINIA 560
Zaniemyśl: 07:02; 10:32; 13:17; 16:32; 19:02; 22:02
Bnin Osiedle: 07:22; 10:52; 13:37; 16:52; 19:22; 22:22
Kórnik Rynek: 07:30; 11:00; 13:45; 17:00; 19:30; 22:30

1 lipca 2011r.

DZIEŃ ROBOCZY
LINIA 501
Poznań Dworzec Rataje: 05:50; 07:15; 07:40; 08:05; 10:00; 12:00;
12:45; 14:30;15:45; 16:45; 17:15; 18:30; 19:00; 20:00; 20:30; 21:00;
21:30; 22:15; 23:00; 00:30
LINIA 560
Poznań Dworzec Rataje: 04:40; 05:20; 06:20; 06:55; 09:15; 11:00;
13:30; 14:00;15:00; 16:00; 17:45; 19:30;
Kórnik Rynek: 05:05; 05:57; 06:57; 07:27; 09:47; 11:32; 13:00;
14:02;14:32; 15:32; 16:32; 18:17; 20:02; 23:34
Bnin ul. Błażejewska: 04:02; 04:42; 05:43(przystanek początkowy)
LINIA 502
Poznań Dworzec Rataje: 06:45, 16:20, 23:45
SOBOTA I NIEDZIELA
LINIA 501
Poznań Dworzec Rataje: 02:30; 05:00; 07:00; 08:00; 10:00; 11:00;
13:00; 14:00;14:45; 16:15; 17:00; 19:00; 20:00; 22:00; 23:00; 23:45
LINIA 560
Poznań Dworzec Rataje: 06:00 S; 09:00; 12:00; 15:30; 18:00; 21:00
Kórnik Rynek: 06:32; 09:32; 12:32; 16:02; 18:32; 21:32

LEGENDA:
S- kurs tylko w sobotę
k- kurs do przystanku Kórnik Rynek
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Dziećmierowo
Sołtys Henryk Hypsior stwierdza, że na
polach panuje coraz większa susza. Mimo
że trochę popadało, to jednak jest to nadal
za mało.
Sołtys mówi, iż na drodze wojewódzkiej
z Dziećmierowa do Kórnika jest coraz większy ruch – tiry rozjeżdżają znaki drogowe,
w asfalcie robię się koleiny od kół ciężkich
pojazdów.
Robakowo-Osiedle
W trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę świetlicy.

Pielgrzymka
sołtysów

Już XIX raz odbyła się Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
W pierwszym jej dniu, 28 maja odbył się
wykład na temat Wiejska Polska w odniesieniu
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-13. Drugi dzień to dalszy ciąg
wykładów i spotkanie z Prezydentem RP Bro-

Szczodrzykowo
Sołtys Ireneusz Majchrzak mówi o festynie z okazji Dnia Dziecka, który został
zorganizowany w sobotę, 28 maja. Wzięło
w nim udzial ok. 200 osób. Dla dzieci były

zjeżdżalnia, zamek, trampolina. Odbyły
się gry i zabawy z nagrodami. Natomiast
po godzinie 18 rozpoczęła się zabawa dla
dorosłych przy wspólnym grillowaniu, która
trwała do późnych godzin wieczornych.
Robert Wrzesiński
Konarskie
Również w Konarskim świętowano
Dzień Dziecka. Impreza odbyła się 4 czerwca. Program artystyczny prowadził Artur
Hoffman. Dzieci obdarowano upominkami.
Zjeść można było kiełbaskę z grilla, nie
zabrakło napojów. Wśród wielu atrakcji była
przejażdżka konikiem. Świętowały nie tylko
dzieci ale i całe rodziny.
JB

nisławem Komorowskim. Następnie uroczysta
msza św. w bazylice. Po nabożeństwie złożyliśmy kwiaty na grobie ks. biskupa Romana Andrzejewskiego, który jest patronem Rolników.
Dla uczczenia naszego rodaka, błogosławionego Jana Pawła II odbył się Krajowy Zjazd
Orkiestr Dętych Straży Pożarnych. Wzięło w
nim udział 175 zespołów (5 tys. uczestników).
Przypominam i zachęcam do udziału w
przyszłorocznej jubileuszowej XX pielgrzymce.
Józef Bartkowiak

Komisja w terenie

Radni wchodzący w skład Komisji
Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kórniku wybrali się 21 czerwca
na wizję lokalną do Kamionek i Koninka.

W okolicach Osiedla Kwiatowego jeden z
mieszkańców Kamionek oprowadził radnych i
opowiedział o problemach z odwodnieniem zabudowanego obszaru. Z powodu ukształtowania
terenu, nieprzepuszczalnej gleby i nieodpowiedniego zaopatrzenia zabudowanych terenów w
system drenażowy, podczas deszczowych dni
wiele działek jest zalewanych. Mieszkańcy radzą
sobie jak mogą, stosując pompy i naprawiając
zaniedbane urządzenia drenażowe na własną
rękę. Niestety dodatkowo w najbliższym czasie
może zostać zabudowany bagnisty fragment
terenu, który był naturalnym miejscem spływu
i odprowadzania wody deszczowej. Może to
doprowadzić do pogorszenia i tak złej sytuacji.
Jedynym ratunkiem jest wykonanie odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej, rowów i
utrzymanie istniejących juz urządzeń.
Radni wizytowali także teren łączników
ekologicznych w okolicy rzeki Głuszynki. W
jednym z miejsc od dłuższego czasu jeden z
właścicieli bez wymaganych pozwoleń nawozi
na teren zalewowy różnego rodzaju odpady. Na
wywyższonym w ten sposób gruncie zamierza
wybudować domy mieszkalne i już w poprzedniej
kadencji wnioskował o przekształcenie łącznika
na tereny budownictwa mieszkaniowego. Czy
radni tej kadencji zgodzą się na zabudowę i
usankcjonują nielegalne wysypisko w terenie
zalewowym, na łączniku ekologicznym?
W innym miejscu, także w łączniku ekologicznym trwa niedozwolona działalność składowania odpadów
ŁG
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Kronika
kryminalna
7 czerwca: - w Szczodrzykowie mężczyzna
łowiąc ryby w zbiorniku wodnym zahaczył
wędką o linie wysokiego napięcia w wyniku
czego poniósł śmierć na miejscu.
- w Koninku kierujący samochodem osobowym
m-ki Renault Laguna w wyniku niezachowania
należytej ostrożności podczas cofania doprowadził do zderzenia z samochodem m-ki
Fiat Stilo
8 czerwca: - Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o zaistniałej w Borówcu kradzieży metalowych przęseł rusztowania typu
warszawskiego o wartości 1500 zł.
- powiadomiono o dokonanej w Dachowie kradzieży 4 sztuk zabytkowych maszyn rolniczych,
pompy basenowej, aluminiowej składanej drabiny, różnego rodzaju narzędzi warsztatowych
o wartości 16700 zł.
- w Skrzynkach kierujący pojazdem marki
Toyota Corolla nie dostosował prędkości do
warunków ruchu i doprowadził do zderzenia z
pojazdem marki Peugeot.
9 czerwca: - zgłoszono kradzieży portfela wraz
z dokumentami, którą dokonano w Kórniku.
- kierująca pojazdem marki Volkswagen nie
dostosowała prędkości do warunków ruch i
doprowadziła do zderzenia z ogrodzeniem na
ul. Zamkowej w Kórniku.
- niezidentyfikowany kierowca w nieustalony
sposób doprowadził do zderzenia z zaparkowanym pojazdem marki Opel a następnie oddalił
się z miejsca zdarzenia.
11 czerwca: KP w Kórniku został powiadomiony
o dokonanej w miejscowości Gądki (firma H&M)
kradzieży odzieży wartość strat 310 zł,
- Straż Miejska w Kórniku ujawniła w lesie trzy
doniczki z kwiatostanem konopi indyjskiej,
przedmioty zabezpieczono.
- na pl. niepodległości w Kórniku kierujący
samochodem marki BMW w wyniku niezachowania ostrożności podczas zmiany pasa
ruchu doprowadził do zderzenia z pojazdem
marki Opel Corsa
12 czerwca funkcjonariusze KP Kórnik dokonali
zatrzymania mężczyzny, u którego w wyniku
przeszukania ujawniono zwitek papieru w którym znajdował się biały proszek.
13 czerwca: - powiadomiono o dokonaniu
kradzieży żaglówki z masztem aluminiowym
wysokości 8 m o wartości 4000 zł,
- kierujący pojazdem marki Fiat najechał na
zwierzynę leśną

- w Kórniku kierujący samochodem marki
Renault w wyniku niezachowania bezpiecznej
odległości pomiędzy pojazdami doprowadził do
zderzenia z pojazdem marki Opel.
14 czerwca powiadomiono o dokonanej w
Kamionkach kradzieży 1 tony workowanego
cementu o wartości 400 zł,
15 czerwca KP w Kórniku przyjął zawiadomienie o dokonaniu uszkodzenia wkładki zamka
oraz porysowania powłoki lakierniczej w samochodzie marki BMW zaparkowanym w Kórniku.
Wartość strat 3000 zł.
16 czerwca funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku zatrzymali w Kórniku mężczyznę,
który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Wynik badania na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu 0,96mg/l.
17 czerwca: - zgłoszono informację o dokonanym w Robakowie uszkodzeniu drzwi zewnętrznych Gimnazjum. Wartość strat - 2500 zł.
- w Koninku kierująca samochodem marki Audi
najechała na dziurę w jezdni w wyniku czego
uszkodziła swój pojazd
18 czerwca: - funkcjonariusze zatrzymali w
miejscowości Gądki mężczyznę, który kierował samochodem marki Daf będąc w stanie
nietrzeźwości. Wynik badania na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu 0,71mg/l.
- policjańci zatrzymali w Kórniku mężczyznę,
który kierował rowerem będąc w stanienie
nietrzeźwości. Wynik badania na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu 0,35mg/l
- powiadomiono o uszkodzeniu w Pierzchnie
8 sztuk betonowych przęseł wartości 520 zł.
- powiadomiono o zaistniałym w Koninku
włamaniu do pojazdu VW i kradzieży radioodtwarzacza samochodowego o wartości 399 zł.
-w Szczytnikach kierujący pojazdem marki Ford
najechał na dziurę w jezdni uszkadzając dwa
przednie koła
20 czerwca: - funkcjonariusze zatrzymali w
Pierzchnie mężczyznę, który kierował „po spożyciu”. W wydychanym powietrzu zanotowano
u niego poziom alkoholu rzędu 1,13mg/l,
-poinformowano o dokonanej w miejscowości
Kórnik kradzieży telefonu komórkowego.
- Komisariat Policji w Kórniku został powiadomiony o włamaniu do barakowozu w Gądkach
i kradzieży z niego przecinarki spalinowej,
statywów, taczek o ogólnej wartości 4526 zł.
21 czerwca powiadomiono o włamaniu do
domu mieszkalnego w Mościenicy i kradzieży
z niego pieniędzy oraz klocków LEGO o ogólnej
wartości strat 1200 zł.
22 czerwca: - Komisariat Policji w Kórniku został powiadomiony o dokonanym w Gądkach

oszustwie polegającym wyłudzeniu pieniędzy w
kwocie 250 zł w zamian za założenie dekodera
telewizji cyfrowej.
- w Koninku z Betoniarki wypadł kawałek zeschniętego betonu, który uszkodził przednią
szybę Fiata.
23 czerwca: - funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali w Szczodrzykowie
nietrzeźwego mężczyznę, który kierował rowerem . Wynik badania na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu: 0,37mg/l.
- powiadomiono o dokonanej w Żernikach
kradzieży pojazdu marki Seat.
- funkcjonariusze zatrzymali na gorącym
uczynku nietrzeźwego mężrowerzystę. Wynik
badania na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu 0,84mg/l.
- zatrzymano w Szczodrzykowie mężczyznę,
który kierował motorowerem po pijanemu.
Wynik badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 1,11mg/l,
-powiadomiono o dokonanej w miejscowości
Gądki kradzieży lamp oświetleniowych, wiązek
przewodów elektrycznych ogólnej wartości
strat 5000 zł,
24 czerwca funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku zatrzymali w Kórniku kobietę, która
kierowała pojazdem m-ki Mercedes będąc
w stanienie nietrzeźwości. Wynik badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
1,23 mg/l.
25 czerwca w Kórniku kierująca Skodą doprowadziła do zderzenia z metalową barierą
ostrzegawczą o dopuszczalnej wysokości
pojazdu,
26 czerwca w Żernikach kierujący pojazdem
marki Honda uderzył w przebiegającą przez
jezdnię sarnę uszkadzając pojazd.
27 czerwca: - powiadomiono o dokonanym w
Dachowie uszkodzeniu blaszanego garażu o
wartości strat 1000 zł.
- zgłoszono informację o dokonanej w Dachowie kradzieży różnego rodzaju metalowych
elementów stanowiących części silosów zbożowych (wartość strat 20.000 zł).
-w miejscowości Kórnik na drodze S-11 z niezidentyfikowanego pojazdu typu laweta wypadł
gruz, który uszkodził przednią szybę Mazdy
- w Gądkach niezidentyfikowany kierujący
pojazdem m-ki Peugeot w wyniku niezachowania ostrożności przy ruszaniu z wzniesienia
doprowadził do zderzenia z pojazdem marki
Seat po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
Na podstawie informacji
z KP w Kórniku
opr. ŁG

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wieści sołeckie

Pieniądze na wykonanie tej dokumentacji pochodzą z budżetu gminy. Ma ona
być gotowa do września br. Następnie
złożony będzie wniosek o dotację unijną
na realizację inwestycji. Świetlica być może
powstanie na przełomie lat 2012 i 2013.
Sołtys Janusz Wojtuś informuje, że za
pieniądze pochodzące z funduszu sołeckiego zostały wyrównane drogi oraz pobocza.
Mieszkańcy Robakowa-Osiedla przygotowują się już do dożynek, które odbędą się
w niedzielę, 21 sierpnia.

Strażacy w akcji
Staszica.

20 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku

kolejne akcje.

15 czerwca udali się usunąć zadymienie

w Gądkach na ulicy Magazynowej.

7 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania

budynku mieszkalnego w Błażejewie przy

24 czerwca usuwali plamę oleju na drodze

śmigłowaca LPR w Szczodrzykowie.

ulicy Zaniemyskiej.

na ulicy Średzkiej w Kórniku.

7 czerwca pojechali do Dymaczewa Stare-

17 czerwca likwidowali skutki wybuchu

25 czerwca usunęli złamane drzewo, które

go w gminie Mosina, by gasić pożar lasu.

pieca c.o. w Błażejewie przy ulicy Zanie-

spadło na samochody na parkingu w Kór-

7 czerwca również gasili las w Żernikach.

myskiej.

niku – Prowencie.

10 czerwwa zabezpieczali miejsce wypadku

18 czerwca gasili pożar samochodu w

26 czerwca zabezpieczyli miejsce lądo-

na obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu.

Gądkach na Trasie S 11.

wania śmigłowca LPR na ulicy Zamkowej

14 czerwca zabezpieczali miejsce lądo-

19 czerwca także gasili palący się sasmo-

– Zamku.

wania helikoptera LPR w Kórniku na ulicy

chód w Kórniku na Trasie S 11.

W czerwcu kórniccy strażacy odnotowali

nr 12/2011

1 lipca 2011r.

