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Fot.. Robert Jankowski

Kórnickie dzieci
przywitały wiosnę

Konkurs rozstrzygnięty

Zebranie w Szczytnikach

Pani Krystyna Kiełpińska nadal będzie kierowała Szkołą Podstawową w
Radzewie. Przypomnijmy, że pełniła ona
od 8 czerwca 2010r. funkcję dyrektora
szkoły, a po konkursie, który odbył się
25 lutego na kolejne 4 lata i 5 miesiecy
powierzono jej stanowisko dyrektora.
Gratulujemy!

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
uczestniczył 15 marca w spotkaniu wiejskim w Szczytnikach. Na zaproszenie
Rady Sołeckiej w zebraniu uczestniczył
nowy radny RM w Kórniku Piotr Plewka.
Poruszono problem dotyczące dostarczania wody do nowych domów.
Mieszkańcy zgłaszali uwagi do funkcjonowania Straży Miejskiej. Wnioskowano
o częstsze kursy autobusów linii 503.
Rozmawiano także o zabezpieczeniu
bezpiecznego przejścia wzdłuż drogi
powiatowej, chodniku wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz projektcie drenaży na
osiedlach Bajkowym i Leśna Polana.
Pod dyskusję oddano projekt studium
zagospodarowania przewidujący między
innymi usytuowanie w okolicy Szczytnik i
Koninka dworca kolejowego z parkingiem
i dworcem autobusowym. Takie rozwiązanie dałoby szansę lepszej komunikacji
pasażerskiej do Centrum Poznania.

