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W skali całej gminy połowa ważnych głosów w wyborach do Sejmu RP przypadła
liście Platformy Obywatelskiej. To ugrupowanie wygrało w każdej poza jedną OKW na
terenie naszej gminy. 20% głosów oddano na listę Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie
jak w całym kraju trzecie miejsce osiągnęła lista Ruchu Poparcia Palikota. Dalej uplasowała się lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej (9%) oraz lista Polskiego Stronnictwa
Ludowego (7%). To właśnie PSL triumfował w jednej OKW - konkretnie w tej z siedzibą
w Radzewie. Najmniejsze poparcie uzyskały: lista ugrupowania Polska Jest Najważniejsza (2%) oraz Polska Partia Pracy Sierpień’80 (1%). Tabela wyników na stronie 4.
Liderzy List
Spośród kandydatów zgłoszonych na liście nr 1 (PiS) najwięcej głosów w całej gminie
otrzymali: Tadeusz Dziuba (441), Aleksander Jaroniec (335), Zbigniew Hoffmann (216)
oraz Tomasz Górski (197). Wśród kandydatów PJN (lista nr 2) najwięcej głosów uzyskał
Przemysław Piasta (53). Spośród kandydatów SLD (lista nr 3) 351 głosów zebrała
Krystyna Łybacka. Dokładnie 100 głosów zebrał jeszcze Marek Niedbała.
Pośród kandydatów z listy nr 4 (Ruch Palikota) 404 głosów uzyskał Maciej Banaszak, a 105 osób zaufało Natalii Trojanowicz. Liderem listy nr 5 czyli listy PSL był sołtys
Czmońca Zbigniew Tomaszewski, którego poparło 275 mieszkańców gminy. Setkę
przekroczył także Wojciech Jankowiak, który uzbierał 136 głosów.
Najwięcej głosów dla listy nr 6, czyli Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy Sierpień 80 uzyskała Anna Gabryelewicz ze Skrzynek (18). Aż 10 kandydatów Platformy
Obywatelskiej (lista nr 7) przekroczyło 100 głosów poparcia na terenie naszej gminy:
Waldy Dzikowski (882), Rafał Grupiński (843), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (631),
Arkady Fiedler (347), Bożena Szydłowska (249), Jacek Tomczak (210), Michał Stuligrosz (166), Marek Zieliński (156), Dariusz Lipiński (137) oraz Barbara Czachura (118).
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W wyborach do Senatu RP głosowaliśmy na konkretnych kandydatów, nie na listy.
W naszej gminie zdecydowaną większość głosów - 5301, czyli ponad 62% otrzymał popierany przez Platformę Obywatelską Marek Ziółkowski. Kandydat popierany przez Prawo
i Sprawiedliwość Bartłomiej Wróblewski zgromadził poparcie 1946 mieszkańców naszej
gminy, czyli niemal 23 %. Piotr Batura zgromadził 1269 głosów, co stanowi niemal 15%.
W całym okręgu nr 90, w którym znalazła się Gmina Kórnik zanotowano następujące wyniki:
Marek Ziółkowski 89 368 głosów (65%),
Bartłomiej Wróblewski 29 248 głosów (21 %),
Piotr Batura 19 701 głosów (14 %).
Senatorem na kolejną kadencję został więc Marek Ziółkowski.
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Na temat ul. Zbożowej
W dniu 7 października wiceburmistrz Antoni
Kalisz i przedstawiciel Wydziału Eksploatacji
Technicznej UM w Kórniku Mirosław Stachowiak oraz przedstawiciele Zarządu Dróg
Powiatowych spotkali się z przedstawicielami
firmy Raben. Dyskutowano na temat utrudnień
komunikacyjnych na ul. Zbożowej w Gądkach.
Firma Raben ma w ciągu najbliższych 3 tygodni
przedstawić swoje propozycje dotyczące rozwiązania problemu.

RAZEM

Kto został posłem na Sejm RP z naszego okręgu?
W całym okręgu nr 39, w którym znalazła się Gmina Kórnik głosy rozłożyły się następująco: PO 55%, PiS 19%, RPP (12), SLD 8%,
PSL 3%, PJN (2%,) PPP S’80 (niecały 1%).
W całym kraju triumfowała PO 39% (207 mandatów), przed PiS - niecałe 30% (157 mandatów), Ruchem Palikota 10% (40 mandatów), PSL-em ponad 8% (28 mandatów), SLD ponad 8 % (27 mandatów). Inne ugrupowania, nie uzyskały poparcia pozwalającego na
zdobycie reprezentacji w parlamencie (1 miejsce przyznano mniejszości niemieckiej, która zgodnie z Ordynacją Wyborczą nie musiała
przekroczyć progu 5%).
Po ostatecznym obliczeniu poparcia i na podstawie algorytmu podziału mandatów pomiędzy listy w okręgu nr 39 posłami zostali:
Tadeusz Dziuba i Tomasz Górski z listy nr 1 (PiS), Krystyna Łybacka z listy nr 3 (SLD), Maciej Banaszak z listy nr 4 (RPP) oraz Rafał
Grupiński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Waldy Dzikowski, Bożena Szydłowska, Arkady Fiedler i Jacek Tomczak z listy nr 7 (PO).
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PROSTO Z RATUSZA
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W dniu 9 października odbyły się wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej. W dziesięciu okręgowych komisjach wyborczych ustanowionych
w naszej gminie głosowało 8909 obywateli spośród 15883 uprawnionych do głosowania.
Karty do głosowania odebrało więc około 56 % uprawnionych. Jest to nieco mniej niż w
całym poznańskim okręgu nr 39, gdzie głosowało ponad 60% uprawnionych (drugi wynik
po 69% w Warszawie). Frekwencja w całym kraju wyniosła mniej - bo tylko niecałe 49%.
W naszej gminie najwyższą frekwencję zanotowano w OKW nr 8 (Borówiec) i
9 (Kamionki), gdzie głosowało po 67% uprawnionych. Najmniejsza frekwencja była w
OKW nr 6 (Szczodrzykowo).

Oświetlenie rynku w Bninie

6 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się I
Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe. Jego
organizatorami byli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak
oraz Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA Wojciech Cerba. Gościem Forum
była Pani Anna Streżyńska – Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. Podczas Forum
odbyło się wręczenie wyróżnień „Wielkopolska
Moc Internetu”.Gminę Kórnik reprezentował
sekretarz Leszek Książek, który odebrał wyróżnienie dla naszego miasta i gminy za wspieranie
budowy społeczeństwa informacyjnego w
Województwie Wielkopolskim, ze szczególnym
uwzględnieniem zwiększania dostępu do usług
szerokopasmowych. Wyróżnienie to jest konsekwencją działań podjętych w 2009 roku, kiedy to
burmistrz podjął decyzję o budowie ze środków
gminnych sieci szerokopasmowej w Kórniku i
Bninie. Sieć ta ma połączyć wszystkie instytucje publiczne działające na terenie miasta.
Począwszy od 2012 roku sukcesywnie mają
być oddawane do użytkowania poszczególne
odcinki sieci. Zakończenie prac przewidywane
jest w końcu 2014 roku.
Spotkanie z mieszkańcami Dębca
Mieszkańcy Dębca w dniu 6 października
gościli w Urzędzie Miejskim w Kórniku. Podczas rozmowy z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim poruszono po raz kolejny problem
przebudowy wjazdu na drogę S-11. Mieszkańcy
od kilku lat wnioskują o taką modernizację
tego skrzyżowania, by skręt z Dębca na trasę
katowicką w lewo, czyli w kierunku Kórnika nie
był tak niebezpieczny jak teraz.
Gmina Kórnik wykonała projekt przebudowy, jednak droga administrowana jest przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiA
Marek Napierała wskazuje na problemy z
wprowadzeniem realizacji zadania do budżetu.
Kolejna szansa pojawi się w roku 2012, jednak
decyzję o przeznaczeniu środków musi zatwierdzić „centrala” w Warszawie.
Mieszkańcy pytali także burmistrza o czekającą ich w niedalekiej przyszłości rozbudowę
świetlicy.
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Podczas spotkania burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego z przedstawicielami firmy
Eneos grupa Enea, w dniu 7 października,
dyskutowano o inwestycji polegającej na budowie nowego oświetlenia ulicznego na rynku
w Bninie i jego okolicach (ul. Cmentarnej, ul.
Kościelnej, ul. Jeziornej oraz fragmentach ul.
Armii Krajowej). Firma przedstawiła propozycję dotyczącą realizacji i eksploatacji nowego
oświetlenia. Inwestycja sfinansowana może zostać przez Eneos, a rozliczenie może nastąpić
przez okres kilku lat w cenie energii i utrzymania.
Jeśli samorząd zgodzi się na takie rozwiązanie, oświetlenie może powstać jeszcze w
tym roku.
Dzień Edukacji Narodowej
W przededniu Dnia Edukacji Narodowej
burmistrz Jerzy Lechnerowski zaprosił dyrektorów placówek oświatowych podlegających
Gminie Kórnik na okolicznościowe spotkanie
przy kawie, w którym uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej
Marciniak i przewodnicząca Komisji Edukacji
RM Irena Kaczmarek.
W miłej atmosferze burmistrz złożył życzenia skierowane do wszystkich pracowników
oświaty, podziękował za dobrą współpracę.
Podczas spotkania omówiono harmonogram rozbudowy szkół podstawowych w Kórniku i Bninie oraz problematykę przygotowania
placówek na wrzesień 2012 roku, gdy wszystkie
sześciolatki objęte zostaną obowiązkiem
szkolnym.
Na temat budowy
Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz kierownik
Wydziału Inwestycji UM w Kórniku Bronisław
Dominiak spotkali się 10 października z przedstawicielami Aquanetu, głównego inwestora
budowy kanalizacji sanitarnej w Borówcu.
Omówiono sprawy dotyczące koordynacji i
synchronizacji kolejnych działań na budowie.
Mistrzostwa w pływaniu
W dniu 12 października wiceburmistrz
Antoni Kalisz otworzył 13 Mistrzostwa Powiatu

Z RATUSZA

Wyniki wyborów Parlamentarnych w Gminie Kórnik

Poznańskiego w Sztafetach Pływackich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gościem imprezy była także olimpijka
Magdalena Kemnitz.
Zawody odbyły się na basenie kórnickiego
ośrodka sportu i rekreacji Oaza.
Na temat taryf - raz jeszcze
Wójtowie i burmistrzowie podpoznańskich
gmin, udziałowcy spółki Aquanet, spotkali się
14 października z prezesem zarządu spółki
Pawłem Chudzińskim. Prezes przedstawił
nowe propozycje dotyczące cen usług wodno-kanalizacyjnych w gminach. Na spotkaniu
kórnicki samorząd reprezentował wiceburmistrz
Antoni Kalisz.
Jak już wcześniej informowaliśmy, główny
udziałowiec, czyli Miasto Poznań zgodziło się
na nie różnicowanie stawek za dostawy wody.
Nadal podtrzymuje jednak propozycję wprowadzenia 5 różnych taryf na usługi związane
z odbiorem ścieków komunalnych. W zależności od miejsca położenia posesji klienta, za
„kubik” ścieków zapłacić mielibyśmy od 4,90zł
do 5,39zł. W kolejnych latach zróżnicowanie
będzie się zwiększało.
Wójtowie i Burmistrzowie gmin Porozumienia Komunalnego wyrazili w tej sprawie wspólne
stanowisko. Oto jego treść:
1. Wójtowie i Burmistrzowie przyjmują z
zadowoleniem odstąpienie od pomysłu zróżnicowania taryf na zaopatrzenie gospodarstw
domowych w wodę.
Jednocześnie wyrażają zdecydowany
sprzeciw wobec próby zróżnicowania taryf na
odprowadzanie ścieków komunalnych.
2. Gminy zlecą opracowanie opinii prawnej
dotyczącej legalności wprowadzenia zróżnicowanych taryf na odbiór ścieków.
3. Należy podkreślić, że obecnie trwają
uzgodnienia pomiędzy Poznaniem a gminami
w sprawie szczegółów dalszej współpracy w ramach Porozumienia Komunalnego lub powołania
wspólnego Związku Międzygminnego. Ogłoszenie odstąpienia od jednolitej taryfy jest decyzją
arbitralną miasta Poznań. Decyzja ta wyprzedza
ustalenia dotyczące dalszej współpracy i będą
odbierane jako dyktat Poznania wykorzystującego
swą przewagę nad gminami aglomeracyjnymi.
Ostatecznie należy podkreślić, że próba
wprowadzenia zróżnicowanych taryf na ścieki
komunalne, odbierana jest przez mieszkańców
aglomeracji jako zakwestionowanie dotychczasowych zasad współpracy i podważa wiarę
w możliwość budowania spójnej wewnątrz i
konkurencyjnej na zewnątrz Metropolii Poznań.
Przeniosą śmietnik?
Na temat przeniesienia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przy terenie osiedla
Staszica rozmawiali: wiceburmistrz Antoni
Kalisz i prezes spółdzielni mieszkaniowej ze
Śremu Paweł Szymenderski. Gmina wykonała
analizę i projekt nowego rozwiązania. Opracowania wymaga jeszcze sposób komunikacji
dostaw do położonej obok kotłowni.
Opr. ŁG
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Równolegle z wyborami parlamentarnymi odbyły się konsultacje społeczne na temat przywrócenia praw
miejskich Bninowi. Przypomnijmy, że
z inicjatywą w tej sprawie wystąpiło
stowarzyszenie „Nasz Bnin”.
W zeszłym roku, podczas wyborów
samorządowych na pytanie „Czy jesteś za
przywróceniem praw miejskich Bninowi”
odpowiadali mieszkańcy samego Bnina.
Wtedy, przy frekwencji rzędu 54% (927
głosujących na 1716 uprawnionych) aż
75% (692 osoby) zagłosowało za przywróceniem praw miejskich.
Duże poparcie pośród bezpośrednio
zainteresowanych sprawiło, że procedura
konstrukcji wniosku o przywrócenie praw
miejskich, wymagająca konsultacji z
mieszkańcami całej gminy ruszyła dalej.
W dniu 9 października nieco ponad 31
% spośród uprawnionych w całej gminie
(poza Bninem) odebrało karty do głosowania w konsultacjach.