Opr. Robert Wrzesiński
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Jadwiga z Działyńskich Zamoyska
urodziła się w Warszawie w dniu 4 lipca
1831 roku. Była córką
Gryzeldy Celestyny z
Zamoyskich i Adama
Tytusa Działyńskich.
Duży wpływ na
kształtowanie osobowości Zamoyskiej wywarły tradycje rodzinne,
szczególnie patriotyczna działalność jej ciotki
Klaudyny z Działyńskich Potockiej. Charakter
Zamoyskiej kształtowali także jej rodzice.
Jadwiga była ukochana córką Tytusa Działyńskiego. Odziedziczyła po ojcu patriotyzm, umiłowanie tradycji, inteligencję i pasję naukową, a
także tolerancję, dowcip, upór i niezależność
w myśleniu i działaniu oraz krytyczny dystans
wobec otaczającej ją rzeczywistości. Od ojca
pobierała pierwsze nauki historii powszechnej
i geografii.
Matka była dla Zamoyskiej przewodnikiem
duchowym i autorytetem w sprawach wiary a
jej działalność społeczno – charytatywna ─
wzorem wypełniania obowiązków religijnych
i patriotycznych.
Szczególne więzi łączyły też Zamoyską
z jej rodzeństwem. Zamoyska była trzecim
z kolei dzieckiem Celestyny i Tytusa Działyńskich. W 1826 roku urodziła się ich pierwsza
córka Elżbieta (Iza) (1826-1896), następnie
w 1829 roku, syn i spadkobierca rodu Jan
(1829-1880). Po przyjściu na świat Jadwigi
Działyńscy doczekali się jeszcze trzech córek
Marii (1834 -1911), Cecylii (1836- 1899) i Anny
(1846 - 1926).
Dzieciństwo Jadwigi upłynęło na latach
emigracyjnej tułaczki jej rodziców. Przebywała
kolejno: w Krakowie, Żurawicy, Wysocku, Zarzeczu i od 1837 roku w Oleszycach. Do Kórnika wraz z matką powróciła około 1848 roku.
Otrzymała ona typowe, charakterystyczne
dla edukacji córek ziemiańskich w I połowie
XIX w., wykształcenie. Ukochaną jej nauczycielką była Angielka, protestantka Anny Birt.
Jadwiga uczyła się: geografii, literatury,
historii, rysunku, gry na klawikordzie, języków
obcych, nie tylko angielskiego, czy francuskiego ale też hiszpańskiego, szwedzkiego
i perskiego.
W życiu Jadwigi Zamoyskiej dużą rolę
odegrało także małżeństwo. Jadwiga wyszła
za mąż za brata swojej matki, pułkownika a
później generała Władysława Zamoyskiego
(1803-1868), czołowego działacza Hotelu
Lambert. Zamoyski zakochał się w o 28 lat
młodszej od siebie siostrzenicy, przebywając
w Poznaniu w grudniu 1851 roku. Po przezwyciężeniu oporów Jadwigi i uzyskaniu dyspensy
papieskiej, pojął ją za żonę w Halle 14 października 1852 roku. Ich związek małżeński
był, na owe czasy, związkiem partnerskim,
w którym Jadwiga potrafiła się zrealizować i
doskonalić. Pożycie małżeńskie Zamoyskich
było udane, szczęśliwe i w pełni satysfakcjonujące obie strony, co w dużej mierze miało
wpływ na wychowanie ich dzieci.
Po wyjściu za mąż Zamoyska zamieszkała
w Paryżu, najpierw przy rue d’Anjou 19, póź-

niej, od 1858 roku, mieszkanie na Quai d’Orleans 6, na wyspie św. Ludwika, gdzie mieściła
się nowa siedziba Biblioteki Hotelu Lambert.
Tutaj mieszkała Jadwiga wraz z dziećmi także
po śmierci męża, aż do momentu swego powrotu do Kórnika w 1881 roku. Do Paryża, do
mieszkania na Quai d’Orleans, przyjeżdżała
wraz z dziećmi co roku, prowadząc już szkołę
gospodarczą w Galicji. Tutaj spędziła okres
pierwszej wojny światowej i stąd powróciła już
ostatecznie, w 1920 roku, do Kórnika.
Jadwiga samodzielnie (ze względu na
zaangażowanie polityczne męża), zajmowała
się wychowywaniem swoich dzieci. Było ich
czworo, Władysław, Witold, Maria – zmarła w
niemowlęctwie i druga córka, także Maria. Celem wychowania dzieci Zamoyskich, głównie
synów miała być służba dla kraju. Zamoyska
wychowanie dzieci traktowała jako misję,
nieustanny obowiązek i służbę. Dużą wagę
przykładała do ich wychowania religijnego i
patriotycznego.
Szczególna więź łączyła Zamoyską z
pierworodnym synem Władysławem (18531924). Jego przyszłość miała wpływ na
decyzję pozostania na emigracji po śmierci
męża. Jadwiga, uzyskując plenipotencję syna,
przejmowała w 1880 roku, w jego imieniu
majątek kórnicki, pomagała Władysławowi
w zarządzaniu majątkiem. Interesowała się
wszystkimi formami działalności syna, szczególnie sprawami Zakopanego.
Drugi syn Zamoyskiej Witold (1855 –1874),
chorował prawie nieprzerwanie, już od dzieciństwa. Jego śmierć, podobnie jak rocznej
córeczki Marysi (1857-1858), wywarła wpływ
na całe dalsze życie Zamoyskiej.
Maria Zamoyska (1860- 1937), była drugą
z kolei córką Zamoyskiej. Płaszczyzną życiowej realizacji Marii Zamoyskiej, stała się, utworzona przez matkę, Szkoła Domowej Pracy
Kobiet. Nie ulega wątpliwości, iż osobowość
Zamoyskiej wywarła silny wpływ nie tylko na
wychowanie dzieci, ale też, jak w przypadku
Marii i Władysława, na całe ich dorosłe życie.
Ukształtowała ich charaktery w duchu poświęcenia i ofiary w służbie Bogu i Ojczyźnie.
Zamoyska rozumiała, ale i podzielała
obowiązki i służbę męża dla kraju. Była zorientowana, za sprawą męża, w stosunkach
międzynarodowych. Z uwagą śledziła wydarzenia polityczne, szczególnie dotyczące
sprawy polskiej. W czasie wojny krymskiej
dwukrotnie towarzyszyła Władysławowi w
jego misji na Wschodzie. W Turcji Władysław
Zamoyski, z ramienia Hotelu Lambert, wykorzystując konflikt państw zachodnich z Rosją,
prowadził rozmowy na temat utworzenia
polskiej formacji wojskowej. Pierwszy jej pobyt
na Wschodzie trwał od marca 1854 do lipca
1855 roku. W Stambule pomagała mężowi w
jego działalności politycznej.
Następnie, wraz z mężem, przebywała
w Bukareszcie ( październik 1854 – styczeń
1855 roku ), a później w Szumli (styczeń –
maj 1855roku), gdzie jej mąż utworzył II Pułk
Kozaków Sułtańskich. W Szumli, w lutym 1855
roku, na własny koszt zorganizowała szpital
dla polskich żołnierzy.
Drugi pobyt Zamoyskiej w Turcji trwał od
czerwca 1856 do maja 1857 roku.

W latach 1858-1859, 1861 –1862, 1863,
Zamoyska towarzyszyła swojemu mężowi
w podróżach dyplomatycznych do Anglii.
W czasie swego pobytu w Anglii Zamoyska
brała udział we wszystkich formach działalności politycznej męża. Dokonywała korekty
artykułów i przemówień generała, ukazujących się w angielskich dziennikach. Zbierała
wycinki prasowe dotyczące spraw polskich.
Przepisywała i redagowała korespondencję
męża. Brała udział w akcji przygotowawczej
do mityngów i w nich uczestniczyła. Obracała
się w kręgach angielskich polityków. Brała
udział w „dyplomatycznych rozmowach”. W
takich rozmowach zadziwiała obecnych swoim
talentem politycznym i bystrością umysłu oraz
sztuką dyplomacji i negocjacji. Tematy rozmów
dotyczyły głównie: zapewnienia autonomii
Królestwu, w duchu przestrzegania traktatu
wiedeńskiego.
Po śmierci męża Zamoyska postanowiła
resztę życia poświęcić pracy dla kraju. Nawiązując do haseł zakładania stowarzyszeń religijnych, bez obowiązku składania ślubów zakonnych, postanowiła utworzyć „szkołę życia
chrześcijańskiego”. Zamiar swój zrealizowała
po odziedziczeniu przez syna – Władysława
Zamoyskiego dóbr kórnickich.
W 1882 roku założyła w Kórniku pod
Poznaniem Szkołę Domowej Pracy Kobiet,
częściej zwaną Zakładem Kórnickim. Była to
pierwsza szkoła gospodarcza na ziemiach
polskich. Do utworzenia szkoły zachęcili ją
francuscy oratorianie, z którymi Zamoyscy,
jeszcze w latach sześćdziesiątych pozostawali
w bliskich kontaktach. Oratorianie znani byli z
prowadzenia działalności społeczno – charytatywnej na rzecz Polaków – emigrantów.
Szkoła ta działała najpierw w Kórniku
(1882-1886). Po zamknięciu jej przez władze
pruskie została przeniesiona do Lubowli na
Spiżu (1886-1887), następnie do Kalwarii
Zebrzydowskiej (1887-1889). W 1889 roku, po
nabyciu dóbr zakopiańskich przez Władysława
Zamoyskiego, syna Jadwigi, znalazła swoją
siedzibę zakopiańskich Kuźnicach, najpierw
w wynajętej hr. Róży z Potockich Krasińskiej,
willi „Adasiówka”, a od 1891 roku we własnej
stałej siedzibie. Szkoła istniała do 1949 roku.
Program nauczania szkoły obejmował
obok wychowania religijnego i zajęć praktycznych: szycie, gotowanie, organizacja
gospodarstwa domowego, również naukę
śpiewu, rysunków, literatury, geografii i historii
Polski. W ciągu prawie 70 lat istnienia, Zakład
opuściło kilka tysięcy dziewcząt wychowanych
w duch patriotyczni – religijnym, wyuczonych
wszelkiego rodzaju prac z zakresu gospodarstwa domowego. Naczelnym hasłem Zakładu
była potrójna praca: duchowa (modlitwa i medytacja), fizyczna i umysłowa. Symbolizowało
ją godło Szkoły; krzyż, kądziel i książka. Hasło
znalazło swój wyraz także w hymnie zakładowym „Służyć Bogu – służąc Ojczyźnie, służyć
Ojczyźnie – służąc Bogu”.
Zamoyska w czasie swojego pobytu w Zakopanem, przerywanym częstymi wyjazdami
do Paryża, napisała szereg dzieł o tematyce
religijno – wychowawczej. Najważniejsze z
nich to: „O miłości ojczyzny”(1899 r.) „O pracy”
(1900 r.), „O wychowaniu” (1902- 1904 r.).
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Opracowywała i wydawał też różne drobne
druki dotyczące Szkoły np. programy, warunki
przyjęcia, spis wyprawki, w 1898 r. opublikowała w poznaniu broszurkę „Zakład Kórnicki”
(Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), rok
później zupełnie inną broszurkę pod tym
samym tytułem. Opracowała też i wydała
anonimowo, nakładem Biblioteki Kórnickiej,
podręczniki: piekarstwa (1900 r.) mleczarstwa
(1901 r.) W latach 1914-1919, w Paryżu,
przygotowała do druku pamiętniki męża.
Pamiętniki te pt. Jenerał Zamoyski (t. 1-6),
ukazały się w latach 1910-1930, nakładem
Biblioteki Kórnickiej.
Zamoyska powróciła ostatecznie do Kórnika w 1920 roku. W 1921 roku oznaczona
została Krzyżem Polonia Restituta. Zmarła
4 listopada 1923 r. Pochowana została w
kościele w Kórniku.
Katarzyna Czachowska
Z okazji 180 rocznicy urodzin generałowej uroczystą mszę świętą w intencji
Jadwigi Zamoyskiej odprawił 26 czerwca
w kórnickiej kolegiacie ks. proboszcz Eugeniusz Leosz. Po mszy złożono kwiaty
wewnątrz i przy wejściu do krypty, w której
spoczęły doczesne szczątki Zamoyskich.
Popołudniem w kórnickim Domu Parafialnym Stowarzyszenie Teatralne Legion zaprosiło na krótkie przedstawienie,
podczas którego odczytano fragmenty
współczesnych bohaterce artykułów o
generałowej oraz listy uczennic Szkoły
Domowej Pracy Kobiet. W drugiej części
ciekawą prezentację i wykład na temat
życia duchowego i działań dotyczących
beatyfikacji Zamoyskiej przedstawił znawca
tematu prof. Władysław Chałupka.
Wcześniej, bo 20 czerwca także przy
udziale Stowarzyszenia Teatralnego Legion pamięć patronki uczczono w Liceum
Ogólnokształcącym.
Już niebawem, wydana zostanie książ-

odsłonięcie tablicy pamiątkowej
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci„ Wisławy Szymborskiej stało się dewizą tablicy-pomnika
w Tulcach, upamiętniającego Powstańców
Wielkopolskich gminy Kleszczewo.
Dnia18 czerwca 2011 r. na cmentarzu
parafialnym w Tulcach wojskowym sygnałem
„Słuchajcie wszyscy” w wykonaniu trębacza
Krzysztofa Mroza, i odśpiewaniem hymnu
narodowego w opracowaniu K. Sikorskiego
i W. Raczkowskiego, rozpoczęto uroczyste
odsłonięcie tablicy-pomnika. Inicjatorką tego
upamiętnienia jest Koło Pamięci Powstańców
Wielkopolskich z prezes Haliną Kowalewską
na czele.
Bogdan
Kemnitz, wójt
Gminy Kleszczewo w imieniu
fundatorów Tablicy Pamiątkowej
tytułem wprowadzenia mówił o
udziale mieszkańców ziemi
Kleszczewskiej
w Powstaniu
Wielkopolskim.
Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
w Poznaniu Andrzej Szymankiewicz nadał
temu wystąpieniu szerszy wielkopolski wymiar.
Kórnik reprezentowała Dorota Przybylska,
Magdalena Murza i Kazimierz Krawiarz,
współpracujący przy opracowaniu biogramów
w okolicznościowym wydawnictwie „Powstańcy
Wielkopolscy gminy Kleszczewo” autorstwa
Haliny Kowalewskiej.
Uroczystego odsłonięcia „Tablicy Pamiątkowej Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919”
dokonali: 102 letnia żona Powstańca Wacława
Jędrzejczaka Pelagia Jędrzejczak i Wójt Gminy Bogdan Kemnitz.
Apel Poległych – prowadził Bartosz Smogur
(absolwent tuleckiego Gimnazjum), po słowach „Wzywam Was”, wyczytywał nazwiska
Powstańców, a po słowach „Stańcie do Apelu”, ciszę przerywał dźwięk werbla grającego
tremolo w wykonaniu Mateusza Ratajczaka też
absolwenta Gimnazjum w Tulcach. Delegacje
rodzin i mieszkańcy żłożyli kwiaty.
Stefan Małycha (członek chóru) odśpiewał
solo pieśń: „Polskie kwiaty” i „Miejcie nadzieję”
Adama Asnyka.
„Krzysztof Mróz na trąbce zagrał melodię
„Śpij kolego” na motywie melodii „Jak to na
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wojence ładnie”.
Montaż poetycko - muzyczny w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół w Tulcach przygotowała Henryka Stachowiak i Andrzej Szymczak,
z oprawą muzyczna Beaty Kaźmierczak.
Recytacja wierszy między innymi „Sława i
cześć” Bolesława Karpińskiego wywarła duże
wrażenie na zgromadzonych. Młodzi wykonawcy chórem recytowali: „Wszystkim Tym, którym
w sercach/ Nie wygasła miłość Ojczyzny-/
Wszystkim tym co nie dali się zwieść”. Z każdą
chwilą ich głosy stawały się coraz mocniejsze,
by na końcu niemal wykrzyczeć Tym co konali w
boleściach / Tym – co nie żegnani szli w bój(...)
i Tym – którzy nie dali
/ swej braci w niewolę wieść-(…) Sława i
Cześć!„. Występ swój
młodzież zakończyła
patriotycznym „Polonezem tuleckim”.
Trąbka - modlitwą harcerską „O Panie Boże
Ojcze Nasz w opiece
swojej nas miej” wzruszyła obecnych do łez.
Parafialny chór
kościelny „Servi del
Canto” z Tulec pod dyrygenturą Marleny
Labudy wykonał między innymi „Gaude
Mater Poloni” opracowane muzyczne przez
K. Klonowskiego. „O, ziemio Polska” według
tekstu Jana Pawła II, z muzyką Juliusza Łuciuka (1987) oraz „Modlitwa o Pokój” z muzyką
Norberta Blacha .
Na koniec wspólne odśpiewano „Rotę”
Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Część oficjalną zakończono
„Ciszą”, wykonaną na trąbce. Całość prowadził
Jakub Mądry – absolwent Gimnazjum, obecnie
maturzysta.
Patronat medialny objęła Telewizja Polska –
Poznań oraz redakcja Głosu Wielkopolskiego.
W Zespole Szkół w Tulcach Halina Kowalewska, Krystyna Kotecka i Wanda Szymczak
przygotowały wystawę pamiątek po Powstańcach i spotkanie przy kawie.
Uczestnicy uroczystości, przedstawiciele
rodzin otrzymali książeczki „Powstańcy Wielkopolscy Gminy Kleszczewo” oraz zdjęcia z
uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.
W niedzielę ks. proboszcz Marek Matyba
odprawił w Sanktuarium Maryjnym mszę św.
w intencji Powstańców i ich Rodzin.
		