Zaopatrzenie w energię
W dniu 10 marca na zaproszenie
wiceprezydenta Miasta Poznania Mirosława Kruszyńskiego burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w prezentacji
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru miasta Poznania”.
Klaudynka obradowała
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” zorganizowało 11 marca w swojej nowej siedzibie w
Domu Sióstr Miłosierdzia Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
W składzie zarządu nastąpiły „kosmetyczne zmiany”. Jego skład przedstawia
się w tej chwili następująco: prezes
-Anetta Szarzyńska, wiceprezes -Alicja
Halama-Zygmanowska, skarbnik -Janusz
Chmielewski, sekretarz- Dominik Chochliński, członkowie Zarządu- Weronika
Bukczyńska, Katarzyna Idkowska, Alicja
Kosmaczewska, Anita Wachowiak, Lidia
Zawalska.
W zebraniu uczestniczył także burmistrz Jerzy Lechnerowski.
O drogach
Tylko palącego problemu stanu dróg
gminnych dotyczyło spotkanie sołtysów
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim
i wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, do jakiego doszło 15 marca w
ratuszu w Bninie. W dyskusji udział wzięli
także pracownicy Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu
Miejskiego oraz zajmujący się odbiorem
naprawianych dróg inspektor nadzoru
Maciej Widerowski.
W ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego zgłoszono aż 49 pilnych wniosków
o interwencję w sprawie złego stanu
dróg.
30 z nich doczekało się już realizacji.
Kosztować to będzie gminę ponad 700
tys. zł. Na realizację czekają jeszcze
zadania za kolejne 1 300 tys. zł.
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Zebranie w Dachowie
W dniu 16 marca odbyło się spotkanie
wiejskie w Dachowie. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski przedstawił szczegóły
inwestycji, jakie w najbliższym czasie
będą realizowane na terenie sołectwa.
W bieżącym roku realizowana będzie
budowa ulicy Okrężnej. Obecnie trwają
przygotowania do procedury przetargu,
który ma by ogłoszony w maju lub czerwcu. W latach 2011-12 powstawać będzie
budynek socjalny. Obecnie trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Gmina
zamierza skorzystać przy realizacji tego
zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje dotację ze
środków rządowych do wysokości 30%
wartości inwestycji.
Gminna Spółka Wodna
po wyborach
W czwartek 17 marca odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Kórniku.
Przewodniczącym Zarządu spółki został
wybrany ponownie Bolesław Matuszewski. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej
Spółki został członek organizacji Antoni
Kalisz, który przy okazji w obradach
reprezentował także Urząd Miejski w
Kórniku.
Spółka na obszarze będącym własnością jej członków utrzymuje i monitoruje
stan urządzeń wodnych szczegółowych,
czyli rowów melioracyjnych, drenarki i
przepustów.
Zreferowano stan finansów spółki. W
roku 2010 podmioty gospodarcze wpłaci-
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ły na jej rzecz ponad 200 tys. zł. Z kasy
gminnej na jej działania przeznaczono
ponad 330 tys. zł. Składki prywatnych
właścicieli (ich ściągalność wynosi ok.
76%) to około 40 tys. zł, kwotę prawie
8 tys. zł stanowiła dotacja otrzymana od
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
W minionym roku wydatkowano około
630 tys. zł na konserwacje urządzeń melioracyjnych i około 50 tys. na naprawy
interwencyjne. Spośród 89 kilometrów
rowów, jakie znajdują się w ewidencji
prawie 1/3 (28 km) zostałoawyczyszczona.
Prezentacja założeń planowania przestrzennego
Także 17 marca podczas zorganizowanej w obiektach Instytutu Geografii
UAM na Morasku, przez Centrum Badań
Metropolitalnych Akademii Aglomeracyjnej referat na temat „Planowanie
przestrzenne w gminie Kórnik” zaprezentował kierownik Wydziału Planowania
Przestrzennego UM w Kórniku Sławomir
Lepczyński. Na pytania dotyczące kierunków rozwoju gminy odpowiadał referent oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Była to kolejna odsłona cyklu spotkań, w
których swoje zamierzenia i wizję na temat Aglomeracji Poznańskiej konfrontują
poszczególne gminy.
Zebranie w Konarskim
W dniu 19 marca wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Antoni
Kalisz uczestniczyli w zebraniu wiejskim
w Konarskim. Obecny na nim był również
radny Jerzy Rozmiarek. Dyskutowano o
naprawie drogi do Konarskiego Huby,
bezpieczeństwie na skrzyżowaniu ul.
Konarskiej z obwodnicą Kórnika oraz
trwających przygotowaniach do budowy
świetlicy wiejskiej.
Kontrola zarządcza
Kierownicy kórnickich gminnych jednostek organizacyjnych na zaproszenie
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego spotkali się 21 marca w Urzędzie
Miejskim w Kórniku z panią skarbnik
Katarzyną Szamałek oraz audytorem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Kórniku