Najmniejszy odsetek uprawnionych
zagłosował w komisji w Kamionkach
(ponad 16%), a najwięcej w komisji ustanowionej w Szkole Podstawowej nr 1 w
Kórniku (prawie 46%).
Jak pokazują ostateczne wyniki konsultacji, w całej gminie (poza Bninem)
pomysł przywrócenia praw miejskich
Bninowi poparło 79% tych, którzy oddali
ważne głosy.
Konsultacje to tylko kolejny krok w
procedurze wnioskowania o przywrócenie
praw miejskich. Teraz wniosek, poprzez
Urząd Wojewódzki trafi do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Decyzję na podstawie opinii MSWiA
podejmie Rada Ministrów RP. Droga
więc jeszcze daleka. Organizatorzy
akcji i wspierające ich osoby powinny
znaleźć promotorów idei przywrócenia
praw miejskich Bninowi pośród nowych
posłów i senatorów, pośród ministerialnych urzędników i ludzi z autorytetem, by

wniosek został poważnie potraktowany,
oraz, czego życzę rozpatrzony tym razem
po myśli mieszkańców. Zaangażowanym
mieszkańcom życzymy więc wytrwałości, dobrych pomysłów na promocję i
szczęścia.
ŁG
„Czy jesteś za przywróceniem
praw miejskich Bninowi?”
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PODZIĘKOWANIA

W związku z wynikiem konsultacji społecznych,
które odbyły się na terenie naszej gminy w dniu 9
października 2011 r., Stowarzyszenie „NASZ BNIN”
pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które wsparły naszą inicjatywę.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Kórniku Maciejowi Marciniakowi, Panu
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu, wszystkim
Radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego za okazane zrozumienie oraz
poparcie działalności naszego stowarzyszenia na rzecz przywrócenia
praw miejskich dla Bnina.
Dziękujemy członkom komisji konsultacyjnych, którzy poświęcili
swój wolny czas na pracę społeczną oraz pozostałym osobom, które
dobrowolnie włączyły się w przygotowanie konsultacji, gdyż to dzięki nim
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odbyły się one w atmosferze życzliwości i zrozumienia dla naszej idei.
Wyrazy wdzięczności kierujemy również do lokalnej prasy, dziękując
za liczne artykuły, które pozwoliły mieszkańcom gminy lepiej poznać źródła
naszej działalności i cele, jakie sobie stawiamy.
Słowa szczególnego podziękowania kierujemy przede wszystkim
do wszystkich mieszkańców gminy Kórnik, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, wspierając nas w dążeniach do odzyskania przez
Bnin własnej tożsamości.
Stowarzyszenie „NASZ BNIN” deklaruje ponadto, że w kolejnych
etapach prac nad przywróceniem praw miejskich dla Bnina, wykażemy
się niezmiennym zaangażowaniem i zrobimy wszystko, aby nie zawieść
Państwa zaufania.
Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie „NASZ BNIN”

Tabela wyników wyborów do Sejmu RP w poszczególnych Okręgowych Komisjach Wyborczych naszej gminy
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Szczegółowe wyniki poszczególnych kandydatów można obejrzeć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/300000/pl/302109.html#tabs-1
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Wrześniowa sesja RM

XII sesja bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się 27 września
w sali obrad bnińskiego ratusza.
Miłym akcentem pierwszej części obrad
było wręczenie wyróżnienia dla Magdaleny
Cyry za wybitne wyniki w nauce, wzorową
postawę uczniowską i koleżeńską. Uczennica
została już wcześniej wytypowana do wyróżnienia główną nagrodą Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kórniku za rok szkolny 2010/2011,
jednak w czerwcu, gdy wręczano nagrody
innym uczniom, nie mogła być obecna.
Radni zaakceptowali zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kórnik oraz
skorygowali zapisy budżetu Gminy Kórnik na
2011 rok.
Zatwierdzili także zasady dotyczące określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Kórnik.
Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Kórnik oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działki nr 135/1 o powierzchni 0,0971
ha oraz nr 135/2 o powierzchni 0,4886 ha,
położoną w Kamionkach, na nieruchomość
drogową stanowiącą własność Katolickiej Gminy Kościelnej, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 280 o powierzchni 0,0611 ha,
po której przebiega ul. Cmentarna w Bninie.

Wyróżnienie dla Magdaleny Cyry

Zamiana wiąże się z planami budowy
kościoła na otrzymanej w zamian za ul. Cmentarną działce w Kamionkach. Ponieważ wartość
nieruchomości gminnej jest wyższa niż oferowanej nieruchomości kościelnej, gmina ma
otrzymać różnicę wartości jako rekompensatę.
Radni nie byli jednomyślni w sprawie zgody na
taka zamianę.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
W obu przypadkach chodziło o budowę z
funduszy gminnych chodników (w Radzewie i
Czmoniu) wzdłuż dróg powiatowych.
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy

XIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku odbędzie się
25 października 2011, godz. 13.00
w sali posiedzeń w ratuszu w Bninie
Planowany program
1.Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska
w następującychsprawach:
a) pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej bez dalszego biegu
b) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp
c) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
d) nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
e) nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
f) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok
g) określenia stawek podatku od nieruchomości
h) określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
i) opłaty targowej
j) opłaty od posiadania psów
k) zmiany uchwały w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego.
l) zmiany uchwały nr IX / 89 / 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
ł) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika
wieczystego.
m) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na
rzecz użytkownika wieczystego.
n) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie
Kamionki
o) nadania nazwy ulicy w Gądkach
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Czereśniowej i Wiśniowej, oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid.: 428-432, obręb geodezyjny
Kamionki.
Podczas głosowania w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Koninko w części dotyczącej dz.
nr ewid. 105/10 i 105/9,– radni podzielili się na
trzy równoliczne grupy: 5 „za”, 5 „przeciw” i 5
wstrzymało się od głosu. Do procedury zmiany
planu w takim przypadku nie przystąpiono.
Warto dodać, że zmiana planu miała dotyczyć
terenów bezpośrednio przy cieku wodnym,
na który to teren nawieziono przez ostatnie
lata dużo odpadów i wywyższono go bez
odpowiednich zezwoleń. Cześć radnych już
podczas opiniowania projektu na komisjach
optowała, by podstawą kolejnych dyskusji na
temat ewentualnej zmiany planu były badania
geologiczne terenu.
Radni zgodzili się by Gmina Kórnik przejęła
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania przejazdem pod
drogą S11 pomiędzy Kórnikiem a Dziećmierowem. Przejazd jest obecnie zablokowany, choć
przedstawiciele GDDKiA zapewniają, że po 3
miesiącach od uszkodzenia, do poniedziałku 24
października ma on ponownie zostać otwarty.
Szczegóły podjętych uchwał znajdą Państwo na stronie internetowej
http://esesja.pl/sesja/147
Opr. ŁG

RADA MIEJSKA

INFORMACJE

Wyniki konsultacji w sprawie przywrócenia praw miejskich Bninowi

p) zmiany uchwały nr LVII/599/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w Czmoniu.
r) zmiany uchwały nr V/54/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w Czmoniu.
s) przystąpienia Gminy Kórnik do wykonywania działalności w zakresie
usług telekomunikacyjnych.
t) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Robakowo
na lata 2010-2020
u) rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, na 2012 rok.
w) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
x) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Kórnik.
y) zasad usytuowania na terenie gminy Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
z) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
ź) uchylenia uchwały nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
26 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica
w części dotyczącej dz. nr ewid. 144/7, gm. Kórnik.
ż) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko w części dotyczącej dz.
nr ewid. 105/10 i 105/9, gm. Kórnik.
aa) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gminy Kórnik ze zmianami obejmującymi obręb Żerniki i Koninko
ab) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku –
rejon ulicy Drukarskiej, Gm. Kórnik
ac) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórnikuobr.
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IV.
ad) apel w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie
niszczeniu dróg gminnych i powiatowych przez samochody ciężarowe
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje
11. Zakończenie sesji
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10 lat Regionu Hanower
Region Hanower ma już 10 lat. Z tej okazji
w centrum miasta, w niedzielę, 4 września 2011
roku, odbyła się wyjątkowa impreza integrująca
mieszkańców tej ponadmilionowej metropolii.
Od dekady Powiat Poznański prowadzi z Regionem udaną i owocną współpracę, stąd też
na uroczystościach nie zabrakło jego przedstawicieli: Piotra Burdajewicza, Przewodniczącego
Rady Powiatu w Poznaniu; Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego; Tomasza Łubińskiego, Wicestarosty Poznańskiego; Krzysztofa Robaszyńskiego; Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Poznaniu, Mirosława Wielocha
Radnego Powiatu Poznańskiego, Przewodniczącego Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji
Europejskiej a także Marii Tomaszewskiej, Dyrektor Ośrodka Szkono-Wychowawczego Dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach i in.
„Dzień odkrywcy Regionu Hanower” był też
okazją do prezentacji kultury oraz atrakcji turystycznych powiatu poznańskiego. Na scenie
zaprezentowała się grupa STREFA ZERO, jeden z najlepiej zapowiadających się rockowych
zespołów nowego pokolenia. Muzycy z powiatu
wykonali kilkanaście znanych i lubianych piosenek, a na zakończenie nie zabrakło tytułowego
utworu z autorskiej płyty „Bałagan”.
Na stoisku promocyjnym Powiatu Poznańskiego można było zdobyć informacje na temat
możliwości aktywnego spędzania czasu oraz o
atrakcjach czekających na turystów w naszym
rejonie. Odwiedzającym stoisko rozdano foldery
oraz ulotki informacyjne, dzieciom zaś drobne
gadżety promocyjne.
W czasie pobytu w Niemczech Jan Grabkowski, Starosta Poznański wraz z oficjalną
delegacją, zwiedził także szkołę dla dzieci
niedowidzących im. Franza Mersi. Placówka
ta współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Pobyt w hanowerskiej
placówce był kolejną okazją do wymiany wiedzy
i doświadczeń z zakresu nauki i rozwoju dzieci
niedowidzących i niewidomych.
Goście z powiatu poznańskiego odwiedzili
też plac budowy nowoczesnej kliniki Siloah,
nazywanej również najnowocześniejszym
szpitalem Dolnej Saksonii. Członkowie delegacji zapoznali się ze szczegółowymi planami
stawianej placówki medycznej oraz obejrzeli
specjalnie zaprojektowany kontener, dzięki
któremu możliwe było zaprezentowanie jak
w przyszłości wyglądać będą kompleksowo
wyposażone sale szpitalne. Lecznica przyjmie
pierwszych chorych pod koniec 2013 roku.
Katarzyna Kazmucha,
Gabinet Starosty
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Powiat nagrodzony
za modernizacje!
Za zmodernizowanie boisk sportowych,
a przez to stworzenie nowoczesnej bazy do
krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży
regionu – tak Jury Konkursu MODERNIZACJA
ROKU 2010 uzasadniło przyznanie Nagrody
specjalnej Związku Powiatów Polskich oraz
nominacje w kategorii obiektów szkolnych i
obiektów sportowych właśnie Powiatowi Poznańskiemu! Nasz Powiat został uhonorowany
za zmodernizowanie kompleksu sportowego w
Mosinie, modernizację boisk wielofunkcyjnych
w Mosinie, Murowanej Goślinie, Kórniku i Kobylnicy oraz renowację elewacji budynku Szkoły
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 25 sierpnia
2011 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w
Warszawie. Nominacje z rąk Olgierda Dziekońskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odebrał dla Powiatu Poznańskiego
Starosta Jan Grabkowski. Nagrodę Związku
Powiatów Polskich wręczył z kolei prezes
Związku Marek Tramś.
Konkurs MODERNIZACJA ROKU objęty
patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ma na celu wyłonienie
i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych
ukończonych w danym roku, wyróżniających
się szczególnymi walorami, a polegających na
modernizacji bądź rozbudowie już istniejących
obiektów. Organizatorzy chcą w ten sposób
propagować i wspierać działania dla ratowania
obiektów i budowli dziedzictwa narodowego
oraz promować przebudowę i rozbudowę
istniejących obiektów tak, aby przywrócić ich
walory estetyczne i użytkowe.
Warto przypomnieć że realizowany na terenie powiatu poznańskiego projekt „Promocja
Zdrowia Poprzez Sport” objął dziewięć stref
sportowo-rekreacyjnych i kosztował około 1
640 000,00 euro, z czego 85% zostało dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Dzięki skutecznemu wykorzystaniu funduszy zewnętrznych powstały również
oszczędności, z których wybudowano dziesiątą
strefę sportowo – rekreacyjną przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.
Michał Dziedzic,
Asystent Starosty Poznańskiego

Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego w swarzędzkiej „Jedynce”
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, placówce prowadzonej przez Powiat Poznański,
odbyła się tegoroczna Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Swarzędzka „Jedynka”
została wybrana na miejsce wojewódzkich
obchodów spośród 2,5 tys. szkół w województwie wielkopolskim.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w
Kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela
w Swarzędzu. Następnie głos zabrali gospodarze uroczystości: Wojewoda Wielkopolski,
Piotr Florek; Wielkopolska Kurator Oświaty,
Elżbieta Walkowiak oraz Starosta Poznański,
Jan Grabkowski.
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu nazywam
naszym oświatowym okrętem flagowym, jedną
z najważniejszych wizytówek Powiatu – podkreślił w przemówieniu Starosta Grabkowski
- mieści się ona w nowoczesnym obiekcie,
spełniającym europejskie i światowe standardy,
a zastosowane tu rozwiązania organizacyjne
i dydaktyczne są często wzorem dla innych
szkół, także zagranicznych.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni
goście: Wicemarszałek Senatu RP, Marek
Ziółkowski; Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Arkadiusz Jarkiewicz; Przewodniczący Rady
Powiatu Poznańskiego, Piotr Burdajewicz;
Prezes Zarządu Volkswagen Poznań, Michael
Kleiß; Biskup Grzegorz Balcerek, wielkopolscy
posłowie i senatorowie; radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego
oraz przedstawiciele firm współpracujących
ze szkołą.
Akademia zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez grupę teatralną Pro
Arte oraz prezentacją multimedialną na temat
szkoły przygotowaną przez pasjonatów kina z
klasy informatycznej. Następnie uczniowie stali
się przewodnikami po szkole, pokazując jej zaplecze i efekty swojej pracy wykonanej podczas
przyuczenia do zawodów technicznych.
Ostatnim akcentem uroczystości było
otwarcie nowoczesnej pracowni mechatroniki
samochodowej. Uczniowie profilowanej klasy
zostaną podzieleni na dwie grupy szkoleniowe – połowa z nich będzie się uczyć zawodu
mechanika samochodowego, połowa – elektromechanika. Dzięki takiemu przygotowaniu
zawodowemu w przyszłości uczniowie swarzędzkiej szkoły nie powinni mieć problemu ze
znalezieniem wymarzonej pracy.
Szkoły zawodowe
prowadzone przez
Powiat Poznański
współpracują nie tylko
z Volkswagenem, ale
także z innymi firmami
zlokalizowanymi na terenie powiatu, jak SKF
czy Solaris. Współpraca ta owocuje szybkim rozwojem szkół i
zwiększeniem szans
zawodowych uczniów.
Tomasz Skupio,
Asystent
Starosty
Poznańskiego
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Wizyta delegacji z Kórnika w Humaniu

W dniach od 30.IX.2011 do 03.X.2011 delegacja Kórnika w osobach Przewodniczącego
Rady Miejskiej Macieja Marciniaka, Sekretarza
Gminy Leszka Książka oraz pracownika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Roberta
Jankowskiego uczestniczyła w obchodach
święta miasta w zaprzyjaźnionym Humaniu na
Ukrainie. W tej corocznie organizowanej imprezie znanej na całej Ukrainie, oprócz delegacji
z naszej gminy, udział wzięli przedstawiciele
polskich miast partnerskich Humania– Gniezna
i Łańcuta, a także estońska delegacja z miejscowości Haapsalu.
W czasie wizyty delegacjom zostały
przedstawione zrealizowane w ostatnim czasie
inwestycje, np. adaptacja budynku koszar wojskowych na dom opieki dziennej dla osób starszych, remont zakładu rehabilitacji dla dzieci. W
czasie wielu wydarzeń kulturalnych delegacje
miały okazję zapoznać się ze specyfiką kultury
ukraińskiej. Jednym z najciekawszych punktów
wizyty były odwiedziny w Centrum Polsko-Ukraińskim przy Uniwersytecie Pedagogicznym w

Humaniu. Centrum Polskie jest miejscem, gdzie
prowadzone są zajęcia z nauki języka polskiego
oraz propaguje się kulturę polską.
Podczas wizyty członkowie delegacji spo-

AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

tkali się również z władzami miasta, przedstawicielami opieki społecznej oraz miejscowymi
przedsiębiorcami.
Robert Jankowski – KCI

Delegacja z Ukrainy w Kórniku

W dniu 19. października br. w Gminie
Kórnik gościła delegacja z okręgu winnickiego na Ukrainie. Delegacja ukraińskich
samorządowców przebywała w Wielkopolsce dwa dni, z których pierwszy poświęcony
był na udział w konferencji nt. transformacji
ustrojowej w Polsce, drugi zaś na wizyty
studyjne w wybranych gminach i powiatach. Konferencja przybliżyła uczestnikom
zasady działania samorządów w Polsce
– omówiony został proces zmian administracyjno-prawnych oraz zadania i zakres
odpowiedzialności władz lokalnych na
poziomach gminy, powiatu i województwa.
Wizyta studyjna odbyła się na terenie
naszej gminy. Najważniejszym jej punktem
było zaproszenie do Urzędu Miejskiego w
Kórniku, gdzie Sekretarz Gminy Leszek
Książek przedstawił specyfikę pracy urzędu oraz objaśnił, jak realizowane są idee
samorządności na poziomie sołectw oraz
gminy. Następnie delegacja udała się do
Biura Rady Miejskiej, gdzie Wiceburmistrz
Antoni Kalisz przybliżył charakter pracy
członków Rady, a Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Ire-

dokumentalna Pasja
Pana Adama
Zapraszamy użytkowników Internetu do
odwiedzenia profilu pana Adama Podolaka na
Youtube, pod adresem
http://www.youtube.com/user/kornikap .
Pan Podolak, mieszkaniec Kórnika,
dokumentuje wydarzenia w naszym
mieście i okolicy. Na profilu pana Adama znajdziecie Państwo między innymi
relację filmową z pogrzebu ks. Jerzego
Kędzierskiego oraz z otwarcia w Domu
Parafialnym przygotowanej przez Gazetę
Polską i kórnickie koło PiS wystawy Prawda i Pamięć Smoleńska.
ŁG
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na Kaczmarek objaśniła, na czym polega
działalność komisji, której przewodniczy.
Kolejnym punktem programu był objazd po
Gminie Kórnik. Wiceburmistrz zaprezentował tereny, gdzie najdynamiczniej rozwijają
się przedsiębiorstwa. Ostatnim punktem

odwiedzin była wizyta w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA. Kierownik Centrum Wojciech Kiełbasiewicz oprowadził
delegatów po obiekcie i przedstawił korzyści, jakie z niego czerpią mieszkańcy gminy.
Robert Jankowski - KCI

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego męża i ojca

śp. Stefana Matela
Rodzinie, znajomym, sąsiadom za wspólną modlitwę,
ofiarowane intencje mszalne,
złożone kwiaty
oraz okazane wyrazy współczucia.
Serdeczne podziękowania składa
Rodzina
7

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD
Miejscowość
Adres
Kórnik
ul. Jabłońskiego (parking za domem parafialnym)
Kórnik
Plac Niepodległości 1 (parking na bruku)
Kórnik
ul. Staszica (przy garażach)
Bnin
ul. Śremska (bloki)
Bnin
ul. Piaskowa (przy boisku)
Bnin
ul. Rynek (parking przy ratuszu)
Dziećmierowo
ul. Leśna (plac między blokiem a sklepem)
Szczodrzykowo
Plac przy pojemnikach do segregacji odpadów
Dachowa Nowina
ul. Nowina 46
Dachowa
ul. Okrężna przy świetlicy wiejskiej
Szczodrzykowo
ul. Poznańska przy placu zabaw
Runowo
przy przystanku autobusowym
Pierzchno
parking przy kaplicy
Kromolice
przy pojemnikach do segregacji odpadów
Czmoń
Plac przy barze „Zielony Mostek”
Czmoniec
Działka Czmoniec 31, za budynkiem Pana Sołtysa
Radzewo
Plac przy Strażnicy OSP
Konarskie
Plac przy boisku
Czołowo
Plac przy posesji Pani Sołtys
Błażejewo
Świetlica wiejska
Błażejewko
Teren przy blokach
Prusinowo
Świetlica wiejska
Biernatki
Świetlica wiejska
Dębiec
Przystanek przy strażnicy
Mościenica
Plac przy rogu ulicy Jesiennej i Mościenickiej
Skrzynki
ul. Kwiatowa (działka po wyburzonym budynku p. Sobczaka)
Borówiec
Parking przy ul. Szkolnej (przy stodole)
Kamionki
ul. Poznańska budynek OSP
Szczytniki
Plac przy ul. Wspólnej (obok przystanku autobusowego OSP)
Koninko
Plac przy ul. Niebieskiej 3 (obok baru)
Żerniki
Świetlica wiejska
Gądki
Teren po zburzonym budynku przy ul. Kwiatowej
Robakowo Wieś
Teren przy Młynie (ul. Wiejska)
Robakowo Osiedle
Plac przy Gimnazjum

Godzina
8.00 - 8.30
8.30 - 09.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

Sprzęt odbiera firma Ekomyst Sp. z o.o. Tel. kom. 793656565
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik – I etap
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 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. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLVIII/524/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. i Nr LVIII/623/2010 z dnia 27 października 2010
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2011 r. do 2 grudnia 2011
r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania.
Przedmiotem projektu miejscowego planu jest przeznaczenie terenów objętych planem na cele aktywizacji gospodarczej – obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej, komunikacji i zabudowy mieszkaniowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 listopada 2011 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu miejscowego planu. 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, na adres
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2011 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Kórnika.
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Redakcja dwutygodnika „Kórniczanin”
Szanowna Redakcjo
Wydrukujcie mój list, może po przeczytaniu
go niektórzy mieszkańcy ul. Leśnej i jeden
mieszkający przy ul. Aroniowej zastanowią
się nad tym co robią, spuszczając zawartość
szamba do biegnącego wzdłuż ul. Leśnej i na
długości około 12 m ul. Aroniowej rowu melioracyjnego. Starałem się zainteresować tym
problemem różne instytucje: Urząd Miejski na
początku, Straż Miejską i Policję. Jednak jak
do tej pory efekty tego są co najmniej mierne.
Policja owszem była na interwencji dwa, trzy
razy i można było złapać szkodników na
„gorącym uczynku”, lecz nie zdecydowała się
wkroczyć na teren posesji bo było już po 22:00.
Widać jednak było jak szambo płynie rurką
nie melioracyjną z określonej posesji. Urząd
Gminy wysłał Straż Miejską, żeby sprawdziła
czy określone osoby mają rachunki za wywóz
szamba. Nie wiem jak się zakończyła kontrola,
widać jednak, że niczym, bo te osoby nadal
spuszczają szambo do rowu, robią to jednak
bardziej przemyślany sposób, czekając jak
są opady deszczu, lub po 22:00. Jestem w tej
walce bezsilny. Może więc Redakcja będzie
miała jakiś pomysł, jak tych szkodników ekologicznych wytępić.
Imię i nazwisko autora
znane redakcji
Po otrzymaniu powyższego listu, sprawdziłem, jakie działania podjęto w Urzędzie
Miejskim w tej sprawie.
Rzeczywiście dokonano kontroli umów i
rachunków za wywóz nieczystości płynnych
ze wskazanych posesji. Kontrola ta jednak
nie wykazała znaczącej różnicy pomiędzy
wskazaniem licznika zużycia wody, a sumą
wywiezionych nieczystości wynikających z
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr
PO1D/00027448/9, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka o numerze:
659/5 o powierzchni 0,0161 ha
za cenę wywoławczą 31 053,00 zł
(słownie złotych:trzydzieści-jedentysięcy-pięćdziesiąt-trzy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości 23%
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOEWJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu
Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli
nieruchomości przylegających do działki nr
659/5 położonej w obrębie Bnin ze względu na
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rachunków.
Zastanawiającym i pozytywnym wynikiem
kontroli jest zwiększenie częstotliwości kursowania szambiarek w tym rejonie.
Niemniej, jak Pan twierdzi, naganny proceder nie ustał, a podejrzani Pana zdaniem
stali się ostrożniejsi.
Od przedstawicieli Urzędu Miejskiego
otrzymałem zapewnienie, że kontrole się
nie skończyły (sam brałem udział w jednej z
nich). Niestety dotychczas nie zgromadzono
twardych dowodów, by kogokolwiek ukarać,
co nie znaczy, że nie uda się tego dokonać
w przyszłości.
Obecnie rozważane jest „zamknięcie”
rowu rurą, co utrudni dokonywanie zrzutu
nieczystości, choć pomysłowość ludzka nie
takie ma granice.
Dodatkowo, sprawdzane jest, czy właściciele posesji posiadają zezwolenie na zrzut
czegokolwiek (nawet wody deszczowej) do
rowu- na co także potrzebne jest zezwolenie
wodno-prawne.
Jeśli chodzi o działania Policji, to godzina
22:00 nie jest granicą ich skuteczności. Rozpoczęte po 22:00 czynności, w przypadku
udowodnienia nielegalnych procederów,