Kazimierz Krawiarz

Rodzinie zmarłej

Ireny Wachowiak

ka „Generałowa Jadwiga Zamoyska
(1831-1923) - Życie i Dzieło” autorstwa
nauczycielki z kórnickiego LO, dr Katarzyny
Czachowskiej, której dziękujemy także za
przygotowanie wyżej zamieszczonej krótkiej biografii Jadwigi Zamoyskiej.
ŁG
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wyrazy głębokiego współczucia
składa
Prezes Zarządu
oraz koleżanki i koledzy
KPA „KOMBUS”
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RAFAŁ OLEJNIK
Z DZIEĆMIEROWA
KRÓLEM KURKOWYM AD 2011/2012.
TURNIEJ ZIELONOŚWIĄTKOWY KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO IM. KS. SZCZEPANA JANASIKA.
Zesłanie Ducha
Świętego świętowane w kościele jako Zielone
Świątki, według Dziejów Apostolskich, przypada
50 dni po Święcie Paschy (49 dni po Wielkiej
Nocy). Według tradycji, zebranym w wieczerniku apostołom objawił się Duch Święty w postaci
języków ognia nad ich głowami oraz przez podmuch wiatru. Apostołowie posiedli umiejętność przemawiania w wielu
językach oraz inne dary
takie jak: mądrość, męstwo,
umiejętności umysłowe,
pobożność, oraz prawo odpuszczania grzechów. Czy
wybór tego święta przez
pierwsze bractwa kurkowe
za termin najważniejszego
w roku uroczystego turnieju
o tytuł „króla kurkowego” był
przypadkowy? Z pewnością
nie, kierowano się w tym
wyborze właśnie tym, że do
zwycięstwa potrzebne są nie tylko umiejętności
strzeleckie, ale również łut szczęścia zwany też
Darem Bożym. Nie na darmo w porzekadle
mówi się ”strzelec strzela a Pan Bóg kule nosi”.
W Kórniku pierwszy turniej kurkowy odbył się
w Zielone Świątki w 1749 r. Zachował się zapis
wyników tego turnieju.
Dnia 11 czerwca 2011, bracia kurkowi z
Kórnika, Poznania, Mosiny-Puszczykowa,
Swarzędza, Środy Wlkp. i zaproszeni goście,
spotkali się przed Kościołem Parafialnym MB
Królowej Rodzin w Borówcu. Msza św. miała
wyjątkowy patriotyczny charakter. Ks. Grzegorz
Gałkowski zachwycił wszystkich płomienną homilią, poświęcił tarczę ufundowaną przez Marcina Nowaka, ubiegłorocznego króla kurkowego.
Delegacja Mosińsko-Puszczykowskiego
Bractwa Kurkowego uhonorowała Kazimierza
Krawiarza, inicjatora odnowienia idei bractw
kurkowych w Polsce w 1987 r. pamiątkowym
medalikiem tegoż bractwa.
Turniej odbył się 11 czerwca na strzelnicy
brackiej w Skrzynkach. Szlachetna rywalizacja
strzelecka zakończyła się sukcesem najmłod-

szego w bractwie Rafała Olejnika. Zdobył on
tytuł XXIII króla kurkowego. Jest absolwentem
Kórnickiego Liceum (1990) oraz Wyższej
Szkoły Bankowości w Poznaniu. Urodził się
7 sierpnia 1979 r. w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest
właścicielem firmy reklamowej zajmującej się
grafika komputerową. Do Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego należy zaledwie od roku.
W sierpniu 2010 ożenił się z Poznanianka Natalią, która będzie królowała w najbliższym roku.
Obecnie mieszkają w Tarnowie Podgórnym.
Wraz z żoną uwielbiają podróże po ciekawych
egzotycznych krajach. Rafał podtrzymuje
tradycje rodzinne ponieważ ojciec Marian
Olejnik, znany wszystkim w Kórniku pracownik
Banku Spółdzielczego oraz brat Maciej znany
wszystkim były mistrz Polski w skoku wzwyż też

są członkami bractwa. Mama Rafała, Renata
wspiera działania męża i synów w bractwie
i często służy swoją pomocą. W królewskim
turnieju, Rafał Olejnik uczestniczył po raz drugi,
bowiem członkiem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. ks. Szczepana Janasika
jest od 2010 r. Tytuł pierwszego rycerza turnieju
zdobył Zbigniew Donat z Błażejewa. Tytuł drugiego rycerza zdobył Florian Chmielnik z Bnina.
Najlepszym strzelcem turnieju królewskiego
okazał się po zaciętych dogrywkach Marek
Nowicki z Biernatek.
Ustępujący król Marcin Nowak przekazał
insygnia królewskie: cenny ryngraf z wizerunkiem kura wykonany w pracowni złotniczej
mistrza śp. Jerzego Włodawca w Poznaniu,
a ufundowanego przed laty przez Marka
Nowickiego. Król Kurkowy otrzymał również
pamiątkowy medal, tarczę, oraz puchar. Uroczysta intronizacja była zaplanowana na dzień
Bożego Ciała. Rycerze otrzymali pamiątkowe
medale. Historia Bractwa jest pisana zdobytymi
trofeami, na których widnieją znaki szczególne
fundatorów (tarcza) lub zwycięzców (medale

i puchary). Warto wspomnieć przy okazji, że
tarczę ufundował ustępujący król, malował je
Marek Fludra z Bnina.
Turniejowi królewskiemu towarzyszyły
otwarte zawody strzeleckie z udziałem gości.
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski
ufundował tarczę zielono-świątkową namalowaną przez artystę Romana J. Kurnatowskiego ze Środy Wlkp. przedstawiającą ratusz
w Kórniku. Zdobył ją Rafał Eichler z Bractwa
Kurkowego w Środzie Wlkp. Otrzymał również
pamiątkowy puchar. II miejsce zajął Marek
Garwolinski reprezentant Bractwa Kurkowego
Grodu Przemysława w Poznaniu oraz Bractwa
Kurkowego ze Swarzędza. III miejsce zajął
Wojciech Wierkiewicz z Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Król Żniwny 2010r. Zbigniew
Kościelniak z zawodu elektryk samochodowy, ufundował tarczę płaskorzeźbioną, wykonaną
przez Wiesława Szlachciaka (opus 1486) oraz trzy
puchary. Trofea zdobyli:
Andrzej Tomiak (I miejsce),
Wojciech Antczak (II miejsce), Wojciech Wierkiewicz
(III miejsce). Prezes Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, Marek Baranowski
ufundował puchary oraz
liczne nagrody rzeczowe
(między innymi beczułki
miodu) dla uczestników strzelania do tarcz
z odległości 100 m. Wygrał Rafał Eichler (I
miejsce), Marek Nowicki (II miejsce), Andrzej
Tomiak (III miejsce). Odbył się również turniej w
strzelaniu do kura kurkowego, wyrzeźbionego
przez rzeźbiarza Wiesława Szlachciaka. Wygrał
Marian Błaszak (I miejsce), Marek Garwolinski
(II miejsce), Andrzej Tomiak (III miejsce).
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, w dniu 12 czerwca, wzięła udział
w turnieju o tytuł króla zielono-świątkowego
okręgu poznańskiego w Gołańczy. Przypomnijmy, ze pierwszym królem zielono-świątkowym
okręgu poznańskiego był śp. Szczepan Matyjaszczyk z Borówca, członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Tytuł ten zdobył
dwukrotnie.
Rafał Olejnik z zadowoleniem przyjął
wywalczony tytuł i jak sam oświadczył, nie
oczekiwał takiego szybkiego sukcesu. Życzmy
mu szczęśliwego „królowania” w imię brackiego
hasła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.
		
Kazimierz Krawiarz

Żony

Dziękujemy wszystkim delegacjom,
przyjaciołom i rodzinie, za słowa otuchy,
ofiarowane modlitwy i obecność
podczas uroczytsości pogrzebowych
naszej mamy i żony

składa
Prezes Zarządu oraz koledzy i koleżanki

Lucyny Pucek

KPA „KOMBUS

mąż z dziećmi

Panu Markowi Puckowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci
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„Wściekła Majówka”

nr 12/2011

z Klubem Motocyklowym Mad Dogs FG Kórnik
W dniach 14-15 maja 2011 na terenie
byłej jednostki wojskowej w Czołowie odbyła
się pierwsza kórnicka motocyklowa majówka.
Gospodarzami imprezy był Klub Motocyklowy
Mad Dogs z Kórnika. Na imprezę przybyło
blisko dwustu uczestników którzy mogli
skorzystać z uroków miejsca a dla głodnych
i spragnionych czekał bar czynny całą dobę.
Czas umilała muzyka na żywo, w czasie imprezy grał dla uczestników wspaniały zespół
„Rock In Small Town” z Kórnika. Była również
przygotowana niespodzianka w formie występu iluzjonisty który wprowadził gości w
świat magii. Po zachodzie słońca można było
ogrzać się przy ognisku. Impreza trwała do
białego rana a zabawa nie miała końca. Dla
uczestników przybyłych z dalszych zakątków
było przygotowane pole namiotowe.
Mamy nadzieję, że majówka utkwi uczestnikom w pamięci a za rok z chęcią i dobrym

nastrojem zawitają do nas ponownie gdyż już
teraz serdecznie zapraszamy.
Zdjęcia z „Wściekłej Majówki” można obejrzeć na naszym profilu w serwisie „Facebook”
- MadDogs Kórnik
Mad Dogs Kórnik
www.maddogs.kornik.pl

1 lipca 2011r.

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości ROBAKOWO gmina
KÓRNIK, przy ul. Wiejskiej, zapisanej w księdze
wieczystej Nr KW 42 273, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
131/1 o powierzchni 0,0160 ha za cenę
wywoławczą 70 000,00 zł, (słownie złotych:
siedemdziesiąt-tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczone 23% podatku VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA
BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP
I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ
NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA
16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)

„XIV MOTOR FESTIVAL”
W dniach 24-26 czerwca 2011 r. w
podkórnickim Błażejewku obył się XIV
zlot motocykli organizowanym przez
„Club V2 Harley-Davidson Poland”. W
zlocie brało udział kilkuset fanów motocykli, którzy zjechali do Błażejewka z
całej Polski.
Istotą tego typu imprez jest integracja
środowisk motocyklowych i możliwość spotkania osób dzielących tę niezwykłą pasję.
Organizatorzy z dużą atencją zadbali o artystyczną część zlotu – organizując koncerty
zespołów muzycznych, konkursy i pokazy
motocyklowe. Organizatorzy zlotu starali sie
zapewnić wszystkim fantastyczną zabawę.
Warto wspomnieć, iż jedną z największych
atrakcji był piątkowy koncert legendarnego
zespołu Ray Wilson & Band GENESIS
CLASSIC.
Dzięki krótkim wyjazdom krajoznawczym po okolicy uczestnicy IV zlotu „Club
V2 Harley-Davidson Poland” mogli poznać
Gminę Kórnik jako miejsce atrakcyjne pod

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK OGŁASZA

KULTURA

KULTURA

Turniej zielonoświątkowy

względem turystycznym, pięknie położone
wśród jezior i lasów, stanowiące ciekawą
bazę do planowania motorowych eskapad.
Motocykliści nie zapomnieli o tych mieszkańcach Gminy, którzy są czuli na piękno
dwukołowych maszyn i potężnych silników.
W sobotnie południe kórnicki rynek zadrżał
od ryku maszyn jadących w paradzie.
Tekst i foto: Robert Jankowski
Podczas zlotu doszło do nieprzyjemnego
nieporozumienia. Ponieważ kórnicki samorząd
dofinansował kwotą 20 tys. złotych imprezę,
wstęp na atrakcje z nią związane, w tym na
koncert głównej gwiazdy miał być dla mieszkańców naszej gminy darmowy.
Niestety okazało się, że na „bramkach”
kasowano początkowo od publiczności po 50
złotych. Dopiero po interwencji przedstawicieli
Wydziału Promocji Gminy oraz burmistrza
wyjaśniono sprawę i pozostali chętni wchodzili
za darmo. Niesmak pozostał...
ŁG

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2011
r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych
zobowiązań i obciążeń
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami termin I przetargu – 18 marca
2011 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy
ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do
art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 42 700,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 7 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie
do dnia 18 lipca 2011 r. Za dokonanie wpłaty
uważa się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej
dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona
do jej reprezentowania powinna przedłożyć do
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru,
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu
osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru
uważa się dokument wydany w okresie trzech
miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać
dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora
przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203,
tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
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Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma
NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia
wielu polskich rodzin, a w szczególności ich
najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt
ufundowania i budowy 100 placów zabaw na
terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu
urządzeń na terenach przygotowanych i
przekazanych przez samorządy lokalne pod
budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną
się własnością lokalnych społeczności. Zachęcamy Państwa do zaangażowanie się w akcję.
Zgłoszenie do konkursu daje wyjątkową szansę
na wybudowanie placów zabaw na terenie
gminy Kórnik w następujących lokalizacjach:
a) Kamionki, ul. Mieczewska
b) Radzewo 56, przy Szkole Podstawowej
c) Szczodrzykowo, przy szkole, ul Ogrodowa 21
Spełnijmy marzenia rodzin i dzieci o
nowych placach zabaw w naszych wsiach.
 Głosowanie 
W internetowym głosowaniu może wziąć
udział każdy, kto zarejestruje się na stronie
www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy
uzyskają możliwość codziennego oddania
głosu na jedną wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w 4 etapach
w terminie od 6 czerwca do 31 października
na stronie www.NIVEA.pl W zwycięskich lokalizacjach, na terenie minimum 250 m2, wybudowane zostaną bezpieczne i funkcjonalne
place zabaw o niżej podanej konfiguracji
Elementy wchodząc w w skład placu zabaw: 2 wieloelementowe zestawy zabawowe;
1 element sprawnościowy; 2 huśtawki; 2 bujaki sprężynowe; 1 karuzela; 1 piaskownica;
1 kosz na śmieci; 1 ławka; 1 regulamin placu
zabaw.  Wszystkie urządzenia są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Skład placu może nieznacznie ulec
zmianie w zależności od lokalizacji.Włącz się
do akcji i oddaj głos na lokalizację zgłoszoną
przez Gminę Kórnik.