Grażyną Szmygin. Głównym tematem
spotkania był wymóg jaki na gminę i
placówki gminne nakłada ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r.,
który dotyczy kontroli zarządczej.
Kierownicy jednostek do końca kwietnia opracują procedury dotyczące tego
zagadnienia.
Opr. ŁG
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Jaka była Pani motywacja do startu w
wyborach do Rady Miejskiej w Kórniku?
Po pierwsze, lubię działać na rzecz innych
osób. Kobieca empatia i łatwość rozpoznawania ludzkich potrzeb pomagają mi w tym.
Po drugie, jako kobieta dla własnego dobra polubiłam zmiany. Poznawanie, uczenie
się, zdobywanie nowych doświadczeń pozwala mi realizować marzenia, których mam
wiele. Teraz, kiedy jestem już na emeryturze
stały się one w moim przypadku coraz śmielsze. Czy prowadzą mnie właściwą drogą?
Mam nadzieję, że tak.
Po trzecie, uważam że w naszym życiu
nic nie dzieje się bez przyczyny. Przez całe
moje życie zawodowe byłam zawsze blisko
drugiego człowieka - dzieci i ich rodziców.
Ich rozwój, potrzeby, motywy takiego, a
nie innego zachowania były w polu moich
zainteresowań. Służenie radą, wsparciem i
pomocą uważałam za swój obowiązek i tak
to już zostało.
Po czwarte, sołtysowanie w Runowie
to nic innego, jak kierowanie społecznością
lokalną w poczuciu odpowiedzialności za
dobro wszystkich mieszkańców.
Nasze sukcesy i coraz większe zaangażowanie mieszkańców we wspólne sprawy
sprawiły, że zaczęłam myśleć o kandydowaniu do Rady Miejskiej, aby zrobić jeszcze
więcej dla Runowa i w ogóle dla wsi w naszej
Gminie.
Jak Pan widzi, życie samo pokazuje, co
trzeba robić.
Dzisiaj, rodzice moich wychowanków
sprzed lat stali się w części moimi wyborcami.
Chyba tak właśnie miało być, a wyniki wyborów odbieram jako akceptację i potwierdzenie
słuszności moich działań społecznych.
Jakie cele stawia sobie Pani na najbliższą kadencje?
Cel to magiczne słowo, podobnie jak
marzenie, ale jak mówi Seneka: „Jeśli ktoś
nie wie, do którego portu chce płynąć – żaden
wiatr mu nie sprzyja”. Tak więc, aby moją
motywację utrzymać wystarczająco długo,
wyznaczyłam sobie cele moich przyszłych
działań w Radzie, które są oczywiście nadal
spójne z celami zawartymi w programie
wyborczym, a dotyczą one między innymi
problemów wsi.
Ważnym bowiem aspektem mojej pracy
będzie działanie na rzecz odnowy miejscowości wiejskich, czyli polepszania jakości
życia mieszkańców wsi w naszej Gminie
przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w
ludziach.
Ta myśl dla mnie nie jest nowa, bo przyświeca mi od początku mojego sołtysowania.
Wiem jednak, że nie mogę być Siłaczką i
działać w pojedynkę.
O równości swoich szans muszą być
przekonani sami mieszkańcy naszych wsi.
Myślę, że przez cztery lata sołtysowania
udało mi się zarazić mieszkańców Runowa
tą myślą, bo jest wśród nich wielu, którzy mi
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pomagają. Ich zaangażowanie widoczne
jest także w działalności nowo powołanego
Stowarzyszenia „Lepsze Runowo”.
Mogę powiedzieć, że moi mieszkańcy
uczynili wielki krok w stronę aktywności na
rzecz własnego środowiska. W tym miejscu
chciałabym podziękować im za to, że zaufali
mi, dali się uwieść i towarzyszą mi we wspólnym społecznym działaniu.
Podobne ożywienie widoczne jest w
wielu wsiach Gminy. Z drugiej strony zdaję
sobie sprawę z tego, że wszelkie inicjatywy
lokalnej społeczności potrzebują wsparcia ze
strony samorządu - zwrócenia uwagi Urzędu,
Koleżanek i Kolegów Radnych na ogromne
potrzeby wsi już te konkretne, które mieszkańcy podnoszą poprzez własne inicjatywy. I
nad tym będę usilnie pracowała w Radzie.
Wieś ma wiele konkretnych, z pozoru
może błahych potrzeb. Myślę tutaj np. o działalności świetlic wiejskich. Wobec wielości
propozycji obecnego świata, ich działalność
wydaje się skansenem, ale moim zdaniem
świetlice wiejskie mogą stać się centrum
integracyjno – kulturalnym i edukacyjnym
wsi, ale przede wszystkim centrum zawiadującym wszelkimi inicjatywami i przemianami
zachodzącymi w życiu społeczności lokalnej.
Uważam, iż prawdziwą rewolucją w kierunku
wyzwolenia aktywności społecznej jest uruchomienie w 2009 roku funduszu sołeckiego.
I choć wzbudza on wiele kontrowersji, jedno
jest pewne, że pieniądze sołeckie często
powodują chęć poszukiwania przez społeczność dodatkowych środków tak, aby wyznaczony cel zrealizować wcześniej. Fundusz
rozwija więc inicjatywę obywatelską.
Tworzenie dogodnego klimatu dla inicjatyw społecznych należy do zadań Gminy
i powinno obejmować różne aspekty, np.:
edukację obywatelską, informację, szkolenia
i doradztwo, bezpośrednią opiekę, wprowadzanie systemu zachęt, wyróżnień i nagród,
angażowanie ludzi z autorytetem, ułatwianie
wymiany doświadczeń i promowanie dobrych
praktyk.