mogą być przecież i powinny być kontynuowane następnego dnia.
W środę 5 października (w dzień końca
składu poprzedniego numeru) zatelefonował
do mnie anonimowy mieszkaniec. Prosił o interwencje w sprawie palenia śmieci na jednej
z posesji w Radzewie.
Niestety -co sprawdziłem - mieszkaniec
ów nie zgłosił sprawy Straży Miejskiej.
Jak się jednak dowiedziałem, w sprawie palenia śmieci na tej samej posesji już
wcześniej interweniowała Straż Miejska.
Urząd Miejski, po przedstawieniu wyników
działań strażników wszczął działania w kierunku ukarania sprawcy. W tym przypadku,
ponieważ sprawa dotyczy terenu, na którym
prowadzona jest działalność gospodarcza
organem kompetentnym do nałożenia kary
jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Szanowny anonimowy mieszkańcu - jeśli
zauważysz, że sąsiad - przedsiębiorca -mimo
interwencji- nadal pali śmieci, a zabraknie Ci
odwagi cywilnej zgłosić to odpowiednim służbom, skończy się na jednej karze, a „palacz”
znów poczuje się bezkarny.
ŁG

INFORMACJE / LIST

INFORMACJE

Data
05.11
05.11
05.11
05.11
05.11
05.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11
26.11

Do czego służy ta zakamuflowana w rowie rura?

to, że oferowana w niniejszym przetargu działka
nie może być zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w
przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia
22 października 2011 r. wniosku w formie
formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej
(odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3
miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku w dniu 28 listopada 2011 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 3 105,30 zł na rachunek Gminy Kórnik w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000
0003 w terminie do dnia 25 listopada 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Gminy Kórnik.
- 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.
Bliższych informacji, można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości
1, pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 673
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 21 października 2011 r. do dnia 22 listopada 2011 r.
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W dniu 4 października Komisariat Policji
w Kórniku został powiadomiony o dokonanej w Kamionkach kradzieży agregatu
tynkarskiego wartości strat 15 tys zł,
Dzień później zgłoszono dokonanie kradzieży w Kórniku pojazdu marki Ford Fiesta. Pojazd został odnaleziony w Czmońcu.
6 października policjanci dokonali zatrzymania w Kórniku osób nieletnich, które
dokonały kradzieży telefonu komórkowego
o wartości około 1200 zł. Po dokonaniu
kradzieży jeden z podejrzanych wtargnął
do sklepu, gdzie trzymając w ręku atrapę
pistoletu, zażądał zamknięcie sklepu.
7 października komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o włamaniu
do pomieszczenia biurowego w Kórniku i
kradzieży pieniędzy, dokumentów i aparatury nawigacji samochodowej o wartości
około 30 tys. zł.
W tym samym dniu funkcjonariusze w
Kórniku dokonali zatrzymania nietrzeźwego
rowerzysty.
9 października komisariat został powiadomiony o dokonanym w Robakowie
włamaniu do pojazdu marki VW i kradzieży
portfela i dokumentów. Straty oszacowano
na 3 tys. zł.

Dwa dni później zanotowano kradzież
w Gądkach. Zginęła saszetka i telefon
komórkowy. Wartość strat to około 600 zł.
12 października Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w Kórniku kradzieży samochodu osobowego marki Daewoo Tico o wartości 15 tys. zł.
16 października zgłoszono dokonanie
w Borówcu uszkodzenie samochodu marki
Citroen
Dzień później funkcjonariusze KP w
Kórniku w miejscowości Czmoniec dokonali
zatrzymania poszukiwanego mężczyzny.
Kolizje drogowe
6 X - w Prusinowie kierująca pojazdem
marki BMW wjechał w wyrwę w drodze
gruntowej uszkadzając pojazd.
7 X - w Kórniku kierujący pojazdem
marki VW w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru wyprzedzania doprowadził do zderzenia z barierą ochronna, po
czym przedmioty, które oderwały się z tego
pojazdu uderzyły w przejeżdżające pojazdy
marek Scania i Toyota.
13 X - w Kórniku kierujący pojazdem
Peugeot w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia
z Fiatem.
14 X - w Borówcu kierujący pojazdem
marki Dodge wjechał w wyrwę w jezdni
uszkadzając pojazd.

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
W ciągu ostatniego miesiąca kilkunastokrotnie karano kierowców mandatem za
parkowanie w miejscach niedozwolonych,
brak dokumentów lub pozostawienie pojazdu
„na chodzie”, bez kontroli. Karano także motorowerzystów i ich pasażerów za brak kasków,
nieprzestrzeganie znaków drogowych i jazdę
po chodniku.
W jednym przypadku, na os. Staszica
interweniowano w sprawie pojazdu, który
stoczył się na drogę z miejsca parkingowego.
21 września zabezpieczono miejsce wypadku na przejeździe kolejowym na drodze nr
434. Dnia 5 października podczas rutynowej
kontroli, patrol SM zlokalizował samochód,
który po sprawdzeniu okazał się pojazdem
skradzionym. Do czasu przyjazdu Policji, której
przekazano sprawę pojazd zabezpieczono.
Kilkukrotnie interweniowano w sprawie
wałęsających się bezpańskich, bądź puszczonych bez nadzoru psów. Kilka z nich
odwieziono do schroniska. Tak się stało na
przykład z psem rasy Golden retriewer, którego pochwycono 10 października. kilka dni
później po zwierzę zgłosił się właściciel.
Strażnicy interweniowali także po zgłoszeniach pogryzień. Właściciele nienadzorowanych zwierząt byli pouczani lub karani
mandatami. W jednym przypadku skończyło
się nawet wnioskiem o sądowne ukaranie.
Funkcjonariusze sprawdzili zgłoszenie na
temat szamba nielegalnie wybudowanego
w Borówcu. Sprawę przekazali Wydziałowi
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku.
30 września przy ogródkach działkowych
w Kamionkach interweniowano w związku ze
zgłoszeniem spalania śmieci.
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Trzy dni później w tej samej sprawie interweniowano w Bninie. Na miejscu zgłoszenie
zostało potwierdzone, a właściciel posesji ugasił ognisko i otrzymał mandat karny. Podobne
interwencje miały miejsce także w Kamionkach
i Robakowie
W Borówcu podjęto działania w sprawie
porzuconych nielegalnie odpadów. Zobowiązano jedną z firm do uprzątnięcia terenu.
Podobnie jednego z mieszkańców Kórnika
zobowiązano do sprzątnięcia porzuconych
przez niego na ulicy odpadów. W Skrzynkach
interweniowano w sprawie wylewania nieczystości płynnych.
Strażnicy podejmowali działania w związku
ze spożywaniem przez mieszkańców alkoholu w miejscach publicznych i wobec osób
nietrzeźwych. W kilku przypadkach patrol
przewiózł pijanych do izby wytrzeźwień lub
do miejsc zamieszkania. W jednym przypadku
wezwano karetkę. Jeden z pijanych awanturował się i kierował wobec funkcjonariuszy
groźby karalne- delikwent został zatrzymany
przez Policję. Razem z pracownikami OPS
interweniowano także w sprawie bezdomnego.
W Błażejewku ukarano mandatem właściciela
za niedopełnienie obowiązku umieszczenia
numeru posesji.
Straż Miejska zabezpieczała także uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Kędzierskiego,
rajd rowerowy do Radzewa i przemarsz
bractw strzeleckich. Strażnicy brali także
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć „Bezpieczna droga do i z przedszkola”.
Opr. ŁG

W tym samym dniu w Gądkach kierujący pojazdem marki Daf w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania
doprowadził do zderzenia z pojazdem
marki Man.
17 X - w Jaryszkach kierujący Toyotą
w wyniku niedostosowania prędkości do
warunków ruchu doprowadził do zderzenia
z pojazdem Oplem.
Opr. ŁG
KOMUNIKAT
W związku z pogłoskami szerzącymi się na terenie gm. Kórnik, a w
szczególności na terenie miasta, Komisariat Policji w Kórniku informuje,
że				
do chwili obecnej nie odnotowano
zgłoszeń dot. uprowadzeń jakichkolwiek dzieci.
				
KOMUNIKAT
W związku z odnalezieniem w dniu
07.10.2011r. w miejscowości Kórnik ul.
Reja roweru damskiego m-ki „ MARWEL „ koloru czerwonego z bagażnikiem w kolorze czarnym Komisariat
Policji w Kórniku prosi właściciela o
zgłoszenie się w KP Kórnik w godz.
7.00 – 22.00. Kontakt telefoniczny:
618170-204 lub 6184130-30.

Myślisz, że o książkach wiesz już wszystko?
Sprawdź to na spotkaniach z cyklu

Najcenniejsze Klejnoty Kultury

-soboty i niedziele, od października do grudniaoficyna „Klaudynówka” przy Zamku w Kórniku
Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.
1,2,15,16,29 i 30 października, 12,13,26,27 listopada, 3,4,17,18 grudnia
Wielka rewolucja czytelnictwa - XIX wiek - kariera książki wykład z prezentacja multimedialną. Prezentacja bezcennych zbiorów
Biblioteki Kórnickiej, Ograniczona liczba uczestników 50 osób.
8,9,22,23 października, 5,6,19,20 listopada, 10,11 grudnia
Dlaczego książki z XIX wieku starzeja się szybciej niz starodruki?
Obiekty XIX-wieczne w pracowni konserwatora zabytków. Warsztaty
(wykład + zajęcia praktyczne) ograniczona liczba uczestników 20 osób.
Kontakt i informacje:
Inormacje organizacyjne:
Grażyna Pietrzak 603 508 544
Informacje merytoryczne:
dr Magdalena Banaś-Szkopek
724 510 027
czytelniapdz@bkpan.poznan.pl
www.fzk.pl
Projekt współfinansowany
ze środków
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013

Nagroda za wskazanie
sprawców napadu
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Poznaniu poszukują
świadków napadu, który miał miejsce w
dniu 24 sierpnia br. w miejscowości Radzewo gm. Kórnik na terenie jednej z firm.
Dla osoby, która bezpośrednio
wskaże sprawców napadu lub w
znacznym stopniu przyczyni się do
ich zatrzymania została wyznaczona
nagroda pieniężna w kwocie 20 tysięcy
złotych.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzą śledztwo w sprawie napadu, który
miał miejsce na terenie firmy „Produkcja
Surówek Gerwazy Ogórkiewicz Walenty
Ogórkiewicz” sp.j.w Radzewie gm Kórnik.
24 sierpnia 2011gr. około godz. 21.10
na terenie w/w firmy.Trzech nieznanych
sprawców dostało się na teren firmy, jeden z nich posiadał przy sobie przedmiot
przypominający broń, dwaj pozostali kije
baseballowe. Następnie pobili jednego
z właścicieli firmy, zabrali pieniądze i
uciekli.
Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek
informacje na ten temat proszone są
o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu w Poznaniu nr telefonu
61 841 25 90,
61 841 25 94
lub 785 117 935.
źródło:
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/

nr 18/2011

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych akcjach:
19 września zabezpieczali miejsce wypadku na trasie S11 na zjeździe w Koninku
21 września zabezpieczali miejsce wypadku motocyklowego na obwodnicy Kórnika
21 września zabezpieczali miejsce wypadku na przejeździe kolejowym w Pierzchnie.
26 wrzesnia gasili pożar trawy przy trasie S 11 w Gądkach.
26 września gasili pożar sadzy w kominie w Borówcu przy ulicy Poznańskiej 74.
27 września zabezpieczali w Czmoniu miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
28 września gasili pożar samochodu na ulicy Średzkiej w Kórniku.
2 października zabezpieczali miejsce wypadku drogowego w Trzebisławkach.
6 października gasili pożar trawy przy nastawni kolejowej w Szczodrzykowie.
7 października zabezpieczali miejsce wypadku w Kórniku na trasie S 11.
9 października usuwali plamę oleju na ulicy Poznańskiej w Kórniku.
11 października gasili pożar transformatora na terenie firmy „Raben” w Gądkach.
12 października udali się ugasić palące się sadze w kominie na ulicy Słowikowej w
Borówcu.
14 października gasili pożar trawy przy rondzie Mościenica.
16 października zostali wezwani przez Pogotowie Ratunkowe do pomocy przy zniesieniu
do karteki pacjenta mieszkającego przy ulicy Krasickiego.
Oprac. Robert Wrzesiński
W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, informujemy,
że w dniu 1. listopada nastąpi zamknięcie części ulic, celem bezpiecznego
ruchu pieszych zdążających na cmentarze.
1. Poprzez odcinek ul. 20 Października od skrzyżowania z ul. ks. Jabłońskiego do skrzyżowania z ul. Wróblewskiego prowadzony będzie ruch
jednokierunkowy;
2. Poprzez ul. Steckiego od skrzyżowania z ul. 20 Października do remizy
OSP Kórnik prowadzony będzie ruch jednokierunkowy;
3. Poprzez ul. 20 Października (odcinek od ul. Steckiego do ul. Średzkiej)
możliwy będzie tylko ruch pieszy.
Wymienione ulice zabezpieczane będą siłami funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji w godz. od 12:00 do godz. 16:00.
Jednocześnie prosimy wszystkich o reagowanie na polecenia funkcjonariuszy i nie stwarzanie zagrożeń w ruchu pieszym i kołowym.
SM Kórnik

21 października 2011r.