GŁOSUJ NA
WWW.NIVEA.PL
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17 czerwca 2011 roku o godzinie 15:30
rozpoczęliśmy huczne świętowanie Dnia Rodziny. Przygotowania festynu trwały dość długo.
Staraliśmy się o sponsoring. Dzwoniliśmy i odwiedzaliśmy tych co nas wspomagali w naszym
wyjątkowym dniu. Dzień przed festynem spora
ekipa mieszkańców wraz z dzieciakami ruszyła
do sprzątania na placu zabaw oraz na terenie
klubu, a było co robić. Inni przygotowywali soki
z pomarańczy i grejpfrutów. Pozostali gotowali
pyszne leczo. Nadszedł ten dzień, godz. 5:00
nad ranem, idziemy
na świetlicę przygotować smaczną
grochówkę, pogoda
była kiepska deszcz,
wiatr i pełno chmur.
Przyszły wspomnienia o śp. Sołtysie
Kazimierzu, że czuwa nad nami i tym
deszczem wyczyścił nam teren do
tańców. I czuwał,
pogoda po godzinie
12 była piękna.
Godzina 15:30
wszystko gotowe do rozpoczęcia zabawy,
zamek i zjeżdżalnia rozłożona, stoisko z watą
cukrową przygotowane, Pani od malowania
twarzy gotowa oraz cała ekipa z Rady Sołeckiej. Rozpoczynamy, wyskakuje z Sali Pani Pirat
z przywitaniem mieszkańców i przybyłych gości,
a było ich sporo. Za nią ze skrzynią ze smacznymi talarkami wychodzi Pan Pirat, który nie
był taki groźny jak bajki opowiadają. Pięknym
zaskoczeniem dla dzieciaków jak i pewnie dla
dorosłych był Pan Pikuś Mikuś, który chodził na
szczudłach, rozbawił wszystkich. Był to zespół
Mini Max. Dzieci i dorośli miel możliwość uczestniczyć w różnego typu konkursach.
Przy stołach było coraz więcej ludzi, a na
twarzy Sołtysa pojawił się uśmiech ponieważ
minął strach, że będzie mało ludzi. Przybyli
goście mogli spróbować pysznych placków
w wykonaniu Pań z Żernik, którym bardzo
dziękuję. Można było też spróbować grochówki
oraz lecza, które zostały wykonane przez Panie
Teresę Jankowiak, Monikę Czarnecką, Magdalenę Andrzejewską, Jadwigę Wojciechowską,
Katarzynę Wojciechowską, Natalię Przybylską,
Iwonę Przybylską, Panią Urban, którym należą
się ukłony. Można było też zakupić losy u Pana
Jarka Wojciechowskiego, który chodził i zachęcał, a odbiór nagród był u Pani Moniki Czarneckiej. Nie wypuściła nikogo z pustymi rękoma, bo
każdy los wygrywał. Kolejka po losy była duża,
wykupiono wszystkie. Było też stoisko z grillem
na którym smażyły się kiełbaski, a do tego gratis
pyszna surówka. Odpowiedzialni za grilla byli
Państwo Kasperkowie, którym dziękuję za
cierpliwość w takim upale.
Do zabawy przygrywał zespół Mirej. Gdy
zaczynali grać na parkiecie było mnóstwo ludzi,
młodzi i dorośli. Również tego dnia ukazały
się młode talenty z Żernik i Poznania . Jako
pierwsza wystąpiła Alicja Szajek z Żernik w
wykonaniu piosenki Beaty Kozidrak „Rzeka
marzeń”, a drugą dziewczynką była Magdalena
Baranowska z chóru Amadeo. Każda z nich

miała wręczony dyplom i upominek za występ
przed tak liczną widownią. Niespodzianką dla
dzieciaków był przyjazd nowego wozu strażackiego z Panami Strażakami z Kórnika, którzy
pozowali do zdjęć oraz pokazywali swój cenny
nabytek. Cieszę się, że bez problemu mogliśmy
zobaczyć nowy sprzęt w postaci wozu strażackiego, dlatego dziękuję Panu Komendantowi za
przybycie do Żernik.
Jak zawsze co dobre kiedyś musi się
kończyć, więc czas przyszedł na zakończenie
udanej zabawy. Festyn rodzinny zakończył się o godzinie
24:00 bez żadnych
szkód i problemów.
Korzystając z możliwości, chciałbym na
forum podziękować
wszystkim tym co
przyczynili się do
udanej, wspólnej zabawy na festynie rodzinnym. Szczególne podziękowania
kieruję tu dla Pani
Moniki Czarneckiej,
która miała tyle samo na głowie co ja. Było Was
wszystkich bardzo dużo lecz nie jestem w stanie
wszystkich wymienić .
Sołtys i Rada Sołecka wsi Żerniki serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, ofiarodawcom, zarówno tym, którzy wspomagali zabawę
finansowo , jak i tym, którzy pomogli rzeczowo.
Pozwolę sobie wymienić firmy i osoby, które
nam wspomogli. Byli to:
Firma Agromarket, Jaryszki
Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach
Distriban Hurtownia owoców i warzyw Jaryszki
4 62-023 Gądki woj. wielkopolskie
Pan Robert Biernat
Zakład Fryzjerski Emilia Kupiecka Tanibórz 4b
Parafialny Caritas w Tulcach
Zakład Fryzjerski Tulce ul. Fiołkowa 4
Piekarnia P.P.H.U. MAR-PIEK ul. Dworcowa
13 , 62-035 Kórnik
STĘPA PAWEŁ Przetwórstwo Mięsne Płaczki
Adres: ul. Płaczki 3 ,63-020, Śnieciska
Dziękuję też osobom występującym Alicji
Szajek i Dominice Baranowskiej, podziękowania kieruję do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku, Zespołowi Mirej oraz Mini Max,
Firmie Jacko- Land i wszystkim tym dziękuję
co byli i pomogli w przygotowaniach imprezy i
w sprzątaniu. Pozdrawiam
sołtys Daniel Kulza
Chciałbym serdecznie podziękować
osobą przygotowujące ołtarz na Boże Ciało.
Są to osoby takie jak Monika Czarnecka,
Katarzyna Wojciechowska, Dariusz Jankowiak, Jarosław Wojciechowski, Teresa
Jankowiak, Natalia Wojciechowska oraz
Marcin Czarnecki. Dodam też, że mieszka
w Żernikach ok. 300 osób, a pomaga kilka
tylko osób, dlatego zachęcam mieszkańców
do integracji i współpracy. Proszę również
Radę Sołecką wsi Żerniki o gotowość dnia 1
lipca o godzinie 18:00 podczas pożegnania
ks. Proboszcza Marka Matybę.
DK
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Działo się w Szczodrzykowie...
„LA SYLPHIDE” w Szczodrzykowie
Już po raz drugi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Szczodrzykowie wzięli udział w programie edukacyjnym JUTROPERA prowadzonym we współpracy z Teatrem Wielkim w Poznaniu.
Była to edycja „baletowa”. Podstawowym założeniem programu było
włączenie dzieci, będących na różnych etapach nauczana, w realizację
i świadomy odbiór baletu. Wyzwanie podjęły klasy Ib i IIc wraz z wychowawczyniami. W ramach projektu dzieci oglądały spektakl baletowy
„ La Sylphide:, następnie przygotowywały sztukę na jego podstawie.
2 czerwca do szkoły zawitali goście z Teatru Wielkiego by obejrzeć to,
co przygotowały dzieci. Każda klasa pracowała nad swoją sztuką. Były
czarownice i Sylfidy, panna młoda, pan młody i goście weselni. Całość
opierała się na uwerturze do spektaklu i nie mogła trwać ani dłużej ani
krócej. Dzieci musiały doskonale słyszeć muzykę i na jej tle przedstawić
opowieść, w formie baletowej. Mimo, iż obie klasy pracowały w oparciu
o tą samą sztukę, na tle tej samej uwertury, pokazy były różne. Oba
bardzo udane, pełne magii, z miłosną historią w tle. Miłośnikom baletu
serdecznie polecamy sztukę „ La Sylphide”.
Danuta Nogalewska i Urszula Smoczyńska

NIEZWYKŁY GOŚĆ
W poniedziałek 6.06.br. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II gościła niezwykłą postać. Odwiedził Nas Brat Marian Markiewicz, zakonnik ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Ten
miły, żartobliwy „braciszek” jest jednocześnie kimś niesamowicie
ważnym. Los złączył Go na wiele lat z postacią Papieża Jana
Pawła II. Brat Marian Markiewicz był osobistym kierowcą Kardynała Karola Wojtyły i wiózł Go na pamiętne Konklawe, po którym
został Papieżem.
Spotkanie pełne było wspomnień i żartów, gdyż, tak jak i Papież, Brat bardzo lubi żartować. Spotkanie pełne było ciekawych
i ważnych historii. Niesamowity był także pokaz zdjęć pochodzących z prywatnej kolekcji Brata. Była to okazja do wspominania
Papieża poważnego, zamyślonego, ale także żartującego i pełnego radości. Spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczestników
a postać Brata w ich sercach. Ludzi tak ciekawych, pogodnych i
skromnych nie spotyka się często.

KULTURA

KULTURA / INFORMACJE

Budujemy
Dzień rodziny w Żernikach
place zabaw

Danuta Nogajewska

Wiadomości przedszkolaków z bnina
Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW
17 czerwca grupy Promyczki I, Promyczki II i Kwiatki wybrały się do Straży
Pożarnej w Krzesinach. Ma tam swoją
siedzibę Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Było to spotkanie niesamowite dla
przedszkolaków. Strażacy przygotowali
dla nas mnóstwo atrakcji: zaprezentowali wyposażenie wozów, mogliśmy
zasiąść za sterami łodzi ratunkowej,
stanąć do zmierzenia się z panem
strażakiem w zawodach w przeciąganiu
liny, strumieniem wody zrzucić butelki,
przejechać się wozem strażackim na
sygnale. Panowie strażacy opowiadali
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nam także o swojej niebezpiecznej
pracy oraz o błędach, jakie popełniają
często dorośli nie bacząc na swoje i
innych bezpieczeństwo. Wycieczka
należała do bardzo udanych i na pewno
niezapomnianych!!!
Pożegnanie - czas na wakacje
22 czerwca wszyscy przedszkolacy
wspólnie pożegnali przedszkole. Kończąc kolejny rok przedszkolny, każda z
grup zaprosiła rodziców na wycieczkę
po Polsce. Przedszkolacy przygotowali krótką prezentację przepięknych
regionów naszego kraju: Mazowsza,
Podhala, Małopolski, Pomorza, Ślą-

ska, Warmii i Mazur. Każda z grup
zaprezentowała wiersz, piosenkę i
taniec pochodzący właśnie z tych regionów. Na zakończenie dzieci z grup:
Słoneczka I i II, Promyczki I i II oraz
Kwiatki pochwaliły się także znajomością języka angielskiego, prezentując
wierszyki oraz taniec. Na zakończenie
uroczystości pani Dyrektor przekazała
rodzicom , którzy współpracowali z
naszym przedszkolem pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania. Wszystkim
naszym kochanym przedszkolakom
oraz rodzicom życzymy udanych, słonecznych wakacji!!
Izabela Kobielak
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II Zjazd Samorządów
Aglomeracji Poznańskiej
W środę 15 czerwca 2011 roku w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu odbył się II Zjazd Samorządów
Aglomeracji Poznańskiej. Gospodarzami
uroczystości byli Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania oraz Jan Grabkowski,
Starosta Poznański. W Zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele województwa,
samorządów oraz wspierający projekt
naukowcy.
Najważniejszym elementem spotkania
była prezentacja Strategii rozwoju aglomeracji – „Metropolia Poznań 2020”, czyli tzw.
„Białej Księgi”. Określa ona wspólne działania samorządów aglomeracji poznańskiej
w perspektywie najbliższych 10 lat w takich
dziedzinach, jak: komunikacja publiczna
(między innymi wprowadzenie karty PEKA),
gospodarka komunalna, rynek pracy, promocja inwestycyjna i turystyczna, koordynacja
planowania przestrzennego i zarządzanie

Starosta Poznański
przestrzega
KĄP SIĘ TYLKO W
MIEJSCACH
WYZNACZONYCH!

usługami społecznymi.
W przygotowaniu strategii uczestniczyli
naukowcy z czterech poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Koordynatorem prac strategicznych
było Centrum Badań Metropolitalnych przy
UAM, pod kierownictwem prof. UAM dr. hab.
Tomasza Kaczmarka.
Podczas Zjazdu oficjalnie zainaugurowano działalność Stowarzyszenia Metropolia
Poznań, którego zebranie założycielskie
odbyło się 18 lutego br. Podstawowymi
zadaniami Stowarzyszenia jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego, ochrona
wspólnych interesów swoich członków,
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji oraz współpraca gmin i
powiatów.
W swoim wystąpieniu Starosta Jan Grabkowski nawiązał do planów zintegrowania

systemu komunikacyjnego w aglomeracji.
Starosta przypomniał, że już ponad 10 lat
temu sygnalizował potrzebę wprowadzenia
wspólnego biletu, a teraz istnieje realna
szansa na jego wdrożenie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz 20 miast i gmin aglomeracji:
Buku, Czerwonaka, Dopiewa, Kleszczewa,
Komornik, Kostrzyna, Kórnika, Lubonia,
Mosiny, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk,
Puszczykowa, Rokietnicy, Skoków, Stęszewa, Suchego Lasu, Swarzędza, Szamotuł,
Śremu i Tarnowa Podgórnego. Dodatkowo
podczas obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęto
uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet
członków Stowarzyszenia Miasta i Gminy
Oborniki.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty

zaprasza

OD 5 LIPCA DO 30 SIERPNIA
na

Dzieci od lat 6
na zajęcia
pod hasłem

"ZIEMIA - PLANETA ŻYCIA"
w każdy

WTOREK I CZWARTEK
godz. 10:00 do 12:00

a maluchy do lat 5 na

"CZYTANKOWE ŚRODY "
godz. 10:00 do 10:45

WSTĘP WOLNY

Kąpiąc się na wyznaczonych
kąpieliskach:
 Masz pewność, że jakość wody
pozostaje pod stałą kontrolą
odpowiednich służb,
 Możesz cieszyć się odpoczynkiem
wiedząc, że kąpielisko zostało
odpowiednio przygotowane,
 W razie nieszczęśliwego wypadku
możesz liczyć na szybką pomoc
specjalistów.

Kąpiąc się na „dzikich”
kąpieliskach:
 Ryzykujesz wiele chorób z powodu
niedostatecznej jakości wody,
 Nie wiesz jak wiele jest
niebezpieczeństw, które Tobie
zagrażają – nie znasz głębokości
wody, nie wiesz czy z wody nie
wystają korzenie…
 W razie wypadku służby
ratownicze będą musiały
poszukiwać miejsca zdarzenia.

Akcja informacyjna prowadzona wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
Informacja opracowana przez Romualda Grabiaka – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Źródło ilustracji: http://www.we-dwoje.pl/poczatkiem%3Bwszechrzeczy%3Bjest%3Bwoda,artykul,11138.html, http://www.szkolnictwo.pl/test,4,975,16,Znaki_drogowe-znaki_ostrzegawcze-Inne_niebezpiecze%C5%84stwo, http://www.pwsz.pila.pl/jednostki-organizacyjne/studiumwychowania-fizycznego-i-sportu/fakultety/plywanie.html
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„Pożyteczne wakacje 2011”
Zajęcia obejmować będą cykl zajęć, które zrealizowane zostaną w ciągu 10 dni w okresie wakacji letnich (16-29.08.2011).
Uczestnicy wezmą udział w szeregu zajęć które mają doprowadzić do powstania wystawy fotograficznej pod tytułem „ Kamionki
jakich nie znacie” dzielącej się na 3 bloki tematyczne:
- portrety mieszkańców (tych charakterystycznych i znanych, ale
i zwyczajnych bez których wsi by nie było, chcemy np. uwrażliwić
dzieci na piękno i znaczenie osób starszych, pomóc im docenić
ginące zawody jak kowal czy rymarz)
- krajobraz (miejsca piękne, zielone, ukwiecone również dzięki
naszej pracy, ale i te dzikie, mroczne niektórym nieznane)
- zwierzęta (te ukochane domowe, te pożyteczne gospodarskie,
ale i te którym czasami trzeba pomóc, a o których zapominamy
choć są wielkim walorem miejscowości – dzikie)
Miejsce: Remiza OSP Kamionki
1. 16.08.2011 „Kamionki jakich nie znacie” - gra terenowa z
ogłoszeniem konkursu fotograficznego
Ognisko z pieczeniem kiełbasek, Przedstawienie planu na
nadchodzące dni
2. 17.08.2011 Sprzątanie świata. Obsadzanie terenu wokół
remizy i orlika. Konkurs wiedzy o wsi z nagrodami
3. 18.08.2011 „Nasi milusińscy” czyli warsztaty plastyczne –
zwierzaki z masy papierowej, Idziemy w plener – sesja zdjęciowa
portret
4. 19.08.2011 Zwierzaki z naszej wsi - konie, Spotkanie z weterynarzem, Turniej wiedzy o zwierzętach
5. 22.08.2011 „Ściana ręcznie malowana” - malowanie wizytówki
naszej wsi na postumencie umocowanym na placu zabaw
6. 23.08.2011 Spływ kajakowy, Sesja zdjęciowa - krajobraz
7. 24.08.2011 Domy i domki dla milusińskich – budowa budy dla
psa i budek dla ptaków
Zajęcia komputerowe - obróbka zdjęć wykonanych przez
uczestników, Wykonanie zaproszeń na wystawę
8. 25.08.2011 Wycieczka do Kina – fim 5D
9. 26.08.2011 Oprawa prac, Instalacja wystawy , Projekcja filmu
+ popcornowe wariacje
10. 29.08.2011 Wystawa zdjęć dzieci i prac rękodzielniczych
mieszkańców pt. „Kamionki jakich nie znacie”
Ognisko z kiełbaskami na pożegnanie wakacji

1 lipca 2011r.