Władza musi skutecznie realizować zasadę pomocniczości, może wtedy odnowa
wsi będzie czymś prawdziwym, a nie tylko
„placem zabaw”. Może każda wieś będzie
miała swoich bohaterów- patriotów, świetlicę
i własny pomysł na sukces.
Oczywiście sukces jest uwarunkowany
wieloma czynnikami, ale przede wszystkim
będzie możliwy pod warunkiem przychylności
Rady, a zwłaszcza Komisji Budżetowej decydującej o podziale środków budżetowych, bo
- jak wiemy - każde zadanie wymaga choćby
najmniejszych nakładów. Myślę, że wszyscy
będziemy zgodni co do tego, że wieś wymaga
podobnych inwestycji, jakie były realizowane
przez dziesiątki lat w mieście.
Jeśli Pani wyszłaby poza obszar wsi,
to jakie zadania wydają się Pani najważniejsze?
Po analizie mapy potrzeb Gminy, łatwo
zauważyć jej słabe strony. Najwięcej do zrobienia jest w zakresie infrastruktury, a więc
nie dziwmy się, że wokół dróg, chodników,
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kanalizacji jest najgłośniej i często bardzo
nerwowo. Te zagadnienia są mi również
bardzo bliskie.
Przecież problemy naszych mieszkańców
w sferze codziennego funkcjonowania są
chlebem powszednim każdego radnego, i nie
wymyślam tutaj niczego nowego. Oczywiste
jest również to, że każdy z nas prezentuje
interesy mieszkańców swojego okręgu i
zawsze będzie dążył do zrealizowania choć
części zgłoszonych potrzeb. Będzie więc
przekonywał o swojej racji.
A w jaki sposób chce Pani przekonać
Członków Rady do swoich racji?
To bardzo trudne. W radzie stawiam
pierwsze kroki – obserwuję, uczę się i wyciągam wnioski. Wspaniale byłoby gdybyśmy
mogli dysponować gotowymi receptami,
metodami działań lub mechanizmami prowadzącymi do sukcesu. Ale tak nie jest. Użyję
teraz, być może bardzo „okrągłych słów”: że
porozumienie i dialog, kompromis i dyskusja
jest właściwą drogą do mądrych i skutecznych decyzji, bo przecież w końcu łączy nas
jeden nadrzędny cel – dobro wszystkich
mieszkańców Gminy. Będę więc rozmawiała,
namawiała i przekonywała Radę do moich
pomysłów.
W jakich komisjach Pani działa?
Pracuję w czterech komisjach: Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
Komisje te są dla mnie na starcie źródłem
informacji i pozwalają mi w pełni zrozumieć
mechanizmy funkcjonowania Urzędu i Rady.
Są również polem działania, czyli rozwiązywania różnych, bardzo ważnych i tych mniej
ważnych spraw. Co najważniejsze dają możliwość kontroli i wpływu na jakość, celowość
i hierarchię podejmowanych decyzji. Staram
się też uczestniczyć w posiedzeniach Komisji
Oświaty i Budżetowej, w których już nie jestem członkiem, a które tworzą z pozostałymi
Komisjami jeden organizm.
Jak zamierza Pani kontaktować się z
mieszkancami?
Na tradycyjne spotkania zapraszam do
świetlicy wiejskiej w Runowie w każdy ostatni
piątek miesiąca od godz. 18:00-19:00 i w
miarę potrzeb po uprzednim zawiadomieniu
do Biura Rady w ratuszu bnińskim. Szybkim
sposobem nawiązania kontaktu będzie po
prostu telefon: 515 229 693.
Do tej pory przyjęłam od mieszkańców
kilka poważnych próśb o interwencję w konkretnych sprawach.
Dotyczyły one m.in. podtopień w Runowie, Dziećmierowie i Szczodrzykowie.
Zresztą, mieszkańcy Runowa znają już
do mnie drogę, pozostałych moich wyborców
zachęcam do kontaktu ze mną jeśli tylko
zajdzie taka potrzeba.
Proszę, niech Państwo pamiętają, że
jestem radną, bo to Państwa głosy zadecydowały, że mogę zasiadać w Radzie.
Rozmawiał: ŁG
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Trwają prace nad koncepcją modernizacji placu Niepodległości, czyli kórnickiego rynku.
Zadanie, o którym mówi się od bardzo
dawna ma być zrealizowane w ciągu najbliższych lat. Najpierw, (być może prace
ruszą już w roku bieżącym, lub w 2012)
przebudowane mają być instalacje:
wodociągowa, kanalizacja deszczowa,
przyłącza gazowe i oświetlenie. Następnie przyjdzie czas na płytę rynku.
Zlecenie przygotowania koncepcji
powierzono STUDIU ML i architektowi
Maćkowi Soczyńskiemu, którego praca
brała udział w konkursie na koncepcję
zorganizowanym kilka lat temu. Wyniki
konkursu wtedy anulowano. Burmistrzowie
i radni minionej kadencji z okręgów 1 i 2
(czyli z samego Kórnika) oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji dyskutowali nad
dalszymi losami projektu. „Opracowaliśmy
dodatkowe wytyczne i wskazówki dla projektanta” Powiedział nam burmistrz Jerzy
Lechnerowski. „Konkursowy projekt pana
Soczyńskiego najbardziej pasował do naszych przemyśleń na temat rynku; była również szansa na wprowadzanie nowych wypracowanych przez samorząd wytycznych i
pomysłów bez robienia projektu zupełnie od
nowa. To dlatego zaproponowaliśmy panu
Soczyńskiemu dalszą współpracę”.
Architekt przedstawił już burmistrzowi i
wiceburmistrzowi swoją wstępną koncepcję
z wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami.
Głównym założeniem jest, by – na ile się