Aktywni seniorzy
z PKPS

Podopieczni kórnickiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mają możliwość
aktywnie spędzać wolny czas. Zakończyli
sezon wakacyjny, który jak co roku, był udany. W czerwcu około 50 osób przebywało w
Rewalu. Natomiast we wrześniu grupa 32
podopiecznych PKPS udała się na wyjazd
rehabilitacyjny do Kudowy Zdroju połączony
ze zwiedzeniem stolicy Czech Pragi.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
PKPS w Kórniku – Bogdan Wesołek informuje również, iż ta organizacja gościła w
sierpniu 52 seniorów ze Zbąszynia – sympatyków Powstania Wielkopolskiego. Pod
opiekę Bogdana Wesołka zwiedzili oni Zamek, kryptę Zamoyskiech, obejrzeli pomnik
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku.
W drugiej połowie października odbędzie
sie spotkanie, na którym zaplanowao podsumować letni okres w PKPS.
Seniorów w drugiej połowie października
czekają kolejne wyjazdy. Udadzą się do
Rokitna – do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Inny charkter będzie mieć
wycieczka do Zielonej Góry na winnobranie.
W dalszym ciągu Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kórniku zajmuje się dystrybujcją
żywności finansowanej z funduszy unijnych.
Część żywnosci jest wydawan przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a druga część w
siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie.
Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują m.
in. mąkę, mleko, płatki kukrydziane, ryż.
Niestety, wiadomo już, że w przyszłym roku
będzie mniejszy asortyment i mniejsza liczba
tej unijnej pomocy.
Bogdan Wesołej uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w dniach 21-25
września w Białym Dunajcu dla prezesów
zarządów gminnych, miejsko-gminnych,
rejonowych, wojewódzkich PKPS. Na
szkoleniu tym przekazywano inforamcje jak
organizacje pozarządowe mają pozyskiwać
żywność z Unii Europejskiej oraz od małych
sponsorów. W związku z nowymi przepisami
mówiono o sposobach zdobywania w gminach środków na zasadach konkursów na
statutową działalność.
Do Bogdana Wesołka jako prezesa
ZM-G PKPS i jednocześnie radnego Rady
Miejskiej w Kórniku zwracają się osoby w
różnych sprawach. Mieszkańcy Czmonia
wskazali na potrzebę odnowienia w tej miejscości Figury Wdzięczności za odzyskanie
niepodległości po I wojnie światowej. Jest
to Figura Chrystusa Ukrzyżowanego. Bogdan Wesołek czyni starania o pozyskanie
środków na te prace renowacyjne. Rodzina
państwa Ziętów zwróciła uwagę na to, by
zostało uzupełniona lista powstańców wielkopolskich na tablicy w Łomnicy.
Bogdan Wesołek otrzymał od Teresy
Szczęsnej z Kalisza dokmunety napisane
w języku angielskim świadczące o wielkim
zaangażowaniu w sprawy społeczne polonii amerykańskiej w Chicago ks. Jakuba
Organiściaka, który spoczywa na bnińskim
cmentarzu.
Robert Wrzesiński
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„Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.”
T. Karasiewicz
Iście jesienne spotkanie zorganizowała dla
miłośników poezji Biblioteka w Bninie. Kolejny
już wieczór poetycki, tym razem zatytułowany
Jesienne zamyślenia, dnia 6 października
zgromadził liczne grono czytelników.
Przy dźwiękach muzyki uczestnicy mieli

okazję wysłuchać następujących wierszy
o tematyce jesiennej: O jesieni, jesieni K.
Iłłakowiczówny, Oto widzisz znowu idzie
jesień T. Micińskiego, , Pokochaj jesień T.
Karasiewicza, Jarzębina W. U. Kurek, Jesień
M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Sześć pór
roku J. Twardowskiego i innych. Nie zabrakło
także muzycznych interpretacji utworów w
wykonaniu: Eleni,
G. Łobaszewskiej, H. Banaszak, Skaldów,
Cz. Niemena czy J. Radka.
Goście mogli dodatkowo dowiedzieć się
o właściwościach zdrowotnych kasztanowca i

jarzębiny, a także o sposobach radzenia sobie z
obniżonym nastrojem w czasie tej chłodnej pory
roku. Podczas wieczoru wiele uwagi poświęcono okresowi zwanemu potocznie jesienią życia.
Bibliotekarki przedstawiły czytelnikom czym jest
owy etap w życiu człowieka, jakie posiada zalety
i w jaki sposób dobrze i radośnie wykorzystać
ten czas. Na zakończenie bibliotekarki przygotowały kulinarną niespodziankę dla gości.
Każdy uczestnik mógł spróbować naturalnych
przetworów przygotowanych z darów jesieni i
herbatki z owoców leśnych.
K.P.P.

Ptasi wędrowcy

4 października grupy: Słoneczka 2 i
Promyczki 2 z przedszkola Cztery Pory
Roku uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Filii w Bninie prowadzonych przez
panią Klaudynę Pawłowską. Spotkanie
poświęcone było ptakom, które odlatują
do ciepłych krajów. Dzieci miały okazję
poznać budowę ptasich wędrowców, dowiedzieć się w jaki sposób latają, dlaczego
odlatują na zimę w cieplejsze regiony i jaką
niebezpieczną drogę muszą pokonać, aby
dotrzeć do Afryki. Spotkanie ubogaciła
prezentacja multimedialna oraz naturalne
głosy ptaków. Dodatkową atrakcję stanowiły eksponaty jastrzębia i perkoza. Przedszkolacy z zaciekawieniem oglądali także
różnej wielkości jajka ptaków: strusia, kury
i przepiórki. Z uwagą wysłuchali wiersza
J. Tuwima Spóźniony słowik i wzięli udział
w mini przedstawieniu na bazie utworu S.
Pagaczewskiego pt. Odlot szpaków.
Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć
przygotowaną na to spotkanie wystawkę
książek oraz zdjęcia ptaków. Jak zwykle,
nie zabrakło zagadek, zabaw ruchowych,
plastycznych i wielu radosnych przeżyć.

„PASJOTEKA W BIBLIOTECE”
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Członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku 8 października wraz z
delegacjami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr1 z Kórnika i Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich z Robakowa odwiedzili Kostrzyn, Iwno i Gułtowy.
Kostrzyn należy do najstarszych miast
w Wielkopolsce. W 1251 r. otrzymał prawa
miejskie z nadania Przemysła I. Przewodnikiem po historii miasta i zbiorach Izby
był Kazimierz Matysek znany regionalista i
twórca Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej
w Miejsko-Gminnej Bibliotece. Jest on autorem folderu pt. „Kostrzyniacy w Powstaniu
Wielkopolskim”. Kalendarium Powstania
Wielkopolskiego w Kostrzynie z ilustracjami licznych pamiątek z tego czasu dobrze
ilustruje temat Powstania Wielkopolskiego.
W zbiorach Izby znajdują się unikalne
patriotyczne lampiony z Poznania, który-

V DNI PRZEDSZKOLAKA

K.P.P

W dniu 26 września Biblioteka Publiczna w Kórniku rozpoczęła kolejny sezon
warsztatów pasji i rękodzieła.
Na pierwszym, powakacyjnym spotkaniu,
zostały zaplanowane i omówione tematy naszych zajęć. Wspaniałe Panie zaprezentowały
własne prace, które powstały w czasie wakacji
i trzeba przyznać, że zapału ani pomysłowości
Im nie zabrakło. Podczas spotkania nasze
uczestniczki proponowały również zajęcia i
tematy, które chciałyby poznać. Jest wiele
nowych dziedzin rękodzieła artystycznego,
które zaprezentujemy na „Pasjotece”.
Zaledwie dwa tygodnie później rozpoczęto
pierwsze warsztaty, których tematem był makijaż i stylizacja. Panie wysłuchały informacji
o kosmetykach i na własnej skórze sprawdziły
ich różne rodzaje. Dowiedziały się, jak w krótkim czasie wykonać delikatny, podkreślający
urodę makijaż. Podczas omawiania kosmetyków Pani Kasia wykonała makijaż twarzy
dwóch Pań, omawiając szczegółowo jego
poszczególne etapy. W czasie wykonywania
makijażu Panie mogły zapoznać się z książkami i materiałami dotyczącymi typów sylwetki,
najnowszych trendów kolorystycznych oraz

ŚLADAMI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH PO ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ

– inauguracja sezonu 2011/2012
typów urody.
Na kolejnym spotkaniu będzie omówione
to, w jaki sposób nauczyć się widzieć kolory
tak, aby prawidłowo dobrać je do odcienia
skóry. Omówimy również jak dostosować
odzież do budowy sylwetki, w jaki sposób
prawidłowo dobrać spodnie i górną część

odzieży i wiele ciekawych zagadnień ze świata
mody i stylizacji.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na zajęcie pt.: „Bądź
piękna – makijaż i stylizacja cz. II” w dniu 24
(poniedziałek) października o godzinie 17:00.
KAK

nr 18/2011

W dniach 29 i 30 września 2011 r.
rodzice i nauczyciele dzieci w wieku
przedszkolnym mogli wziąć udział w V
Dniach Przedszkolaka, zorganizowanych
przez kórnicką Filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie. Z
indywidualnych konsultacji psychologicznych i logopedycznych skorzystali
rodzice, których dzieci mają problemy
wychowawcze, rozwojowe i zdrowotne.
Także nauczyciele uzyskali interesujące
ich informacje o tematyce wychowawczej. Specjalistyczne porady zostały
uatrakcyjnione materiałami edukacyjnymi:
Dieta mózgu i Zaczaruj malucha słowami.
Natomiast w dniu 1 października 2011 r.
(sobota) pracownicy Poradni wzięli udział
w prowadzonych przez Kórnicki Ośrodek
Kultury „Warsztatach zabaw rodziców i
dzieci”.
Zainteresowane osoby zapraszamy do
kontaktu z naszą Filią:
- rejestracja (osobista, telefoniczna)
we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 9.30,
tel. 618170907.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska,
kierownik Filii
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mi oświetlano miasto 27 grudnia 1918 r.
Takiej Izby, takich zbiorów Kórnik może
Kostrzynianom szczerze pozazdrościć. Na
zakończenie, Prezes Koła Pani Dorota Przybylska wręczyła p. Kazimierzowi Matyskowi
pamiątkowy Kórnicki Krzyż Powstania Wlkp.
nadany przez Pana Burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego Izbie Muzealnej Ziemi
Kostrzyńskiej .
Podczas spaceru na rynku i ulicach miasta Kostrzyna zobaczyliśmy liczne zabytki
i miejsca pamięci narodowej. W Kostrzynie
mieściła się w końcu XIX w. filia firmy „Pług”
z Kórnika. Na wschodniej pierzei Rynku na
kamienicy rodziny Sicińskich pod nr 2 wmurowana jest tablica z brązu wg projektu artysty
rzeźbiarza Mariana Banasiewicza, na której
umieszczono godło Towarzystwa Powstańców i Wojaków przedstawiające czapkę powstańczą z orłem i dwie skrzyżowane szable
oraz tekst: „W 65 rocznicę w tej kamienicy w

okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/19
r. mieściło się Biuro Werbunkowe oraz odwach powstańczy ochotników z Kostrzyna”.
Iwno to siedziba rodu Mielżyńskich.
Rotmistrz Ignacy hr. Mielżyński właściciel
Iwna, 8 stycznia 1919 r. rozpoczął tutaj
tworzenie oddziałów Wojska Wielkopolskiego. Brał udział w bitwie pod Zdziechową,
później awansował na szefa sztabu frontu
północnego, a następnie objął dowództwo
II odcinka tego frontu pod Łabiszynem. Jest
szczególnie zasłużony w wojnie 1920 r. za
co otrzymał Order Virtuti Militari. Ignacy
Mielżyński był w 1920 roku organizatorem i
pierwszym dowódcą I Ochotniczego Pułku
Jazdy Wielkopolskiej nr 215, a później 26
Pułku Ułanów Wielkopolskich. W Iwnie
zwiedziliśmy jedną z najsłynniejszych w
Polsce stadninę koni wyścigowych. W 2000
r. przed pałacem postawiono pamiątkowy
głaz z napisem „Pamięci ppłk Ignacego
Mielżyńskiego”.
W Gułtowach siedzibie rodowej Bnińskich z Bnina w kościele p.w.św. Kazimierza
czekał na nas ks. Eda, ks. proboszcz Edmund Jaworski powszechnie znany z prasy
i swoich licznych inicjatyw społecznych.
Zapoznał nas z historią unikalnego kościoła,
jego fundatorów z Bnina oraz współczesnej
ikonografii kościoła. Twórcą obrazów jest Ludomir Gałdowski. Najbardziej interesującymi
są obrazy: „Ecce Homo” przedstawiający
Jana Pawła II z białą i czarną owieczką
oraz obraz „Św. Krzysztofa na motocyklu”
z Jezusem na ramionach i drogą asfaltową.
Z pewnością dzień ten na długo zostanie w
pamięci uczestników.
		