LETNIE PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 6-16 LAT W OAZIE
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą wyjątkową
ofertą półkolonii letnich, które zostaną zorganizowane
na terenie Centrum Oaza w Kórniku. Posiadamy basen
sportowy i rekreacyjny, zjeżdżalnię, rwąca rzekę i jacuzzi,
olbrzymią halę sportową co pozwala na zorganizowanie
zajęć nawet w chłodne i deszczowe dni.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów pływania oraz animatorów, którzy mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi w ciągu roku szkolnego
i latem na obozach sportowych. Będą oni czuwać nad
bezpieczeństwem Państwa dzieci i zapewnią im wspaniałą
zabawę.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
biuro@oaza.kornik.pl , prosimy podać:
- imię i nazwisko dziecka
- datę urodzenia
- numer telefonu do rodzica/opiekuna
- termin półkolonii
- informacja o tym czy dziecko jedzie z wychowawcą autobusem z Ronda Rataje do Kórnika i/lub wraca do Poznania
tym samym transportem, czy dowiozą lub odbiorą rodzice
WAŻNE! Prosimy pobrać ze strony lub odebrać osobiście
w biurze dokumenty do wypełnienia:
- kartę kwalifikacyjną uczestnika
- regulamin półkolonii
Szczegóły: www.oaza.kornik.pl

KULTURA

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

Rajd rowerowy
ZANIEMYŚL 2011

W rajdzie, który odbył się 5 czerwca wzięło udział 85 osób. Przybyli
przedstawiciele dziewięciu gmin. Uczestnicy docierali na start różnymi
sposobami, cześć na rowerach, część ekip przywiozło rowery na bagażnikach samochodowych. Przedstawicielki z gminy Książ Wlkp. przyjechały
na start rowerami ponad 35 km w jedną stronę. Brawo!!! Trasa rajdu
wiodła ponad 15 km urokliwymi trasami gminy Zaniemyśl. Rozegrano
na jego trasie kilka dyscyplin sportowych, test na spostrzegawczość i
znajomość historii i atrakcji turystycznych gminy Zaniemyśl. Na mecie
na strudzonych rajdowców czekał jeszcze turniej rzutów do kosza oraz
jazda na czas rowerem po torze przeszkód. Wszystkie ekipy wzięły udział
w teście z zakresu znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wiedzy o
LGD. Uczestnicy rajdu pięknie prezentowali się na trasie dzięki kamizelkom odblaskowym z logo LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Klasyfikację
generalną wygrała drużyna Zaniemyśl I, w teście ze znajomości LGD
wiedzą błysnęła drużyna z Kórnika rozwiązując bezbłędnie wszystkie
elementy testu. Nagrodę w postaci pucharu dla drużyny z Zaniemyśla
wręczył Wójt gminy Zaniemyśl p. Krzysztof Urbas a Prezes Zarządu p.
Dariusz Tomaszewski wręczył puchar drużynie z Kórnika.
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Powim ci moja kumo, co jo przeżyłam w
tą niedziele , no w Zielune Świątki. Pojechałam ci moją kozą tzn. moim starym rowerem
do Borówca na Parafiadę. Była to pikna
impreza i bardzo polsko. Oj, czego tam się
nie naoglundałam i nasłuchałam.
Ale może od poczuntku! Najpierw w amfiteatrze odbyła się
msza św. Prowadziło ją trzech
księży, a przygrywała orkiestra
dęta o nazwie ,,Emband” z Bydgoszczy. Piknie grali, a dyrygentem była bardzo energiczna
kobita. Oj, jak una dyrygowała!
Ludzi przybyło sporo, bo Parafiada borówiecka w tym uroczym
miejscu przyciąga wielu, również z
innych parafii. Nie mogłam się już
doczekać kuńca mszy, bo wkoło
stały porozstawiane stoiska i kusiły napisami oczywiście polskimi,
bo to co serwowały było tyż bez
wątpienia polskie: kaszok wiejski,
grochówka, bigos , no polskie
ogórki ze smolcem, dalej różne
ciasta i kawa parzuna po polsku.
Jeszcze się rozglundałam czy
nima, gdzie pyrów z gzikiem, bo
to przecie takie nasze polskie…
poznańskie. Niektórzy to już w
czasie mszy przymierzali się, czyby nie zjeść co nieco. Ale nasze
borówczanki, które stoiska obsługiwały, by nie dopuściły do tegu.
Toteż zaro po mszy św ruszyli wszyscy, cały lud Boży, do
tegu jadła polskiegu. Jak już się
nasycili, to zaczęli rozglundać się
za innymi atrakcjami. Dziecioki ciągły rodziców do karuzeli, zamków, samochodzików
i tych innych atrakcji. Oj, było ci tam było!
Sprzedawano losy, który każdy był wygrany.
Toteż ludziska chodzili obładowani wygranymi przedmiotami: foremkami do piasku,
trzepaczkami, dzbankami, garnkami itp.
rzeczami. Ale to nie wszystko, bo główne
nagrody losowane były dopiro później i

wszyscy mieli nadzieję na darmową wycieczkę na polską Ukrainę.
W międzyczasie były różne zawody
sportowe, ale mnie to nie brało. Pogadałam
se ze znajomymi i czekałam na główną

atrakcję – występ Kapeli znad Baryczy, wiecie kumo tej z Odolanowa, którą wszyscy
znają chociażby ze sławnych ,,Moherowych
beretów.” No i warto było posłuchać! Piknie
grali i śpiewali, a ludziska podskakiwali na
ławkach w takt muzyki. A to wszystko tyż
było polskie, a szczególnie ta piosenka o
naszych cechach narodowych, co to przy
każdej okazji wielokrotnie się ujawniają.

Tytuł tej piosenki brzmiał ,,,Polski homo
sapiens” – a te znane wstawki po każdej
zwrotce, to już wszystkich łapały za serce. Bo jak tu się nie cieszyć, jak słyszysz
takie tam znane: ,,Góralu czy ci nie żal”,
,,A kto z nami nie wypije..”, ,,Pij,
braciszku pij” albo śpiewane na
stypie, takie polskie ,,Fajny chłop z
niego był, ale gorzołe pił.” I to było
najbardziej chwytające za serce,
bo polskie!
Były jednak pieśni i piosenki
naprawdę ,,Dobre – bo polskie.”
Do nich zaliczają się takie, które
też usłyszeliśmy, a które powstawały, by utrwalić różne wzniosłe
wydarzenia dziejące się w naszej
Ojczyźnie. Do nich odnosimy się
z szacunkiem i z łezką w oku i są
to ,, Ballada o Ojczyźnie”, śpiewana przez Kapelę w Watykanie
naszemu polskiemu Papieżowi
czy ,,Najcieplejsze serce świata”,
dalej ,,Pieśń o Katyniu”, ,,Na
pielgrzymkę”, ,,Moherowe berety”,
,,Nie oddam Krzyża”, a także te o
Odolanowie, o Targach Poznańskich.
Oj, moja kumo, warto było
przyjechać na mojej starej kozie,
a po losowaniu nagród wyminić
ją na nową wygraną na loterii.
Ale to pozostało już tylko w moich
marzeniach! Więc po Parafiadzie,
moja kumo wsiadłam na mojum
koze i pojechałam do dumu. Będę
teroz marzyć o wygranej na przyszłej borówieckiej Parafiadzie,
a przecież ,,marzenia się spełniają” – tak
piszą w gazetach i godają w telewizji.
Dobrze, że pojechałam na Parafiadę,
bo w dumu ino bym się gapiła w telewizor i
słuchała tych bzdur o kampanii wyborczej
i transferach posłów, co to latają z jednej
partii do drugiej.
Pozdrawiam cię.
Twoja Kuma

Festyn w Kamionkach

26 czerwca 2011 r. we wsi Kamionki obył się
z inicjatywy sołtysa oraz rady sołeckiej festyn z
okazji początku wakacji. Wśród bardzo wielu
atrakcji znalazły się pokazy strażackie, zawody sportowe, konkursy plastyczne, warsztaty
filcowania, zawody na strzelnicy o puchar Prezesa OSP Kamionki. Oczywiście nie zabrakło
atrakcji dla najmłodszych; dmuchańce, klauni,
szczudlarze, puszczanie baniek mydlanych.
Wieczorem atmosferę podgrzewał koncert
zespołu Whiskey River. Ważnym elementem
programu była licytacja cennych przedmiotów
dochód, z której przeznaczony zostanie na
zakup sprzętu medycznego dla OSP Kamionki.
Serdecznie gratulujemy profesjonalnego
przygotowania imprezy!
Informacje na temat wydarzeń we wsi
Kamionki, można znaleźć na stronie: www.e-kamionki.pl
Tekst i foto: Robert Jankowski
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Dzień Dziecka
w Czołowie
Wspominki z Czołowa – tak można
nazwać ten „artykuł”, w którym opisano
wspaniały „Dzień Dziecka w Czołowie”.
Pierwszy raz zorganizowano taki dzień z
takim rozmachem. W dniu 4 czerwca sołtys,
Pani Dorota Dłubała oraz Rada Sołecka wsi
Czołowo, przygotowali wspaniały i pełen
atrakcji „Dzień dziecka”. Dzięki uprzejmości
Pani Beaty Labijak „Impreza” odbyła się na
jej działce w pobliżu lasu.
Na dzieci, jak i rodziców, czekało wiele
niespodzianek. Już od godziny 12 wszyscy, pełni zapału, ruszyli do rozkładania
namiotu, stolików, przygotowano trampolinę, stół do ping ponga, siatkę do gry w
piłkę, ognisko, „słodki kącik wypieków” a
wszystko tak, aby zdążyć na godzinę 15,
czyli otwarcie „imprezy”.
Niespodzianką było zaproszenie Pani
Ewy Kapelskiej z Centrum Rekreacji i
Terapii Ruchowej RECREO z Opalenicy.
Dzięki temu dzieci wraz z rodzicami zostali
„wciągnięci” do wielu ciekawych konkurencji, były między innymi: quizy, wyścig
rzędów, wyścig tatusiów z 20 kilogramową
butlą z wodą, sztafeta z „pochodnią/tęczą”,

KULTURA

KULTURA

Kuma kumie, dobre - bo polskie, czyli Parafiada w Borówcu

rozgrywki siatkowe, zgadywanka „Które
dziecko moje jest?” (konkurencja dla mam),
przeciąganie liny, łamigłówka dla rodziców
z czytaniem „Ptasiego radia” oraz wiele innych ciekawych propozycji. Jednocześnie
Prowadząca zajęcia - Pani Ewa - jak i dzieci
z rodzicami malowali ciała specjalnymi
kredkami zdobiąc je „szalonymi” rysunkami,
podczas gdy inne dzieci z niecierpliwością
czekały w kolejce do kucyków. Na zakończenie części „rozgrywek” Dnia Dziecka

każde dziecko otrzymało prezent i słodycze.
Po tych zajęciach każdy zajął się tym, co
lubi, jedni piekli kiełbaski w ognisku inni
zajęli się grą w „siatkówkę” czy ping ponga.
Wszystkim atrakcjom towarzyszyła muzyka
i „wesołe komentarze” przez mikrofon. Pani
Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękuje za
przybycie i uczestniczenie w tym przesympatycznym dniu.
KAK

RODZICE W ROLACH GŁÓWNYCH
W czerwcu, w Przedszkolu nr 1 im. Misia
Uszatka w Kórniku, odbyły się dwa przedstawienia teatralne. Były to przedstawienia niezwykłe, ponieważ w rolach głównych wystąpili
rodzice dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola. Rodzice grupy VII przedstawili
nam bajkę o Królewnie Śnieżce. Zachwyciła
nas wspaniała aranżacja wnętrza auli i stroje
rodziców- aktorów, co sprawiło, że wszyscy
poczuliśmy się jak w bajce… Pod czujnym
okiem pani Magdaleny Stołowskiej i Pani Ireny
Rydjan, w „ Królewnie Śnieżce” udział wzięli: p.
S. Frąckowiak, p. M. Jasińska, p. M. Kostka, p.
M. Kowalewska, p. M Łakomy, p. M. Nowak, p.
K. Pawlaczyk, p. I. Poprawska, p. P. Pyrzowski,
p. M. Skrzypczak, p. E. Sznura, p. M. Tomczak,
p. A. Tomczak, p. B.Mazurkiewicz.
Rodzice grupy II: p. Kasia Mydlarz, p.
Paulina Firlej, p. Ania Szczepaniak, p. Andrzej Dec, p. Maciej Stachowiak, postanowili

1 lipca 2011r.

zaprezentować swój aktorski talent w bajce „
Czerwony Kapturek”, którą miałam niesamowitą przyjemność „reżyserować”. Wszystkie

postacie występujące w bajce były bardzo
wiarygodne, czego dowodem była nieprzewidywalna, spontaniczna reakcja dzieci, ich
radość, strach (wilk był naprawdę groźny),
entuzjazm. Przedstawienie uświetniła profesjonalna oprawa dźwiękowa, którą przygotował i
nad którą czuwał pan Franek Słomiński. Wraz
z rodzicami- aktorami jesteśmy przekonani, że
dla takich dziecięcych emocji warto poświęcić
swój wolny czas, warto postarać się zrobić coś
naprawdę fantastycznego. Daje to niesamowitą satysfakcję.
Myślę, że dzięki takim przedsięwzięciom
nasze dzieci czują się szczęśliwe i dumne ze
swoich rodziców. Jako wychowawca grupy „
Wesołych Misiów” również czuję się szczęśliwa i dumna, że mam możliwość współpracy
z tak wspaniałymi rodzicami. Mam nadzieję,
że tak dobre relacje pozwolą nam jeszcze nie
raz dostarczyć naszym dzieciom( i nam!) wielu
niezapomnianych przeżyć.
Beata Krakowska
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DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ
DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O
WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10
Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD
ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC
WEWNĘTRZNYCH,

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA
I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
położonych
w KÓRNIKU przy Placu Niepodległości 26,
gmina KÓRNIK, zapisanych w księdze wieczystej nr KW 25 001, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki o numerze:
649/1 o powierzchni 0,0685 ha
649/2 o powierzchni 0,0643 ha
za łączną cenę wywoławczą 1.000.000,00 zł
(słownie złotych jeden milion 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT

UWAGA: PRZEDMIOTOWE DZIAŁKI PRZEZNACZONE SĄ ŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY.
DZIAŁKA NR 649/1 JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKAMI
GOSPODARCZYMI. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU
16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA
POD TEREN ZAINWESTOWANY Z PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.
DZIAŁKA 649/2 JEST NIEZABUDOWANA. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY
MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. NR
LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN
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Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia
2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami termin poprzedniego przetargu: I – 16 maja 2011 r.
- Cenę wywoławczą nieruchomości
ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego
przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
obniżono o kwotę:
- działka numer 294/1 – 564 000,00 zł,
- działka numer 294/2 – 676 000,00 zł,
- działka numer 294/3 – 846 000,00 zł,
- działka numer 294/4 – 702 000,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 294/1 – 153 300,00 zł,
- za działkę numer 294/2 – 183 800,00 zł,
- za działkę numer 294/3 – 205 200,00 zł,
- za działkę numer 294/4 – 202 800,00 zł,
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062
2000 0003 w terminie do dnia 22 sierpnia
2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu
numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa
się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy tut. Urzędu.
ZAINWESTOWANY O PODSTAWOWEJ FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ/TEREN ROLNICZY.

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w
sieć: elektroenergetyczną, wodociągową,
gazową i kanalizacji sanitarnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011
r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych
zobowiązań i obciążeń.
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami termin poprzedniego przetargu: I – 16 maja 2011 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 100 000,00 zł na
rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w
Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000
0003 w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba
fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca
wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna

- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest
osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru,
osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu
aktualny wypis z właściwego rejestru,
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego
organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis
z właściwego rejestru uważa się dokument
wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien
posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu
zostanie niezwłocznie zwrócone na konto
oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi
nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.
203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na
okres od dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia
22 sierpnia 2011 r.
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech miesięcy
poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać
dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników
przetargu po zakończeniu przetargu zostanie
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia
przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel.
(0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od
dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia 22 sierpnia
2011r.

nr 12/2011

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
IV przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej segmentem budynku
garażowego, położonej w miejscowości
KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,
zapisanej w księdze wieczystej nr KW
21 547, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:368/20 o
powierzchni 0,0022 haza cenę wywoławczą 8.200,00 zł. (słownie złotych:
osiem tysięcy dwieście 00/100)Do
ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W
KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98
ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN
ZAINWESTOWANY – O PODSTAWOWEJ
FUNKCJI MIESZKANIOWEJ.