Kazimierz Krawiarz
KPPWLKP
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Pokochaj jesień

JEDYNKA DLA TYTUSA!

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kórniku zawsze obchodzony jest
bardzo uroczyście. Nic dziwnego, przecież
szkoła nosi imię Tytusa Działyńskiego,
polskiego patrioty, mecenasa sztuki, który
w kórnickim zamku zgromadził pokaźną kolekcję dzieł sztuki, starodruków i rękopisów.
Uroczystość rozpoczęła się w poniedziałek, 10 października, mszą święta o godzinie 8.00. w parafii Wszystkich Świętych
w Kórniku. Uczestniczyli w niej uczniowie
wraz z wychowawcami. Po nabożeństwie
nastąpiła szkolna część uroczystości.
Najpierw delegacje poszczególnych klas
złożyły kwiaty pod popiersiem patrona.
Następnie na sali gimnastycznej głos
zabrała pani dyrektor Eliza Wasylkowska
– Ziółkowska, a w końcu przemówił do nas
sam Tytus Działyński. W postać wielkopolskiego arystokraty wcielił się uczeń klasy
VIb Stanisław Kowalski.
O życiu i działalności wielkiego mecenasa sztuki dowiedzieliśmy się dzięki
prezentacji multimedialnej i programowi
artystycznemu, zaprezentowanemu przez
szkolny zespół teatralny, “Tytuski”. Prowadzi go pani Ewa Szybiak.
Na zakończenie rozdano nagrody w
szkolnym konkursie fotograficznym „Mój

patron w obiektywie”. Pierwsze miejsce
zajęła uczennica klasy Iva, Julia Łopińska.
Z okazji Dnia Patrona ogłoszony też szkolny konkurs plastyczny. Najlepsze prace
uczniów można oglądać na tablicy przed
pokojem nauczycielskim.
		
KiK
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W kórnickiej Oazie zainaugurowano
rozgrywki koszykówki. Nowy obiekt stał się
areną zmagań I ligi kobiet oraz walki o mistrzostwo polski juniorów i III ligi mężczyzn.
Kobiecą koszykówkę reprezentuje
MUKS Kórnik- bezpośrednie zaplecze
MUKSu Poznań, drużyny, która gra w elicie
kobiecej koszykówki w Polsce. Klub, młody
jeszcze, ale już wielce utytułowany zorgaO Klubie MUKS, jego osiagnięciach,
planach i ambicjach opowiedział „Kórniczaninowi” prezes klubu Andrzej
Jabłoński
MUKS jest 9letnim klubem koszykówki
żeńskiej. Stworzony został w oparciu o
zapotrzebowanie na tego typu dyscyplinę,
rozbudzone sukcesami koszykarek Olimpii
i juz nie żyjącej Małgorzaty Dydek, występującej w najlepszej lidze świata WNBA.
Celem klubu jest szkolenie młodzieży.
Liczymy, że dzięki naszemu „rodzinnemu”
klubowi część młodzieży zamiast szukania
nie zawsze uczciwej drogi życia i frustracji,
znajdzie sens w rozwoju swoich umiejętności w koszykówce.
Gwarantem realizacji tych celów jest
praca trenerki Iwony Jabłońskiej (niegdyś
zawodniczka Olimpii Poznań, trenerka
Kadry narodowej, która na tegorocznych
Mistrzostwach Europy U-20 zdobyła brązowy medal) , trenera Macieja Brodzińskiego
oraz trenera Krzysztofa Dobrowolskiego.
W okresie 9 lat możemy się pochwalić
17 tytułami Mistrzyń Polski w kategoriach
młodzieżowych, awansem I zespołu w
2007r do ekstraklasy i obecnie, czyli w
sezonie 2011/2012. W tej chwili mamy dwa
zespoły: pierwszy gra w PLKK a drugi w I
lidze centralnej PZKosz. Nasza doskonała
współpraca z Burmintrzem i Gminą Kórnik
oraz zrozumienie tematu przez Pana
Kiełbasiewicza ma na celu stworzenie Kórnickiego Centrum Koszykówki dziewcząt, a
w perspektywie wychowanie zawodniczek
także z gminy Kórnik, które będą grały w
ekstraklasie.
Inauguracja I ligi nie wypadła okazale,
jednak celem tych rozgrywek jest popularyzacja koszykówki w Gminie Kórnik oraz
w aspekcie szkoleniowym ogrywanie zawodniczek, co zaprocentuje w przyszłości.
Piękny obiekt OAZA powinien tętnić
życiem. Wychodząc w przyszłość i mam
nadzieję ze w perspektywie 3/4 lat, a
może wcześniej hala będzie wypełniona
do ostatniego miejsca, a Gmina Kórnik
będzie mogła pochwalić się swoją drużyną, tego sobie i mieszkańcom życzę. Na
zakończenie motto pasujące do naszego
klubu. „Jesteśmy cukiereczkiem , którego
trzeba tylko opakować”
Andrzej Jabłoński
Prezes MUKS
Kolejny mecz w Oazie
22 października o 18:00.
MUKS Kórnik zagra z
GTK Wejherowo
ZAPRASZAMY
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nizował wiosną w Kórniku finał Mistrzostw
Polski U-20, w którym zresztą gospodynie
z MUKSu triumfowały.
Były przymiarki, by drużyna ekstraklasy
MUKSu grała także w Oazie, jednak między innymi dlatego, że większość radnych
nie zgodziła się na przekazanie funduszy
dla drużyny - Koszykówka na najwyższym
krajowym poziomie pozostała w Poznaniu.

Kotwica Kórnik zakotwiczyła na pierwszym miejscu

Kibice koszykówki będą mogli w Oazie
dopingować zmagania drużyny męskiej
PBG Basket Junior- zaplecza seniorksiej,
wystepującej w ekstraklasie drużyny PBG
Basket. Walczyć ona będzie o Mistrzostwo
Polski Juniorów, ale także będzie szukać
sportowego doświadczenia w rozgrywkach
III ligi.
ŁG

Podczas meczu inaugurującego rozgrywki I Ligi Koszykówki

Rozmowa z koordynatorem projektu
PBG Basket Junior Bartłomiejem Tomaszewskim- wielokrotnym medalistą
mistrzostw Polski, reprezentantem kraju,
zawodnikiem Lecha Poznań w latach 19891997.
PBG Basket Junior to coś więcej niż
drużyna koszykówki. Proszę o kilka słów
na temat fundacji i idei PBG Basket Junior.
Zdecydowanie tak, PBG Basket Junior to
nie tylko drużyna, nie tylko grupa ludzi występująca w rozgrywkach juniorskich i III ligowych.
To przede wszystkim wieloletni projekt mający
na celu wychowanie i wyszkolenie młodych
wyselekcjonowanych wcześniej chłopaków na
koszykarzy. Docelowo nasi wychowankowie
w perspektywie 2,3 lat mają stanowić jeśli nie
o sile to przynajmniej solidne i wartościowe
uzupełnienie drużyny ekstraklasy PBG Basket.
Wielu z nich ma na to bardzo realne szanse.
Motorami napędowymi fundacji i opiekunami drużyny są ludzie związani z wielkopolską koszykówką. Proszę ich przedstawić.
Sztab organizacyjno-szkoleniowy tworzą
ludzie związani z poznańską i wielkopolską
koszykówką. W związku z tym w szczególny
sposób jesteśmy związani z Poznaniem i
Wielkopolską, a dobro koszykówki leży nam
szczególnie na sercu.
Prezesem fundacji i głównym trenerem jest
Eugeniusz Kijewski- osoba, której nie trzeba
przedstawiać nikomu kto interesuje się sportem- legenda poznańskiej i polskiej koszykówki.
Wielokrotny reprezentant Polski, olimpijczyk,
wielokrotny mistrz Polski. Jako trener również
związany z największymi polskimi klubami- Lechem, Anwilem, Prokomem, z którym zdobywał
mistrzostwa Polski i walczył przez wiele lat na

parkietach euro-ligowych. Prowadzona przez
Eugeniusz Kijewskiego reprezentacja Polski w
1997 roku zajęła 7 miejsce, najlepsze w ostatnim ćwierćwieczu na Mistrzostwach Europy.
Sztab trenerski tworzą ponadto: Przemysław Szurek- wieloletni trener grup młodzieżowych- jako jedyny Polak uczestnik
szkoły trenerskiej FIBA, Bartosz Sikorski oraz
trener ogólnego rozwoju- związany od lat z
poznańskim środowiskiem tenisowym-Andrzej
Penconek.
Skąd pomysł gry w Kórniku? Jak podoba się Państwu kórnicki obiekt?
Skąd pomysł na grę w Kórniku? Po pierwsze jest to najlepszy obiekt tego typu jaki widziałem w Polsce. Po drugie przychylność Pana
Burmistrza oraz szefa obiektu Oaza- Pana
Wojciecha Kiełbasiewicza- również postaci
doskonale znanej w środowisku wielkopolskiego basketu.
Proszę przybliżyć nam drużynę. Kto się
wyróżnia, w kim trenerzy pokładają największe
nadzieje?
Jak wspomniałem wcześniej, są to chłopcy
wyselekcjonowani- między innymi wicemistrzowie Polski kadetów (2010) z drużyny Basket
Team Opalenica, są mistrzowie Polski kadetów
(2011) z Kormorana Sieraków, są wychowankowie jednej z najlepszych drużyn młodzieżowych
w Polsce- MKK Pyry Poznań.
Tacy zawodnicy jak Filip Pruefer, Marek
Walczak, Szymon Michalik, Damian Szymczak
to aktualni reprezentanci Polski.
Zwróciłbym jednak szczególną uwagę na
Filipa Pruefera- wychowanka Kormorana Sieraków -rocznik 96, 206 cm wzrostu. Poza tym, że
jest podstawą reprezentacji w swojej kategorii
wiekowej, również o rok starszej

nr 18/2011

Za nami już 9 kolejek klasy okręgowej, a zważając na to że Kotwica ma
rozegrane jedno spotkanie więcej można
powiedzieć, że runda jesienna zbliża się
powoli ku końcowi. Pora więc nieco podsumować dotychczasowe osiągnięcia
kórnickiej drużyny.
Jak wskazuje tytuł Kotwica znajduje się
na czele tabeli. Już w pierwszym spotkaniu
sezonu, gdy na wyjeździe pokonała Vitcovię
Witkowo 1:4 nie sposób było nie odnieść
wrażenia, że drużyna jest znacznie odmieniona i w tym sezonie zamierza walczyć o
wyższe cele. W kolejnych meczach piłkarze
tylko udowadniali tę opinię. W ostatnim
meczu pokonali Kłos Zaniemyśl 2:0. I tak,
tylko z jednym remisem i samymi wygranymi Kotwica od 5 kolejki nie opuszcza
1 miejsca i co najważniejsze na razie się
na to nie zanosi. Z 28 pkt. na koncie ma 9
oczek przewagi nad kolejnym w tabeli Huraganem Pobiedziska (Huragan ma jeden
mecz rozegrany mniej). Kotwica w każdym
spotkaniu gra konsekwentnie, realizując
założenia taktyczne zarówno w obronie jak
i w ataku, z czym w poprzednich sezonach
był nie lada problem. Warto zwrócić uwagę
na bardzo korzystny bilans bramkowy- zaledwie 5 straconych, a 21 strzelonych goli.
Najwięcej bramek: 5 w swoim dorobku
(w której razem z Walczakiem i Michalikiem
grali na ME 95 w Czechach ), to dodatkowo w
tym roku uczestniczył w Jordan Brand Camp w
Londynie, a potem w USA, jako pierwszy Polak
w historii. Są to campy organizowane dla „most
prospect players”, czyli graczy z najwiekszym
potencjałem. W USA znalazł się w gronie
szesnastu najbardziej perspektywicznych
zawodników świata w swoim roczniku.
Za drużyną PBG Basket Junior pierwszy
mecz w Kórniku. 9 października udało się
pokonać GKS Tarnovię Tarnowo Podgórne.
Jak ocenia Pan postawę podopiecznych?
Mecz z Tarnovią- momentami świetny (4
kwarta) momentami niesamowita ilość błędów
i strat (3 kwarta), ale przypomnę są to 16,17
letni chłopcy. Zmienność i niestabilna forma to
cecha młodości. Entuzjazm, ambicja i gorąca
głowa czasem biorą górę, ale to właśnie jest
piękne. Poza tym podczas występów w II lidze
ci chłopcy w większości po raz pierwszy grają z
10 lat starszymi od siebie zawodnikami.
Naszym celem w tym roku jest medal (może
mistrzostwo) Mistrzostw Polski Juniorów. Gra w
III lidze ma pozwolić tym chłopcom ograć się i
zdobyć doświadczenie.

posiada napastnik K. Przybył, ale należy
wspomnieć, że 4 trafienia ma lewy obrońca
M. Zawieja, a 3 bramki stoper Z. Banaszyk.
Poza spotkaniami ligowymi Kotwica
występuje jeszcze w Pucharze Polski,
gdzie w pierwszym spotkaniu pokonała
na wyjeździe drużynę z A-klasy EWPA II
Wielkopolska Komorniki 1:6.
Miejmy nadzieję, że w tym sezonie

drużyna nie złapie zadyszki i zakończy go
tak dobrze jak zaczęła.
Kolejny mecz Kotwica rozegra 26.10 w
Pucharze Polski z LKS Kicin na wyjeździe,
a następny ligowy 29.10 o godz. 15:00 w
Kórniku z Concordią Murowana Goślina.
Serdecznie zapraszamy!