Przetarg odbędzie się w dniu 4
sierpnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy
Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości
KAMIONKI gmina KÓRNIK, przy ul.
Platanowej,
zapisanych w księdze wieczystej Nr KW
27 894, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka o numerze:
44/83 o powierzchni 0,0494 ha za
cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset 00/100)
44/84 o powierzchni 0,0380 ha za
cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset 00/100)
44/85 o powierzchni 0,0380 ha za
cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset 00/100)
44/86 o powierzchni 0,0494 ha za
cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset 00/100)
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
„OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
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gospodarce nieruchomościami terminy
poprzednich przetargów: I – 14 stycznia
2011 r.; II – 8 marca 2011 r.; III – 11
maja 2011 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cenę wywoławczą nieruchomości
ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego
przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 7 870,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
820,00 zł na rachunek gminy w Banku
Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w
terminie do dnia 2 sierpnia 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest
osoba fizyczna powinna przedłożyć
komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru,
osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu
aktualny wypis z właściwego rejestru,
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego

organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości. Za aktualny
wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech
miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien
posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
-W przypadku uchylenia się przez
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników
przetargu po zakończeniu przetargu
zostanie niezwłocznie zwrócone na
konto oferenta.
-Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61)
81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie podaję się do
publicznej wiadomości na okres od dnia
1 lipca 2011 r. do dnia 3 sierpnia 2011 r.

Z DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ.
URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188
Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
„OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM.
KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ
RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA
30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ.
URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z
DNIA 21.07.2008 R.)

jest się zainteresowanym. Za dokonanie
wpłaty uważa się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy tut.
Urzędu
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest
osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru,
osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu
aktualny wypis z właściwego rejestru,
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego
organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości. Za aktualny
wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien
posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez
uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi
nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w
Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411
wew. 674

Przetarg odbędzie się w dniu 20
lipca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu
Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami termin I
przetargu – 10 maja 2011 r.
- Cena postąpienia działki nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą
działkę osobno w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 44/83 – 7 270,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 7
270,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188
0027 5062 2000 0003 w terminie do
dnia 18 lipca 2011 r. z dopiskiem w tytule
przelewu numeru działki, której kupnem

INFORMACJE

INFORMACJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w KÓRNIKU obręb BNIN
przy ul. Zwierzynieckiej, gmina KÓRNIK,
zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29
434, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki o numerze:
294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę
wywoławczą 1.533.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion pięćset
trzydzieści trzy tysiące 00/100)
294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę
wywoławczą 1.838.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion osiemset
trzydzieści osiem tysięcy 00/100)
294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę
wywoławczą 2.052.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt
dwa tysiące 00/100)
294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę
wywoławczą 2.028.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia
osiem tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT

DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD
ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI
USŁUG.
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Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca
2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy:
- działki położonej w Kórniku opisanej nr ewidencyjnym 702 o powierzchni 0,0513 ha wraz
z jednolokalowym budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami przynależnymi
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.
wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy:
- działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 131/3 o powierzchni 0,0238
ha wraz z jednolokalowym budynkiem mieszkalnym.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011
r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:
- lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kórniku przy ul. Szkolnej 7 wraz z udziałem w
gruncie.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011
r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:
- lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kórniku przy ul. Prowent 5 wraz z udziałem w
gruncie.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011
r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:
-lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kórniku przy ul. Prowent 5 wraz z udziałem w
gruncie.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011
r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:
- lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Borówcu przy ul. Poznańska 47 wraz z udziałem
w gruncie.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 26
lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej
nieruchomości przeznaczonej na ustawienie reklamy:
- część działki nr 882/14 położoną w Kórniku przy ul. Średzkiej.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r.
do dnia 26 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:
- najem lokalu użytkowego: znajdującego się na działce opisanej numerem 118/12 w
Dziećmierowie przy ul. Dworcowej 90, z przeznaczeniem pod lokal handlowy do sprzedaży
art. spożywczych
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r.
do dnia 26 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej
wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- działka nr 84 oraz 85 położona w miejscowości Konarskie,
- działka nr 163/4 położona w miejscowości Czmoń,
- część działki nr 580 położona w miejscowości Czmoniec,
- 4 części działki nr 13 położona w miejscowości Radzewo,
- część działki nr 12 położona w miejscowości Radzewo,
2) nieruchomości przeznaczone pod tereny zieleni:
- działka nr 882/6 położona w Kórniku.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzedu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203,
tel. (61) 8170411 wew. 675.
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OGŁOSZENIE
o aukcji na sprzedaż następujących
środków trwałych:
• Hala namiotowa firmy EmZet - rok
produkcji 2003, o parametrach: szerokość
- 12m, długości - 24 m, wysokości ściany
bocznej 4,55m, wysokości kalenicy – 6,50m,
składająca się z elementów:
Hala - powierzchnia zabudowy – 292,8 m2
Łącznik - powierzchnia zabudowy –
19,35m2
Cena wywoławcza: 45.218,05 zł netto
(słownie złotych: czterdzieści-pięć-tysięcy-dwieście-osiemnaście 05/100)
Do ceny uzyskanej w aukcji należy
doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
• Kotłownia olejowa – piec firmy ARAJ
PGA 100 z palnikiem GIERSCHA na olej
opałowy lekki o parametrach:
- moc nominalna - 116 kW,
- zużycie oleju – 11,0 l/h
- zasilanie – 230V/50 Hz
- pobór mocy elektrycznej - 2,40 kW
Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w
budynku grzewczo – wentylacyjnym o
powierzchni zabudowy 17,50 m2
Cena wywoławcza: 13.211,27 zł netto
(słownie złotych: trzynaście-tysięcy-dwieście-jedenaście 00/100)
Do ceny uzyskanej w aukcji należy
doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Aukcja odbędzie się w dniu 14 lipca
2011r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej na
rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000
0003 najpóźniej w dniu przetargu do godz.
10.00 i okazanie się dowodem wpłaty.
- Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
- Cena postąpienia wynosi 5% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
- Nabywca, który wygrał aukcję zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
przybicia.
- Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Nabywca ww. ruchomości zobowiązany
będzie do ich demontażu i przewozu na
własny koszt. Gmina zobowiązuje się do
uzyskania wszelkich pozwoleń na rozbiórkę
hali namiotowej i kotłowni.
W/w obiekty zlokalizowane są przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego ul.
Dworcowa 11 w Kórniku.
Bliższe informacje, można zasięgnąć
w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Plac
Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (0-61)
81-70-411 wew. 685.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

nr 12/2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w miejscowości Żerniki i Koninko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 w
związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr LIV/585/2006 z dnia 26
kwietnia 2006 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w
miejscowości Żerniki i Koninko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 15.07.2011 r. do dnia 26.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. nr
210, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 11.08.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. 106.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 września 2011 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu studium
należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi należy kierować na
adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik, rejon ul. Młyńskiej II.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r., Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
uchwały Nr VI/66/2011 z dnia 29 marca 2011
r., w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik, rejon ul. Młyńskiej II.

INFORMACJE

INFORMACJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Z treścią przedmiotowego dokumentu oraz
uzasadnieniem na podstawie art. 42, pkt 2
i podsumowaniem na podstawie art. 55 ust.
3 przytoczonej na wstępie ustawy, można
zapoznać się:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Plac Niepodległości 1, 63-035 Kórnik, w
godzinach urzędowania.

OGŁOSZENIEBURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ul. Czereśniowej i Wiśniowej, Gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/207/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2008 r. oraz uchwałą
Nr LIV/541/2010 z dnia 26 maja 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ul. Czereśniowej i Wiśniowej, Gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca do 10 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 106 o godz. 13:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2011 r., na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
lub kornik@kornik.pl Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr ewid. 428 – 432, obręb geodezyjny Kamionki, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póź. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze
póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kórnik nr LVIII/622/2010 z dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 428 – 432, obręb geodezyjny Kamionki, gm.
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca 2011 r. do 8 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w godzinach urzędowania.
Przedmiotem projektu planu miejscowego jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zielenią.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2011 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik lub e-mail: budownictwo@kornik.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

1 lipca 2011r.
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KATARZYNA PAWŁOWSKA
I KAROLINA JURCZAK
MISTRZYNIAMI POLSKI
Podczas rozgrywanych w Złotoryi Mistrzostw
Polski w kolarstwie szosowym dla kolarskiej Elity
i młodzieżowców (do lat 23), Katarzyna Pawłowska UKS Jedynka Limaro Kórnik została podwójną medalistką. Podczas jazdy indywidualnej
na czas zajęła drugie miejsce ulegając jedynie
Eugenii Bujak z Zagłębia Sosnowiec. Doskonale
nasza zawodniczka odegrała się podczas wyścigu ze startu wspólnego. Pomimo defektu tylnego
koła na 25 km do mety zdołała odrobić stracony
dystans i w pięknym stylu została Młodzieżowym
Mistrzem Polski na rok 2011. Na finiszu Kasia
zajęła jeszcze czwarte miejsce w Elicie (seniorki)
kobiet ulegając jedynie Annie Szafraniec CCC
Polkowice, Paulinie Brzeźnej (Ogniwo Dzierżoniów) i minimalnie naszej Mistrzyni świata Mai
Włoszczowskiej CCC. Bardzo dobrze wypadła
w tych mistrzostwach inna zawodniczka Limaro 19 letnia Paula Fronczak, która jeszcze w
ubiegłym roku była juniorką, a w tegorocznych
mistrzostwach zajęła już doskonałe dziesiąte
miejsce do lat 23. szczególne uznania należą
się jednak niezawodnej Kasi Pawłowskiej, która
w lutym na pucharze Świata w Manchesterze
doznała skomplikowanego złamania obojczyka.
Pierwszy swój start na szosie miała podczas
pucharu Polski w Darłowie 28 maja. A po niespełna czterech tygodniach zostaje mistrzem
Polski. Kasia dostała powołanie do Reprezentacji
Polski na szosowe mistrzostwa Europy które
pod koniec lipca odbędą się we Włoszech. Po
dłuższej analizie z trenerem Taciakiem podjęli
jednak decyzję, że we Włoszech Kasia jednak
nie wystartuje, gdyż to mogłoby kolidować z
przygotowaniami do Mistrzostw Europy na torze,
gdzie nasza zawodniczka wraz z koleżankami
walczy o kwalifikacje Olimpijską na Igrzyska
w Londynie w 2012 roku. Już za kilka dni zawodniczki Limaro będą mogły powiększyć swój
dorobek medalowy, gdyż od 4 lipca rozpoczynają
się torowe Mistrzostwa Polski w Pruszkowie,
gdzie min Kasia jest jedną z głównych faworytek.
Doskonała wiadomość napłynęła również
tydzień wcześniej z Częstochowy gdzie roz-

grywane były Mistrzostwa Polski juniorów w
kolarstwie szosowym. W wyścigu indywidualnym
na czas wśród dziewcząt, złoty medal i tytuł
Mistrza Polski na rok 2011 zdobyła Karolina
Jurczak UKS Jedynka Limaro Kórnik. Karolina
od początku sezonu zajmowała miejsca na
podium na Pucharach Polski i Mistrzostwach
Zrzeszenia LZS, ale dotychczas nie udało jej się
wygrać żadnych zawodów. Stało się to jednak już
tradycją, że nasza zawodniczka wygrywa tylko te

najważniejsze imprezy, czyli Mistrzostwa Polski.
Tak było również w ubiegłym roku, kiedy to nie
zwyciężyła żadnej „czasówki”, tylko właśnie tą
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
czyli Mistrzostw Polski. Sytuacja się powtórzyła i
w tym roku, zapytany trener Taciak jak to możliwe
odpowiedział. Po prostu jazda indywidualna na
czas, jest bardzo specyficzną konkurencją, to
jest tzw. „etap prawdy”, do którego potrzeba
specjalnego i precyzyjnego przygotowania.
Musi być spełnionych wiele czynników, takich
jak niezmierne zaangażowanie zarówno trenera
jak i zawodnika, specjalistyczne badania wydolnościowe, precyzyjnie ułożony plan szkolenia, a
w ostateczności racjonalny trening i zaufanie na
linii zawodnik – trener. Jest jeszcze jeden aspekt,
czyli tzw. nos trenera. Ważną rolę odgrywa rów-

nież sprzęt, a i dzięki staraniom całego zespołu
jak i sponsorom, mamy możliwość startów na
tych najważniejszych imprezach na najwyższej
klasy sprzęcie kolarskim. Karolina Jurczak w
pokonanym polu pozostawiła faworytki Katarzynę Wilkos z Azalii Brzóza Królewska aż o 23
sek. i Katarzynę Niewiadomą z Krakusa Kraków
o 35 sek. Dwa dni później odbył się wyścig o
Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego. Tym
razem nie udało się zdobyć medalu, ale ten
wyścig nie jest najmocniejsza stroną naszej
zawodniczki. Karolina pojechała jednak bardzo
dobrze i zajęła 13 miejsce, zdobywając kolejne
punkty dla klubu i Gminy do klasyfikacji sportu
młodzieżowego. Jurczak jest również brana
pod uwagę do składu reprezentacji Polski na
lipcowe Mistrzostwa Europy we Włoszech jak
i wrześniowe Mistrzostwa Świata w Danii. Trzymajmy kciuki by dostała szansę na konfrontację
z najlepszymi na Świecie.
KOLEJNE ZWYCIĘSTWA
ALICJI RATAJCZAK
W Miliczu odbyło się Ogólnopolskie Kryterium uliczne o pucha Burmistrza tego miasta pod
patronatem Ryszarda Szurkowskiego. Po raz
kolejny swą bardzo dobrą formę potwierdziła zawodniczka Kórnickiego Limaro Alicja Ratajczak,
która w konfrontacji ze ścisłą czołówka krajową,
odniosła już trzynaste zwycięstwo w tym roku.
Bardzo dobrze wypadły pozostałe zawodniczki
z Kórnika. Jagoda Garczarek, Wiktoria Żegleń
i Nikol Płosaj zajęły kolejno miejsca czwarte,
piąte i szóste. W wyścigu juniorów młodszych
siódme miejsce zajął Adam Radzicki, natomiast
w wyścigu Żaków (11-12 lat młodzi Kórniczanie
zajęli kolejno Jakub Śmieszek piąte a Sebastian Szymaniak szóste miejsce. Tego samego
rodzaju wyścigi odbyły się w ostatni weekend w
Łąkocinach k/Ostrowa. W wyścigu dziewcząt
(juniorek młodszych) całe podium przypadło
w udziale zawodniczek Limaro. Zwyciężyła
Alicja Ratajczak 11pkt, przed Nikol Płasaj 10pkt
i Dianą Wiza5 pkt. Wyścigu juniorów młodszych
na czwartym miejscu uplasował się Partyk Rajkowski, natomiast w wyścigu żaków bracia Jakub
i Norbert Śmieszek zajęli kolejno miejsca 4 i 5.
Paweł Marciniak

Turniej Siatkówki Amatorów - Biała Dama 2011

29 mają w Kórnickiej OAZIE został rozegrany X Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce
Amatorów. IV Memoriał Druha
Sławka Smolińskiego. W turnieju
wystartowało 10 drużyn, rozgrywki
były prowadzone w 3 grupach eliminacyjnych, mecze toczyły się do
2 wygranych setów. Mecze stały na
bardzo wysokim poziomie, żadna z
drużyn nie chciała zakończyć rozgrywek na poziomie eliminacji. Do
półfinałów awansowali zwycięzcy
grup eliminacyjnych oraz najlepsza
druga drużyna z eliminacji. Pary
półfinałowe utworzyli: ZHP Kórnik
– WZPS i Amatorzy -OSM Śrem
Toyota. W finale spotkały się drużyny: reprezentacja sędziów WZPS
z Amatorami, a w meczu o 3 miejsce ZHP
Kórnik i OSM Śrem Toyota. Zwycięzcą tur-
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nieju została drużyna WSPS, która turniej
w Kórniku potraktowała jako przygotowanie

do Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce,
II miejsce zajęli Amatorzy, III miejsce OSM

Śrem Toyota, IV miejsce ZHP Kórnik.
Wyniki meczy:
WZPS – ZHP Kórnik 2-1
Amatorzy - OSM Śrem Toyota 2-1
WZPS – Amatorzy 2-0
OSM Śrem Toyota – ZHP
Kórnik 2-1
Drużyny, które dotarły do
półfinałów X Turnieju o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce Amatorów
otrzymały puchary z rąk pana
Romana Genstwy, zastępcy
przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku oraz zwycięzcy
IV Memoriału Druha Sławka
Smolińskiego otrzymali puchar
z rąk pana Marka Smolińskiego
Komendanta Hufca ZHP Kórnik.
AN
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III Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza

W dniu 11 czerwca 2011 roku w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył się III
Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza
Kórnika. Organizatorem Turnieju był Uczniowski
Klub Sportowy „TKD-Kórnik” przy wsparciu Gminy Kórnik. Do rywalizacji sportowej w taekwondo
stanęło 172 zawodników i zawodniczek z całej
Polski. Była to w dotychczasowej historii turnieju
rekordowa liczba uczestników. W zawodach
wzięło udział 11 klubów. Nie zawiodły kluby
z Wielkopolski: UKS Szakal Jeżyce Poznań,
UKS Tajfun Mosina-Krosno, UKS Taekwondo
Środa Wlkp., AZS Organizacja Środowiskowa
Poznań, UKS Feniks Śrem, Czerwony Smok –
sekcja Gostyń, UKS Jedynka Jarocin – sekcja
Gizałki. Natomiast miłym zaskoczeniem był
przyjazd klubów z północno-wschodniej Polski.
Przyjechali bowiem reprezentanci Białostockiego
Klubu Taekwondo WTF HUZAR, Nidzickiego
Klubu Taekwondo Sportowego oraz MLKS „Wikingowie” Pisz. Nasi zawodnicy stawili się liczną
ekipą. Wystartowała prawie cała grupa pierwsza
i młodsi z grupy drugiej (w zawodach mogli wziąć
udział zawodnicy do lat 14-tu) – łącznie 25 osób!
Rywalizacja odbywała się w konkurencjach
sprawnościowych oraz w walce sportowej.
Rozegrano następujące konkurencje sprawnościowe: twio olgul ap chagi (wyskok dosiężny),
nare-chagi (wielokrotne kopnięcia naprzemienne
na tarcze w czasie 10s.), poomsae (układy formalne w taekwondo), poomsae synchroniczne
(poomsae w trzyosobowych drużynach). Ze
względu na obowiązujące w Polsce przepisy,
w walce sportowej mogli wystartować młodzicy
(11-12 lat) oraz juniorzy młodsi (13-14 lat), przy
czym młodzicy walczą bez ataku na głowę.
Zawody mimo tak licznie zgromadzonych
uczestników przebiegały bardzo sprawnie.
W organizację aktywnie włączyli się rodzice i
niestartujący zawodnicy. Nasz najstarszy zawodnik Piotrek Mikołajczak, podjął się opieki nad
młodszymi kolegami. Przeprowadził rozgrzewkę
i dbał o to by nasi milusińscy nie przegapili swoich

startów. Starszych zawodników przygotowywał
do walk i im sekundował. Marysia Duda i Luiza
Rybarczyk dzielnie wspierały sędziów, rozdzielały paczki oraz pomagały przy dekoracji zwycięzców. Około godziny 14-tej uroczystego otwarcia
Turnieju dokonał Burmistrz Gminy Kórnik p.
Jerzy Lechnerowski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Kórnika p. Maciej Marciniak.

Przez cały czas trwania zawodów dorobek
medalowy poszczególnych zespołów był skrupulatnie zliczany. Ostatecznie po rozegraniu
wszystkich konkurencji sprawnościowych oraz
walk, w klasyfikacji drużynowej I miejsce oraz
Puchar Burmistrza Kórnika zdobył Nidzicki
Klub Taekwondo Sportowego, II miejsce AZS
Organizacja Środowiskowa Poznań, a III miejsce, gospodarz Turnieju czyli UKS TKD Kórnik.
Nasi zawodnicy jak zwykle stanęli na wysokości
zadania i niejednokrotnie zdobywali po kilka
medali. Niewątpliwie jest to zasługa doskonałej kadry trenerskiej, którą stanowią Angelika
Rydlewska i Andrzej Bartosiewicz. I tak: Jakub
Posadzy (2 złote i 2 srebrne), Damian Jaśkowiak (złoto, srebro i brąz), Mateusz Marciniak

(2 złote), Celestyna Siejak (złoto i brąz), Dawid
Górka (złoto i brąz), Mateusz Nowak (złoto i
brąz), Marcin Kozieł (srebro i brąz), Krzysztof
Wesołowski (złoto), Piotr Bajewski (brąz), Łukasz
Nowak (brąz). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kuba Kozłowski, niespełna sześcioletni
zawodnik, który po kilku miesiącach treningów,
wywalczył złoty medal w poomsae. Natomiast
w poomsae synchronicznym, zespół w składzie
Mateusz Marciniak, Jakub Posadzy i Krzysztof
Wesołowski zdobył I miejsce, a drużyna w skład
której weszli: Dawid Górka, Damian Jaśkowiak
i Mateusz Nowak wywalczyła miejsce II. Oczywiście nie można zapomnieć o tych, którym
tym razem się nie poszczęściło. W zawodach
wzięli jeszcze udział: Dawid Baranowski, Bartosz
Bukczyński, Maciej Bukczyński, Wojciech Fibig,
Bartosz Gąska, Maciej Gąska, Igor Gierszewski,
Ksawery Kruk, Mariusz Lacherski, Norbert
Lacherski, Damian Lis, Mikołaj Posadzy, Dawid
Smajdor i Michał Tomczak.
Wsparcia finansowego i rzeczowego na Turniej udzielili: Gmina Kórnik, Selgros Cash&Carry
Poznań, Apteka Zamkowa Barbara Miara,
Salon Optyczny Progres – Ewelina Osińska,
sklep z odzieżą Outlet w Kupcu Kórnickim,
Izabela Nowak. Serdeczne podziękowania dla
sponsorów oraz dla Wydziału Promocji Gminy
Kultury Fizycznej i Sportu za wsparcie i przygotowanie zestawów pamiątkowych dla sędziów
oraz kierowników ekip. Dziękujemy również za
wsparcie medialne miesięcznikowi Nasza Gmina
Kórnik oraz Polskiemu Związkowi Taekwondo
Olimpijskiego.
Chętnych do trenowania taekwondo prosimy
o kontakt tel. 663 786 462 lub e-mail tkdkornik@
interia.pl Zachęcamy również do odwiedzenia
strony internetowej Klubu: www.tkdkornik.prv.pl
Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo w UKS
TKD Kórnik w roku 2011 dofinansowane są ze
środków Gminy Kórnik.
PP
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Pokazowy trening Taekwondo
W dniu 16 czerwca 2011 roku odbył się
pokazowy trening dla darczyńców i sponsorów
Autonomicznej Sekcji Taekwondo Zamek Kórnik.
Gośćmi zaproszonymi byli: Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik, Magdalena Matelska
kierownik Wydziału Promocji Gminy Kórnik, dr
Zbigniew Kalisz Fundacja Zakłady Kórnickie,
Wojciech Kiełbasiewicz
Kierownik KCRiS „Oaza”,
Seweryn Waligóra, radny
powiatu Poznańskiego oraz
Prezes UKS Jedynki Limaro Kórnik.
Przyczynkiem przeprowadzenia pokazowego
treningu było zaprezentowanie sponsorom i darczyńcom Autonomicznej
Sekcji Taekwondo Zamek Kórnik sprzętu
sportowego, który został zakupiony za sumę
prawie 12.000,00 złotych. Wyeksponowany
sprzęt zrobił ogromne wrażenie na gościach.
Sponsorzy podkreślali, że nie często mają okazję
obejrzenia „owoców” przekazywanych środków
finansowych na różne cele. Przekonaliśmy przy-
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byłych, ze zakupiony sprzęt specjalistyczny do
prowadzenia treningu taekwondo jak i sprzętu
ochronnego dla dzieci i młodzieży, to trafny wydatek, bo podnosi atrakcyjność treningu i zapewnia
bezpieczeństwo ćwiczącym. Po chwili cała
sekcja taekwondo przystąpiła do pokazowego
treningu z wykorzystaniem zaprezentowanego

sprzętu. Treningowi przyglądali się bardzo licznie
zgromadzeni na trybunach sympatycy naszej
sekcji. Grupa ponad czterdziestu osób przeprowadziła bardzo efektowny pokaz. W grupie swoje
umiejętności prezentowały pięcioletnie dzieci,
młodzież i dorośli, często rodzice ćwiczących
dzieci. Burmistrz miał okazję zobaczyć jak wyglą-

da trening tego sportu od „kuchni”. Padało wiele
pytań. Z niedowierzaniem goście przyjmowali do
wiadomości, że dzieci trenują taekwondo w naszej sekcji od piątego roku życia. Cieszyłą opinia
fachowca trenera sportowego Pana Wojciecha
Kiełbasiewicza, że uczestnicy treningu posiadają
wysoką sprawność ogólną i koordynację ruchową. Cieszyły wypowiadane opinie, że
jesteśmy bardzo silnym i zorganizowanym środowiskiem
sportowym.
Burmistrz z
ust przedstawiciela rodziców Pana
Ireneusza Osajdy
usłyszał zapewnienie, że Autonomiczna sekcja Zamek Kórnik, to
przejściowa forma stowarzyszenia. We wrześniu
grupa inicjatywna powoła do życia własny klub
sportowy. Natomiast trener Piotr Wesołek zapowiedział organizację zawodów w 2012 roku rangi
Mistrzostw Polski.
MMB
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„ZABAWA NIE ZNA GRANIC”
To już ponad 30 lat w gminie Kórnik dla
uczniów klas czwartych i młodszych szkół
podstawowych odbywa się „ Zabawa nie zna
granic”. W regulaminie sportowo-rekreacyjnej
imprezy przewidziane są zawsze konkurencje
zespołowe, indywidualne dla dziewcząt i chłopców a także rywalizacja nauczycieli, rodziców i
dyrektora szkoły.
Od momentu powstania Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie impreza przeprowadzana
jest na boisku i w sali tej szkoły. W tym roku
zwyciężyli gospodarze w składzie: Martyna
Boguszyńska, Karina Bugzel, Martyna Michalska, Joanna Kowalska, Jolanta Lester, Natalia
Szymczak, Dawid Górka, Mateusz Żyto, Bartek
Zgarda, Piotr Bachór, Hubert Jańczyk , Leon
Sobiak. Rodziców reprezentowała p. Irena Żyto,
nauczycieli p. Dariusz Śmigielski oraz p. wicedyrektor szkoły Małgorzata Siekierska.
Zwycięzcy wygrali rywalizację w wyścigach
rzędów dziewcząt i chłopców, sztafetę chłopców,
trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców.
Drugie miejsce zajęła szkoła z Kórnika, trzecie
z Bnina a czwarte z Radzewa.
Indywidualnie należy wyróżnić z Kórnika:
Jolantę Lester (8,11 sek) i Bartosza Zgardę
( 8,10 sek) w biegu na 50m oraz w rzucie p.
palantową Karinę Bugzel – 36m, ze szkoły w
Szczodrzykowie- Dariusza Konowrockiego w
dal- 3,90 m i Jakuba Tomczaka w p. palantowej- 37 m a także z Bnina Martynę Pabisiak
w skoku w dal -3,95 m. Ponadto w siatkówce
rzucanej wygranej przez Szkołę Podstawową
w Radzewie wyróżnili się szczególnie Mateusz
Kazyaka i Justyna Rumińska.
W konkurencjach dla dorosłych rywalizację
wygrywali: rodzic p. Danuta Siejak z Radzewa,
nauczyciel- Dariusz Śmigielski z Szczodrzykowa
i p. dyrektor z Radzewa Krystyna Kiełpińska.
Zwycięska szkoła otrzymała Puchar przechodni Firmy pp. Małeckich a wszystkie szkoły
pamiątkowe dyplomy. Dyrekcja szkoły zapewniła
uczestnikom słodki poczęstunek i napoje.
Tradycją tej imprezy jest, że szkoły na
początku witają się hasłami. Obserwatorom tej
imprezy najbardziej podobał się okrzyk szkoły z
Radzewa, który brzmiał:
„Czy wygramy, czy przegramy,
Ale wszystko z siebie damy”
Całość imprezy przeprowadziła koordynator
sportu szkolnego Anna Rauk wraz z uczennicami: Weroniką Płóciennik, Angeliką Delestowicz,
Agnieszką Smolińską, Patrycją Hołderną z
Gimnazjum w Kórniku. Zawody przygotowali
nauczyciele wf pp. Barbara Jańczyk i Dariusz
Śmigielski. Imprezę wraz z dyrektorką szkoły
p. Barbarą Pietralą , obserwował i pomagał
sędziować honorowy prezes Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego p.
Tadeusz Rauk.
ORLIK 2011
6 czerwca 2011 w Kleszczewie odbyły się
finały turnieju powiatowego „Orlika”. Z naszych
szkół do tego etapu zakwalifikowała się tylko
Szkoła Podstawowa w Radzewie. Wyniki finałowych zmagań młodych piłkarzy: Radzewo
- Kleszczewo 2:3, Radzewo - Długa Goślina
2:1,Radzewo - Luboń 1:9
Radzewo - Kostrzyn 0:4.Ostateczna kolejność szkół:

1. SP 3 Luboń – awans
2. SP Kostrzyn – awans
3. SP Kleszczewo
4. SP RADZEWO
5. SP Długa Goślina
Tu trzeba zaznaczyć, że poza Radzewem
wszystkie pozostałe zespoły wywodzą się z
miejscowych klubów piłkarskich.
Reprezentacja Radzewa pod kierunkiem p.
Karola Niemiera grała w składzie: Wachowiak
Oskar – kapitan, Siejak Karol - 5 goli, Matuszewski Dawid – bramkarz, Górny Artur, Sznura
Jarosław, Tomaszewski Marcin, Organiściak
Damian, Kowalski Wojciech, Naglewicz Norbert,
Ratajczak Mikołaj.
FINAŁ WOJEWÓDZKI W SZTAFETOWYCH BIEGACH NA ORIENTACJĘ
Po terenie leśnym Ostrowa Wlkp., z mapą
w ręku biegały 3- osobowe sztafety wszystkich
typów szkół z całej Wielkopolski. Wśród nich
reprezentanci naszej gminy. Bardzo dobre miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Radzewa w
kategorii chłopców przybiegając na metę na 12
miejscu . W sztafecie biegali: Mikołaj Ratajczak,
Marcin Tomaszewski, Damian Organiściak.
Dziewczęta z tej szkoły zajęły 25 miejsce (Monika Stempniak, Aleksandra Organiściak, Lidia
Wiśniewska).
Jeszcze lepsze miejsca wywalczyły sztafety
z Gimnazjum w Kórniku Zarówno dziewczęta jak
i chłopcy zajęli 8 miejsce. W zespołach biegali:
Weronika Płóciennik, Agnieszka Smolińska,
Kinga Kondracka w sztafecie dziewcząt oraz
Szymon Korcz, Filip Siejak, Dawid Niemier w
sztafecie chłopców.
Jak trudna jest ta dyscyplina niech świadczy
fakt dyskwalifikacji sztafety chłopców z Robakowa. Na poszczególnych stacjach biegu w lesie,
zawodnicy muszą kolejno odnaleźć kilkanaście
punktów zaznaczając dokładnie ich znalezienie
chipami. Mała pomyłka jednego uczestnika, w
tym emocjonującym ok. 3 km biegu powoduje
nie sklasyfikowanie całej sztafety.
Tu trzeba zaznaczyć, że uczniowie przebywali na tych zawodach ponad 11 godzin, gdyż
w drodze powrotnej nastąpiła awaria autobusu.
Wrócili późno do swoich domów. Dlatego nauczycielom i ich uczniom a także zniecierpliwionym rodzicom należą się słowa podziękowania.
SUKCES GMINY I SZKÓŁ
KÓRNICKICH W POWIECIE
W dniu 8 czerwca 2011 w siedzibie Starostwa Powiatu Poznańskiego dokonano podsumowania sportowego współzawodnictwa szkół
w roku szkolnym 2010/2011. Miło nam donieść,
że kolejny już raz gmina Kórnik zajęła pierwsze
miejsce i otrzymała Puchar Starosty, który odbierali : Sekretarz Urzędu Miejskiego p. Leszek
Książek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Kórniku oraz koordynator sportu szkolnego p.
Anna Rauk. Puchar Starosty za pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów odebrała p. Marzena
Dominiak oraz przedstawicielka nauczycieli wf.
p. Anetta Szarzyńska z Gimnazjum w Kórniku.
W wyróżnionych szkół znalazło się także Gimnazjum w Robakowie – miejsce szóste. Puchar
odbierała dyrektorka p. Bożena Czerniak oraz
nauczyciele wf. Paweł Pawlaczyk i Marcin
Stanikowski.
W kategorii szkół podstawowych wyróżniono
Szkołę Podstawową nr 1 w Kórniku, która zajęła