KOLARSTWO

Zawodniczek Limaro to swoisty rekord.
Na sześć rozegranych konkurencji młode
Kórniczanki zdobyły 15 medali, co łatwo
obliczyć, iż oddały rywalkom zaledwie trzy.
Potrójnie stawały na podium w konkurencji
sprintu drużynowego (1m. Alicja Ratajczak –
Wiktoria Żegleń, 2m. Nikol Płosaj – Jagoda
Garczarek i 3m Natalia Radzicka – Diana
Wiza) w konkurencji sprintu klasycznego (1m
Żegleń, 2m Ratajczak, 3m Graczarek), oraz
w scratchu (1m Radzicka, 2m Garczarek, 3m
Ratajczak). Pozostałe medale to w wyścigu
punktowym (2m Radzicka i 3m Płosaj) w
keirinie (1m Ratajczak i 3m Płosaj), oraz w
wyścigu drużynowym na 2000m na dochodzenie, gdzie trener Taciak wystawił jedna
drużynę składającą się z rocznika 1995,
która zajęła 1m (Ratajczak, Żegleń, Wiza) a
drugą z rocznika 1996, która zdobyła srebrne
medale (Radzicka. Płosaj, Garczarek) Warto
dodać, że w Pruszkowie startowało trzynastu
zawodników z UKS Jedynka Kórnik i każdy z
nich przywiózł przynajmniej jeden medal. Nie
startowała w dodatku obecna w Pruszkowie
Katarzyna Pawłowska, gdyż w poniedziałek
rano wylatywała już na Mistrzostwa Europy
seniorów do Holenderskiego Apeldoorn. W
klasyfikacji klubowej wśród kobiet zdecydowanie zwyciężył zespół Limaro 158pkt,
przed ALKS Stal Grudziądz 73pkt. Natomiast
wśród chłopców kolejność była odwrotna,
gdyż w Kórniku nie ma seniorów, a ta kategoria również byłą zaliczana do klasyfikacji.
W klasyfikacji województw wśród kobiet
zdecydowanie wygrała Wielkopolska przed
Kujawsko Pomorskim, natomiast w konkurencjach męskich również klasyfikacja
wyglądała odwrotnie.
Paweł Marciniak

WOREK MEDALI DLA LIMARO KÓRNIK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU
Na zakończenie sezonu na Pruszkowskim torze kolarskim, odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie torowym.
Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że prym w
tej niezwykle widowiskowej odmianie kolarstwa, wiodą zawodnicy i zawodniczki UKS
Jedynka Limaro Kórnik. Nie inaczej było i
tym razem. Kórnicka młodzież zdobyła w 17
rozegranych konkurencjach aż 24 medale (7
zł. 9 sr. 8 br.). Jest to niebywałe osiągnięcie,
zważywszy na fakt iż poziom był bardzo
wysoki. Wśród juniorów młodszych na sześć
konkurencji aż w czterech zawodnicy Limaro
stawali na podium, z tego w sprincie podwójnie (2m Patryk Matuszak, 3m Szymon Rozmiarek, 4m Patryk Rajkowski). Największy
sukces osiągnęła ta trójka jednak w sprincie
drużynowym, zdobywając tytuł Mistrza
Polski z czasem 50,772 sek, pozostawiając
m.in. w pokonanym polu faworyzowany
ALKS Stal Grudziądz 51,951 sek. Pozostałe
medale chłopców to brąz Szymona Rozmiarka w keirinie (4m Patryk Rajkowski) i
w wyścigu Drużynowym na dochodzenie
na 3000m (Adam Radzicki, Rozmiarek,
Rajkowski i Matuszak). W kategorii kobiet
Open w pięciu rozegranych konkurencjach
zawodniczki Limaro zdobyły cztery medale.
Trzy z nich indywidualnie padło łupem Pauli
Fronczak ( 2m w sprincie, 2m w scratchu,
3m w keirinie) czwarty medal to srebro w
wyścigu drużynowym na dochodzenie na
dystansie 3000m (Paula Fronczak, Patrycja
Wiza i Karolina Jurczak). Ostatnia kategoria wiekowa to juniorki młodsze, a wyczyn
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Koszykówka w Oazie

Chelseaonelove

Na pierwszym meczu była około setka
kibiców. Kiedy w najbliższym czasie znów
będzie można oglądać w Kórniku koszykarzy PBG Basket Junior?
Na meczu była bardzo sympatyczna atmosfera, około 100 kibiców, sporo emocji.
Kolejne mecze w Oazie: 30.10 z MKK
Gniezno, 6.11 z Kobylinem (oba o 16.30), 20.11
z Rawiczem o 19.00. Zapraszamy!
Rozmawiał ŁG

21 października 2011r.

Dekoracja drużyn dziewcząt
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NIEUDANE STARTY PIŁKARZY
NASZYCH SZKÓŁ W POWIECIE
Ruszyły rozgrywki piłkarskie w ramach
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkolnego
Związku Sportowego. Naszą gminę reprezentowało Gimnazjum w Kórniku, które w zawodach gminnych, po zaciętej walce pokonało
w dogrywce Gimnazjum w Robakowie 6:4 ( w
normalnym czasie 4:4 ).
W rundzie półfinałowej, która odbyła się
w Komornikach zespół z Kórnika zajął trzecie
miejsce i odpadł z dalszych rozgrywek. Podobnie nie powiodło się młodym piłkarzom z
Szczodrzykowa. W półfinałach Mistrzostw Powiatu Poznańskiego dla szkół podstawowych,
które odbyły się w hali OAZA zajęli miejsce piąte
i także nie awansowali wyżej. Zespół chłopców
z SP Szczodrzykowo już fizycznie był słabszy
od przeciwników z innych szkół, którzy znacznie
przewyższali ich wzrostowo i wagowo.
W OAZIE walczyły także nasze gimnazja o
prawo reprezentowania gminy w zawodach powiatowych. W normalnym czasie wynik meczu
był remisowy 1:1 a w rzutach karnych Robakowo strzeliło 1 bramkę i ostatecznie wygrało z
Kórnikiem 2:1. Gimnazjum Robakowo wystąpi
w zawodach powiatowych, które odbędą się 17
października w Murowanej Goślinie. Czy reprezentacja tej szkoły przełamie złą pasję porażek
naszych szkolnych drużyn? Zobaczymy.
INDYWIDUALNE PRZEŁAJE
NA MALCIE W POZNANIU
Nasi najlepsi biegacze szkół gminy Kórnik
startowali w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się na terenie
Malty w Poznaniu. Do zawodów wojewódzkich,
które odbędą się wiosną 2012 roku kwalifikowały się szóstki najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
Awanse wywalczyli:
SP 1 Kórnik – 4 m. Maria Woźna i 6 m. Bartosz
Zgarda
SP Radzewo – 6 m. Mikołaj Ratajczak
Gimnazjum Robakowo- 3 m. Łukasz Kozak, 4
m. Dawid Kurek
LO Kórnik – 6 m. Jakub Wojciechowski
Ponadto wśród kilkudziesięciu startujących w
każdej kategorii wiekowej miejsca w pierwszej
dziesiątce wywalczyli:
7 m. Dariusz Konowrocki z SP Szczodrzykowo
i Szymon Korcz z Gimnazjum Kórnik
8 m. Róża Jakubowska- Gimnazjum Kórnik
9 m. Justyna Rumińska z SP Radzewo
10 m. Jakub Tomczak z SP Szczodrzykowo

2. Szkoła Podstawowa w Kórniku –Bninie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
4. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa w Kórniku- Bninie w
składzie: Dawid Kurminowski, Arkadiusz Dzirba, Kacper Leski
2. Szkoła Podstawowa w Radzewie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
4. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
Najlepsze zespoły zostały nagrodzone
dyplomami a zawodnicy medalami.
Tradycyjnie gospodarze imprez gminnych
- tym razem SP Bnin ugościła uczestników
imprezy słodkościami.Mistrzowie gminy wyjadą
na zawody powiatowe 21 października 2011 do
Przeźmierowa.
ROBAKOWO W FINALE
WOJEWÓDZKIM W SZTAFETACH
7 października 2011 na skróconych trasach
ok. 750 m biegały szkoły powiatu poznańskiego
w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody
odbyły się w Koziegłowach. Brązowy medal i
awans do zawodów wojewódzkich wywalczyli
chłopcy p. Pawła Pawlaczyka z Gimnazjum
w Robakowie. Na tych samych zawodach
sztafety dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół
w Kórniku zajęły miejsca czwarte a mieszany
zespół ( 5 dz. i 5 chł.) z Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku zajął piąte miejsce. Zawiodły
dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku, niektóre z
nich odmówiły startu przed samym wyjazdem
i zdekompletowany zespół ( musi biegać 10
osób) nie wyjechał na zawody. Szkoda! Tym
samym szkoła będzie miała odjęte 5 pkt. ze
współzawodnictwa sportowego prowadzonego
przez SZS PP.

W RADZEWIE WALCZYLI TENISIŚCI SP
10 października 2011 tenisiści stołowi
szkół podstawowych spotkali się w Radzewie
na drużynowych mistrzostwach w tenisie
stołowym. Każda drużyna rozegrała gry pojedyncze i deblowe. Gospodarz imprezy Szkoła
Podstawowa w Radzewie wygrała rywalizację
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Obydwa zespoły będą reprezentowały naszą gminę
w zawodach powiatowych (19/20.10. 2011 w
Pecnej). Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta
1. SP Radzewo w składzie: Joanna Rybak,Magdalena Cychnerska, Monika Stempniak
2. SP 1 Kórnik
3. SP Kórnik-Bnin
4. SP Szczodrzykowo
Chłopcy
1. SP Radzewo w składzie: Marcin Tomaszewski, Mateusz Kazyaka, Norbert Naglewicz
2. SP Szczodrzykowo
3. SP Kórnik- Bnin
4. SP 1 Kórnik
Rozegrano także rywalizację indywidualną.
Dziewczęta
1. Joanna Rybak- Radzewo
2. Magdalena Cychnerska- Radzewo
3. Weronika Biernacka – Bnin
Chłopcy
1. Marcin Tomaszewski- Radzewo
2. Mateusz Kazyaka - Radzewo
3. Bartosz Urbaniak –Szczodrzykowo
Najlepsi tenisiści w zawodach drużynowych
i indywidualnych o trzymali medale ufundowane przez UKS ”Jedynka-Kórnik , sekcja SKS
„Sokół”
ARA

2 października 2011r. w radzewskiej szkole rozegrano piątą, przedostatnią rundę
I Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej – Warcabowy Turniej Październikowy.
Wśród 18 uczestników najlepszym warcabistą tego dnia okazał się Dawid Miszczak
(Błażejewo), który w 9 rundach zgromadził 8.5 pkt, co pozwoliło mu wysunąć się na
czoło klasyfikacji generalnej całej Ligi. Kolejne miejsca w turnieju zajęli: 2. Karol Rybak
(Radzewo, 7.0), 3. Karol Niemier (Czmoń, 6.0), 4. Eugeniusz Rybak (Konarskie, 6.0),
5. Rafał Matuszewski (Konarskie, 5.0). W poszczególnych kategoriach na pierwszym
stopniu podium stawali: Natalia Radziejewska z Radzewa (dziewczęta – szkoły podstawowe), Bartosz Wójkiewicz z Radzewa (chłopcy – szkoły podstawowe), Rita Zięta z
Mościenicy (kobiety – open) oraz Dawid Miszczak (mężczyźni – open). Dzięki dotacji z
Urzędu Miejskiego wszyscy zawodnicy opuszczali mury szkoły z kolorowymi nagrodami
rzeczowymi. Turniej sędziował Ryszard Bartkowiak – prezes MUKS „Wieża Kórnicka”, a
współorganizatorem był SKS „Sokół” w Radzewie.
Karol NIEmier