piąte miejsce. Puchar odbierała p. dyrektor Eliza
Wasylkowska- Ziółkowska oraz nauczyciele: Katarzyna Pucek, Beata Górna, Adam Prokopczuk.
WSZYSTKIM GRATULUJEMY!
Na tym spotkaniu specjalne podziękowanie
przekazano prezesowi SZS PP p. Tadeuszowi
Raukowi za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i wkład osobisty w organizację i
przeprowadzanie szkolnych imprez sportowych
w Powiecie Poznańskim. Po dobrowolnej
rezygnacji w styczniu b.r. został mianowany
Honorowym Prezesem Szkolnego Zrzeszenia
Sportowego Powiatu Poznańskiego. W Jego
imieniu pamiątkową plakietkę z rąk wicestarosty
Tomasza Łubińskiego i nowego prezesa SZS PP
Jarosława Jagaciaka odebrała żona Anna Rauk.
ZAWODY REJONOWE W CZWÓRBOJU
Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku po zawodach powiatowych
w czwórboju lekkoatletycznym startowała w
zawodach rejonowych w Jarocinie.
Zespół w składzie: Michał Suszka, Mateusz
Lester, Jakub Słabolepszy, Hubert Kapusta,
Krzysztof Błaszkowiak, Mateusz Nowak zajął
szóste miejsce a Michał Suszka z wynikiem 5,24
m w skoku w dal zakwalifikował się do zawodów
wojewódzkich. Zawody z udziałem najlepszych
szkół i zawodników odbyły się w Lesznie, gdzie
Michał z wynikiem 4,89 m zajął 12 miejsce.
W „OAZIE” KRÓLOWAŁ
SZCZYPIORNIAK-14-15.06.2011
Przez dwa dni trwały zmagania uczniów
szkół podstawowych w piłce ręcznej zwanej
dawniej szczypiorniakiem. Uczniowie walczyli
o medale , puchar przechodni firmy IRMAL z
Trzykolnych Młynów K/ Radzewa. Głównym
organizatorem była Szkoła Podstawowa z
Radzewa- nauczyciel Karol Niemier. Dyrektorka
szkoły p. Krystyna Kiełpińska otwierała i wraz z
sponsorami kończyła imprezy a także przygotowała dla wszystkich uczestników drożdżówki
i napoje.
W pierwszym dniu o mistrzostwo i prawo
reprezentowania gminy w zawodach powiatowych grały dziewczęta. Zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku a pod kierunkiem pp.
Katarzyny Pucek i Beaty Górnej w drużynie grały:
Katarzyna Ogórkiewicz- „król strzelców”- 10 bramek ,Dagmara Runowska- 8 bramek, Gabryela
Cyra- 3 bramki , Maria Suszka- 2 bramki a także
Klara Grząślewicz, Monika Sierpowska, Katarzyna Suszka, Magdalena Zimniak, Agnieszka
Wlazły, Paulina Arkit, Małgorzata Świerczyńska.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Radzewie a bramki strzelały: Weronika Wójkiewicz-6, Martyna Wiśniewska -5 i Roksana
Wachowiak- 1.
Trzecie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie: Karolina Marciniak i
Daria Rataj po 3 bramki, Patrycja Lis – 2 i Dominika Lipowicz- 1 bramkę. Szkoła z Szczodrzykowa
była czwarta- Weronika Wujek – 1 bramka.
W drugim dniu walczyli chłopcy. Zwyciężyła
Szkoła Podstawowa w Radzewie pokonując
pozostałe szkoły. Puchar przechodni Firmy
„Irmal” wywalczyli: Marcin Tomaszewski- „król
strzelców” 10 bramek, Mikołaj Ratajczak- 5 bramek, Grzegorz Kudła- 1 bramka oraz Damian
Organiściak, Daniel Kuśnierczak, Wojciech
Kowalski, Bartosz Wójkiewicz, Mateusz Marciniak, Marcin Rozmiarek, Igor Jóskowiak, Jakub
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Sułkowski, Wojciech Piasecki. Zespół p. Karola
Niemiera wystąpi w zawodach powiatowych
reprezentując naszą gminę.
Drugie miejsce zajęła szkoła z Kórnika a
bramki strzelali: Jan Buszkiewicz- 5, Mateusz
Ciapa-2 oraz Dominik Mytko i Jan Frąckowiak
po 1, trzecie z Bnina- Dawid Kurminowski-9
bramek, Arkadiusz Dzirba – 2 i Jakub Łuczak-1
a czwarte Szczodrzykowo – Jakub Tomczak- 2
oraz Michał Hermes i Mateusz Kruk po 1.
PODSUMOWANIE
ROKU SPORTOWEGO SZS
To był kolejny dobry rok dla sportu szkolnego
naszych szkół. Wysokie, bo pierwsze miejsce
gminy Kórnik w szkolnym współzawodnictwie
sportowym o puchar Starosty w powiecie
poznańskim. Wysokie pozycje Gimnazjów
Kórnik i Robakowo a także Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wśród kilkudziesięciu szkół
sklasyfikowanych w powiecie. Ale na sukces
gminy zapracowały wszystkie szkoły, bowiem
w posumowaniu rywalizacji liczono wszystkie
punkty jakie zdobyły w zawodach powiatowych.
Wśród kilkuset sklasyfikowanych w województwie nasze szkoły zajmują wysokie pozycje.
W kategorii szkół podstawowych najwyższe
miejsca zajmują Radzewo i Szczodrzykowo a
w gimnazjach Kórnik.
W dniu 17 czerwca 2011 w obecności
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Romana
Genstwy oraz radnych odpowiadających za
oświatę w Kórniku podsumowano sportowy rok
szkolny 2010/2011. Na uroczyste spotkanie w
salce Rady Miejskiej w ratuszu w Bninie przybyli

także zaproszeni działacze sportu szkolnego
oraz przedstawiciele instytucji współpracujących
z Szkolnym Związkiem Sportowym w Kórniku.
Podsumowania działalności dokonała Anna
Rauk- koordynator sportu szkolnego w gminie.
Ogłosiła wyniki współzawodnictwa sportowego
„Na najbardziej usportowioną szkołę” w gminie
o puchar Burmistrza. W tym roku szkolnym w
kategorii szkół podstawowych tytuł ten wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku- p. dyr.
Eliza Wasylkowska -Ziółkowska oraz nauczyciele: Katarzyna Pucek, Beata Górna i Adam
Prokopczuk. Kolejne miejsca zajęły: drugie
Szkoła Podstawowa w Korniku-Bninie, trzecie
Szkoła Podstawowa w Radzewie oraz Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie.
Wśród gimnazjów zwyciężyła szkoła p.
dyrektor Marzeny Dominiak i nauczycieli Gimnazjum w Kórniku: Dorota Frąckowiak, Hubert
Nowicki, Anetta Szarzyńska, Marcin Banaszak
przed Gimnazjum w Robakowie. Wyróżniono
także Liceum Ogólnokształcące w Kórniku za
godne reprezentowanie środowiska kórnickiego w zawodach powiatowych i wojewódzkich.
Wszystkie szkoły zostały nagrodzone pucharami, dyrektorzy szkół , nauczyciele i działacze
współpracujący z Szkolnym Związkiem Sportowym w Kórniku dyplomami ufundowanymi przez
Urząd Miejski w Kórniku.
Po raz pierwszy wyróżniono szkolnych sportowców wszystkich typów szkół, którzy odnosili
sukcesy w powiecie i w województwie, godnie
reprezentując swoją szkołę i gminę w zawodach
Szkolnego Związku Sportowego.
Szkoły Podstawowe
1. Filip Kujawa –SP Szczodrzykowo

Sukces ratownika
z oazy

W sobotę 18 czerwca, na odkrytej
pływalni POSIR „Chwiałka”, można było
podziwiać rywalizację ratowników w ramach
V Mistrzostw Miasta Poznania w Ratownictwie Wodnym.
Miło nam poinformować Państwa, że
pracownik kórnickiej „Oazy” Michał Sawala
w zmaganiach na dystansie 50 m z „holowaniem manekina” zdobył wicemistrzostwo
Poznania. Gratulujemy.
ŁG

Informujemy,
że na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
organizowana będzie dla dzieci po raz kolejny
Nieobozowa Akca Letnia ( NAL 2011)
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 do 13:00
w dniach roboczych od 04.07.2011 do 24.08.2011r.
W programie gry i zabawy dla dzieci
wg szczegółowego planu.
( prawdopodobnie trzy wycieczki i cztery wyjazdy na basen).
Więcej informacji OSiR Kórnik,
ul. Leśna 6, tel. (0-61) 817 01 83
1 lipca 2011r.

2. Michał Suszka- SP Kórnik
3. Jakub Szymankiewicz- SP Szczodrzykowo
4. Klaudia Sucharska –SP Kórnik-Bnin
5. Karol Siejak- SP Radzewo
6. Marcin Tomaszewski – SP Radzewo
Gimnazja
1. Jakub Motała- G. Robakowo
2. Damian Andrzejewski- G. Robakowo
3. Weronika Płóciennik – G. Kórnik
4. Damian Achtenberg – G. Robakowo
5. Marianna Frąckowiak –G. Kórnik
6. Zuzanna Zięta – G. Kórnik
Wyróżnieni sportowcy oprócz dyplomów
otrzymali upominki z Promocji w Kórniku, które
wręczała p. Magdalena Matelska- Bugajczyk.
Także pamiątkowe upominki przekazano
wyróżniającym się sportowcom z liceum w Kórniku Marcie Lehmann i Janowi Frąckowiakowi
, którzy przez trzy lata pobytu w szkole godnie
reprezentowali nasze środowisko w zawodach
powiatowych i wojewódzkich.
Uczestnicy spotkania, w formie broszurki
otrzymali pisemne sprawozdanie z działalności
SZS w Kórniku w roku szkolnym 2010/2011.
opracowane przez Annę Rauk. W obróbce
komputerowej pomagała Iwona Rauk. Są w
niej zawarte dokładne wiadomości z rywalizacji
szkół w gminie, w powiecie, w województwie,
osiągnięcia szkół i ich uczniów a także zdjęcia z
niektórych imprez. Jest także motto, co roku inne,
które przez cały rok przyświecało działalności
Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Kórniku.
W tym roku brzmiało:
„ ZWYCIĄŻAĆ MOGĄ CI, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE MOGĄ”- Wirgiliusz.
ARA
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SPORT
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UWAGA RODZICE !!!
MUKS „WIEŻA KÓRNICKA”
ORGANIZUJE KURS SZACHOWY
DLA DZIECI „LATO 2011”
W programie:-kurs szachowy dla
początkujących, -szkolenie dla dzieci
grających w szachy, -turniej szachowy z
możliwoscią uzyskania II kat. szachowej.
Zapisy 6.07.2011w OSiR 18:00-18:30,
kurs szachowy 18:30 do 19:30. Szkolenie
szachowe: 11,12,13.07.2011 w OSiR od
18:00 do 19:30.
Turniej szachowy „Lato 2011” -możliwość uzyskania II kat. szach.
Regulamin turnieju: Miejsce: Świetlica
OSiR. Termin: 16.07.11 – cztery rundy
od 16:00, 17.07.11-trzy rundy od 16:00.
Prawo gry mają zawodnicy do III kat.
szach. włącznie po opłaceniu wpisowego
10zł. Tempo gry i system rozgrywek: 7
rund systemem szwajcarskim, 1h dla
zawodnika na partię. Kojarzenie komputerowe. Turniej zostanie rozegrany
w jednej grupie. Ocena wyników: suma
punktów, średni wynik Bucholtza, punktacja Bucholtza pełna, liczba zwycięstw,
progres. Nagrody: rzeczowe dla trzech
najlepszych zawodników, dla wszystkich
pozostałych upominki.
Uwaga: zawodnicy bez przynależności klubowej mogą uzyskać kategorię
szachową, która zostanie uaktywniona
gdy zapiszą się do klubu szachowego.
Zapraszam do udziału wszystkich
chętnych.
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel.
kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 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

* Oferujemy usługi ogrodnicze. Tel. 721 672 234. e-mail: moj.ogrod.kornik@wp.pl
* Sprzedam zagospodarowaną działkę 450 m2 z domkiem w Bninie ROD tel. 600 924 556
* Do wynajęcia dwupokojowe mieszkane przy ul. Staszica. Tel. 695741 337
* Poszukuję kawalerki do wynajęcia - Kórnik lub Bnin. Tel. 501 780 711
* Sprzedam Fiata Punto 1,2 -2001-5 drzwi, zielony metalik, stan techniczny i wizualny bardzo dobry, wyposażenie, elektryka. Tel. 886 870 704
* Tanio do wynajęcia duża, wygodna przyczepa kampingowa w Mielnie Tel. 669 682 903 po 16.00
* Rzeczoznawca samochodowy, wycena samochodów, opinie techniczne Tel. 609 152 596 e-mail: Marcin.jarzyna@wp.pl, Kórnik ul. Błażejewska 9
* Wynajmę lub sprzedam lokal 35 m2 Kórnik ul. Staszica 12/2 tel. 885 539 962
* Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem do nowo otwartego warsztatu samochodowego Tel. 604 271 641
* Do wynajęcia lokal handlowy 26 m2 – Kórnik ul. Poznańska 6 tel. 784 057 407
* Zaopiekuję się twoim zwierzątkiem podczas urlopu Tel. 785 011 404
* Odstąpię najem 33-metrowego, umeblowanego mieszkanio w TBS w Kórniku 602 526 500
* Sprzedam dom Kórnik 110m2 -315tys tel.509578339,603501560
* Suknie ślubne (2szt.) rozm. 36/38, płaszcz Damski 36/38, wózek 2-funkcyjny, nosidełko, 3 łóżeczka drewniane, rowerek trzykołowy. Tel. 506 490 723
*Fiat Seicento 0,9KAT rok pr.2000/2001, przeb. 64000km, serwisowany, garazowany, ważne OC i Przegląd. Cena:4900zł (do negocjacji).Tel. 506490723
* Strzyżenie psów, kompanie, trymowanie, rozczesywanie - Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. 7. Zapisy telefoniczne: 604 064 159. Możliwość dojazdu.
* Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna. Tel. 692 241 023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
* Kosiarkę do trawy „John Deere” nowa, 50 cm koszenia. Tel. 792 884 454
* Sprzedam skuter (Maxi) Piaggio. poj 0,125, 15 KM, rp 2004, 1 rok gwarancji. Możliwe raty. Tel. 602 214 931
* Dom w Borówcu, nowy, wolnostojący, 140/550 z garażem. 430 tysięcy. Tel. 606 463 172
* Ogrody, sadzawki, akwaria; zakładanie, pielęgnacja. Tanio! Tel. 665 023 965
* Sprzedam drewno na opał, liściaste: grab, dąb, brzoza, po okazyjnej cenie. Tel. 721 130 110
* Sprzedam chodzik „Chicco”, krzesełko do karmienia „Baby design”. Cena do uzgodnienia + gratisy. Tel. 509 789 590
* Kupię działkę budowlaną w Błażejewku do 100 tys. zł. Tel. 66 444 5000
* Kupię tanio ogródek lub działkę pod warzywa. Tel. 601 713 458
* Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 100 m², II piętro w kamienicy - Poznań, Głogowska. Cena za m² 3800 do negocjacji. Tel. 660 688 621
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 80 m², II piętro w kamienicy - Poznań, Głogowska. Cena za m² 3900 do negocjacji. Tel. 660 688 621
* Szukam pracy na wakacje (sprzątanie, opieka nad dzieckiem czy rozkład towarów itp). (os. niepełnoletnia 17lat). Kórniku i okolice. Tel. 782 536 762
* Zaopiekuję się dzieckiem . Tel. 606268437
* Para poszukuje do wynajęcia mieszkania bądź kawalerki w Kórniku lub okolicach. Tel.: 507-481-071
* Sprzedam Renault Megane Kombi 1.4, 2004, czerwony, przebieg 101 tys. stan b.dobry. Tel. 602 639 213
* Bank Ziemi szuka gospodarstw, g. rolnych/siedliskowych/budowlanych. Tel.665262626

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
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