II FAMILIADA WARCABOWA PAMIĘCI MARKA SERWATKIEWICZA
niedziela, 23.10., g. 11:00
Szkoła Podstawowa w RADZEWIE
Do turnieju zgłaszają się dwuosobowe zespoły rodzinne (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic-dziecko, dziadek/babcia-wnuczek/wnuczka,
kuzynostwo lub inne pokrewieństwo o tym samym nazwisku). W celu weryfikacji danych należy zabrać ze sobą dokument tożsamości
(dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.). W razie trudności ze skompletowaniem drużyny istnieje możliwość wystartowania pojedynczo.
Zapisy w dniu zawodów do godz. 10:55 lub wcześniej elektronicznie na adresy: karolniemier@wp.pl lub rbartkowiak@op.pl,
smsem na nr tel. 696 090 964, bądź też osobiście u Karola Niemiera i Ryszarda Bartkowiaka.
WPISOWE: uczniowie SP, GIM 1 zł, pozostali 2 zł
Organizator przewiduje: puchary, statuetki, dyplomy dla najlepszych w turnieju indywidualnym oraz drużynowym.
Nagrody dla wszystkich uczestników!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!!
Organizatorzy: MUKS „Wieża Kórnicka”, SKS „Sokół” w Radzewie
POWIATOWE SZTAFETY PŁYWACKIE W
OAZIE-12.10.2011
Około 300 uczniów szkół podstawowych
, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych walczyło na basenie w OAZIE w Powiatowych
Sztafetach Pływackich. Były to jednocześnie
mistrzostwa szkół gminy Kórnik. Oprócz Gimnazjum w Robakowie startowały wszystkie
pozostałe szkoły. Dla zwycięzców w gminie
KCSiR „OAZA” przygotowała puchary a dla
pozostałych szkół pamiątkowe dyplomy. Imprezę zaszczycili : wiceburmistrz Kórnika p. Antoni
Kalisz, olimpijka w wioślarstwie Magdalena
Kemnitz a także honorowy prezes SZS p.
Tadeusz Rauk. Sztafety szkół podstawowych
(5dz.i 5 chł.) płynęli 10 x 25m a gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne 10 x 50m. Wyniki zawodów
gminnych:
1. SP 1 Kórnik 2. SP
2. Kórnik-Bnin

W BNINIE WALCZYLI W BADMINTONIE
Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie
zorganizowała mistrzostwa dla szkół podstawowych w drużynowym badmintonie ( kometka).
Odbyły się gry pojedyncze i deblowe.
Niezwykle zacięte mecze o mistrzostwo
gminy stoczyły zespoły z Bnina i Radzewa.
Ostatecznie w dziewczętach zwyciężyła szkoła
z Radzewa a w chłopcach z Bnina.
Dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa w Radzewie w składzie:
Joanna Rybak, Justyna Rumińska, Magdalena
Cychnerska
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3. SP Szczodrzykowo
4. SP Radzewo
oraz 1. G. Kórnik
W zawodach powiatowych sztafeta Zespołu
Szkół z Kórnika (liceum) w składzie: Patrycja
Hołderna, Weronika Płóciennik, Marianna
Frackowiak, Jagoda Szabelska, Angelika
Delestowicz oraz Marcin Buszkiewicz, Maciej
Bąk, Tomasz Górny, Mateusz Konik i Dawid
Szymkowiak zajęła czwarte miejsce.
Ze szkół podstawowych najwyżej została
sklasyfikowana Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kórniku, która zajęła szóste miejsce. W sztafecie pływali:
Magdalena Zimniak, Agnieszka Wlazły,
Maria Woźna, Julia Łopińska, Julia Arning i Jan
Buszkiewicz, Jakub Lehmann, Dominik Mytko,
Roman Kapusta, Szymon Zimniak.
Gimnazjum Kórnik było dziewiąte.
ARA

SP RADZEWO
NA TRASIE

15 października 2011r., w przeddzień maratonu w Poznaniu zorganizowano XI Międzynarodowy Bieg Maltański. Udział w nim wzięła
dwójka reprezentantów szkoły w Radzewie,
która kontynuuje przygodę z bieganiem – najprostszą formą rekreacji ruchowej oraz jednym
z elementów zdrowego trybu życia. Trasę o
długości 5,3 km usytuowano w malowniczym
terenie wokół Jeziora Maltańskiego. Wśród
ponad setki biegaczy radzewiacy zajęli następujące miejsca:
30 – Mikołaj Ratajczak
(00:23:01) [kat. do lat 30 – msc. 21]
31 – Karol Niemier
(00:23:11) [kat. do lat 30 – msc. 22]
Na uwagę zasługuje zwłaszcza postawa
12-letniego Mikołaja, od którego nie było
młodszych startujących. Jeśli dalej będzie tak
sumienny i pracowity to w bardzo młodym wieku
ukończy bieg maratoński.
KN
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277e-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

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
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

*Zatrudnimy pracowników gospodarczych ( orzeczenie o niepełnosprawności) Kórnik. Umowa o pracę, pełny etat. . Kontakt: 605 997 095
* Wynagrodzenie i odszkodowanie za linie energetyczne oraz gaz i inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości 100% skuteczność 501303029
*Sprzedam krzesełko do karmienia dzieci, szczegóły tel.508795439
*Usługi Koparko-Ładowarką CAT. Kórnik i okolice. Tel. 665-913-726
*Sprzedam dynie i kapustę szatkowaną. Biernatki ul. Główna 35. tel: 61-8-171-659
*Zatrudnię do biura w Kórniku studentkę studiów zaocznych do 26 roku życia. Tel. 600 400 530
*Wynajmę: Borówiec parterowy lokal 75m² z ogródkiem na mieszkanie, biuro, usługi. Cen 1200 PLN. Tel. 609 300 000
*Czyszczenie dywanów, tap. meblowych KARCHER, sprzątanie domów, mieszkań Tel. 601 651 589
*Wynajmę lub sprzedam lokal na działalność lub mieszkanie 70m² w Szczodrzykowie. Tel. 501150612
*Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 53m² w Szczodrzykowie. Tel. 501150612
*Posiadam mieszkanie do wynajęcia w Zaniemyślu - 60m². Tel: 606-554-909 (po 16-tej)
*Zatrudnimy pracowników FIRST STOP KAMIONKI AUTO SERWIS mechanika opony myjnia. Tel.502752009
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 48,80 m² w Kórniku z dużym balkonem i markizą. Tel. 532442939
*Sprzedam działkę rolną: 5000 m² ,przy lesie . Miejscowość: Kaleje, Tel. 602185776
*Sprzedam albę do I Komunii Św. dla dziewczynki (alba, sznur, chusteczka komunijna, „woreczek” do książeczki). Stan db. Cena 55. Tel. 605 068 320
*Borówiec bliźniak 103/200 w stanie deweloperskim. 200tys. Tel. 602 214 931
*Rencista budowlaniec tanio wyremontuje mieszkanie, wybuduje domek. tel. 792 884 454
*Doświadczona opiekunka zajmie się dzieckiem w każdym wieku. Tel. 698 535 043
*Sprzedam działki budowlane, okolice Kórnika, 65 zł za m². Tel. 725 590 250
*Renowacja mebli. Kórnik-Bnin. Tel. 661 064 602
*Montarz drzwi, okien PCV, rolety, roletki, wertikale, parapety, moskitiery. Kórnik - Mickiewicza 6,. Tel. 61 8171 937, 501 645 939
*Potrzebna osoba niezdecydowana z dobrym pomysłem na biznes. Tel. 691 396 748 po 15.
*Zatrudnimy pielęgniarki do opieki długoterminowej w domu pacjenta, na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Tel. 607 399 644 jaworskadanka@wp.pl
*Sprzedam garaż przy ul. Stodolnej. Tel. 512 039 244
*Sprzedam nowy fotel rehabilitacyjny. Tel. 506 285 771
*Oddam młodym ludziom półroczną, mądrą, ładną suczkę. Tel. 506 285 771
*Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte i połupane, konkretne szczapy. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy, furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
*Sprzedam nową szifierkę 630 wat. oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam profesionalny, cyfrowy, wielofunkcyjny, z mozliwością rozruchu prostownik akumulatorowy 12/24V firmy Norauto. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecrue i biała) rozm. 36/38, wzr. 164/168. Płaszcz damski skórzany rozm 36/38 wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*Płaszcz skóra damski rozm 36/38 wzr. 164/168. Wózek 2 funkc. (głęb. i spacer. ) rowerek trzykołowy, łóżeczko tanio. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wózek 2funkcyjny (głęb. i spacer.), rowerek trzykołowy, łóżeczko drewniane, ciuszki dla dziewczynki 0-3 lata. tel. 506 490 723
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy Blaupunkt Travel Pilot. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Kierowca kat. D szuka pracy. Kurs przewozu osób, badania lekarskie, karta kierowcy, doświadczenie. Tel .506 490 723
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna. Kórnik, ul.Patriotów 3. Rejestracja: 696 843 092
*Poszukuję do wynajęcia garażu na samochód osobowy. Kórnik. Tel. 603 92 82 01
Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia
mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone.
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.

X WYSTAWA ZWIERZĄT
Organizatorzy
X Wystawy Zwierząt
serdeczne dziękują
Panu Burmistrzowi
Antoniemu Kaliszowi,
Wydziałom Ochrony Środowiska i
Promocji Gminy,
Panu Inspektorowi
Zbigniewowi Hultajskiemu
oraz policjantom
-przewodnikom psów służbowych
z Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu
za udział i wsparcie
naszej imprezy.
Już dziesiąty raz zorganizowano w Szkole Podstawowej w Bninie wystawę zwierząt.
Ekspozycja miała miejsce 7 października br.,
a oprócz prezentacji należących do uczniów
różnorakich stworzeń, nie zabrakło dodatkowych atrakcji.
Od rana odbyło się spotkanie z weterynarzem, panem Stanisławem Makulcem.
Później uczniowie mogli porozmawiać z
przedstawicielami schroniska dla zwierząt w
Gaju. Placówce, która opiekuje się między
innymi bezpańskimi psami z naszej gminy
przekazano zebraną w ciągu poprzedzającego
wystawę tygodnia karmę, budę dla psa oraz
ręczniki i koce.
Przed południem do szkoły dotarli funkcjonariusze Policji ze specjalnie szkolonymi do
różnych policyjnych zadań psami. Psiaki zaprezentowały swoje niezwyczajne umiejętności,
za co uhonorowano je tytułami „Super Psów”.
Głównym jednak elementem X Wystawy
Zwierząt, jak sama nazwa wskazuje była prezentacja uczniowskich hodowli.

Aż 45 uczniów zaprezentowało swoje żółwie, świnki morskie, chomiki, myszy, króliki, koszatniczki, szynszyle, papugi, zeberki, gołębie,
patyczaki, mrówki, rybki, żaby i krewetki... było
więc na co popatrzeć. Zwierzęta różnie reagowały na wścibskie spojrzenia do wnętrza klatek,
akwariów i terrariów - niektóre spokojnie spały
lub nie zauważały niecodziennego otoczenia,
inne z zaciekawieniem patrzyły na „dwunożne
olbrzymy”, a inne chowały się do różnych
zakamarków. Wszyscy hodowcy otrzymali dyplomy, a najmilsze zwierzaki z każdej kategorii
(wybrane przez pana doktora Makulca) dostały
nagrody w postaci odpowiedniej karmy. Celem
X Wystawy Zwierząt, organizowanej z okazji
Tygodnia Opieki nad Zwierzętami przez Koło
Ekologiczne SP nr 2 w Kórniku, prowadzone
przez nauczycielkę Agnieszkę Półchłopek,
była prezentacja zwierząt oraz wymiana doświadczeń i nabycie fachowej wiedzy na temat
właściwej opieki i postępowania z hodowanymi
zwierzątkami.
Opr. ŁG
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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

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690

Firmie P.H. ALPO
Zoologia Wędkarstwo z Kórnika
dziękujemy za ufundowanie karmy
dla schroniska.

UKARAĆ!

Do aktu strasznego bestialstwa doszło
na drodze pomiędzy Szczodrzykowem a
Robakowem Nowiną.
Nieznani (jeszcze!) wandale połamali
kilkadziesiąt rosnących rzędem młodych
drzew ...
Trudno znaleźć słowa na opisanie tak
podłego czynu...
Straż Miejska i Policja zabezpieczyła
ślady i będzie poszukiwać sprawców.
ŁG
Foto. Straż Miejska

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE
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REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 4 listopada 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 28 października 2011 r.
21 października 2011r.
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