da – ograniczyć ruchu kołowy na placu
Niepodległości.
W koncepcji znika obecnie jednokierunkowa szosa od liceum, obok banku , czyli
północna nitka jezdni. Dla głównego ruchu
kołowego dostępny będzie tylko odcinek od
ul. Kuśnierskiej do Kolegiackiej, ale cała
płyta rynku da szansę na prowadzenie
dostaw towarów. Przed kościołem znika
olbrzymie skrzyżowanie, które zastępuje płyta rynku z wydzieloną jedną nitką
przejazdową dla samochodów. Powstaje
ciekawy plac. Jest to już przygotowanie
do przyszłościowego zamknięcia tranzytu
samochodów osobowych i ciężarowych
z ul. Średzkiej (w planach na przyszłość
jest obwodnica Biernatek podłączona do
głównego węzła na S-11). Całość „tranzytu”
przez rynek przejmuje cześć ulicy od strony
południowej (przedłużenie ul. Poznańskiej
do ul. Zamkowej), przy której umiejscowiono oba przystanki autobusowe. Pierwszy
odcinek płyty rynku od ul. Szkolnej do
Pocztowej (przedłużonej w koncepcji aż do
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Rozmowa z radną Rady Miejskiej w
Kórniku Iwoną Cupryjak.

Nasi Radni

głównej drogi Poznańska-Zamkowa) może
być gęściej obsadzony drzewami (może
stanie się wizytówką kórnickiego Arboretum
i Instytutu Dendrologii PAN?). W koncepcji
znalazła się nowoczesna fontanna przy
ratuszu, zorganizowane parkingi na około
120 samochodów i inne elementy.
Koncepcja nie jest jeszcze gotowa.
Przede wszystkim trwają uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków, którego decyzje
zaważą na ostatecznym kształcie propozycji i w kolejnym etapie na ostatecznym
projekcie. Szczególnie ważne są losy domu
u wylotu z rynku w ul. Zamkową. Niewiadomą jest szansa usytuowania parkingów
za restauracją Biała Dama oraz pomiędzy
ul. Zamkową i Średzką (teren zajmowany
obecnie przez Szkółki Kórnickie).
Gdy gotowe będą już wszystkie rozwiązania koncepcji postaramy się zaprezentować więcej szczegółów. Tymczasem
projektantowi życzymy powodzenia.
ŁG

Kórnik na targach turystycznych
W niedzielę zakończyły się największe
na świecie berlińskie targi turystyczne.
Impreza, która trwała przez cały mijający tydzień, zgromadziła kilkaset tysięcy osób ze
wszystkich kontynentów. Do stolicy Niemiec
przyjechało ponad 11 tysięcy wystawców
ze 188 krajów.
Tegoroczna edycja Targów była dla
Polski wyjątkowa, ponieważ
w tym roku byliśmy gościem
honorowym. W uroczystości
otwarcia wziął udział Adam
Giersz, Minister Sportu i Turystyki. Rangę wydarzenia
podniosła obecność Lecha Wałęsy, Prezydenta RP – Gościa
Honorowego, osoby o wielkim
autorytecie międzynarodowym. W tym roku Polska po
raz pierwszy była oficjalnym
krajem partnerskim targów i
po raz pierwszy nie promowała
się bocianami ani zespołami
ludowymi, tylko kosmitami, co
u wielu budziło kontrowersje.
Jak tłumaczył Minister Sportu
i Turystyki, kampania ta ma pokazać, że
nasz kraj jest oryginalny, intrygujący i młody
duchem. Na berlińskich bilbordach spoglądały twarze kosmitów promujące Polskę, a
wzdłuż Ku’dammu, głównej alei handlowej,
ustawiono ich wielkie rzeźby. Berlińczycy
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masowo się z nimi fotografowali, a powodem był konkurs na najlepsze zdjęcia, jakie
ogłosiła Polska Organizacja Turystyczna.
W nagrodę można było wygrać wycieczkę
do Polski.
Tradycyjnie Polska prezentowała
się w hali nr 15, wyróżniającej się białoczerwoną kolorystyką, a nowością było

się kraj w centrum Europy. Oprócz bogatej
oferty turystycznej i ciekawych materiałów
informacyjnych, do odwiedzenia polskiej
ekspozycji zachęcały także regionalne smakołyki i specjalności. Szczególnie intensywnie promowały się miasta, w których będą
rozgrywać się mistrzostwa piłkarskie Euro
2012, czyli Warszawa, Poznań, Gdańsk i
Wrocław.
Od kilku lat w tych najważniejszych targach turystycznych na świecie bierze
udział również gmina Kórnik.
Nasza gmina wspólnie z innymi
poznańskimi gminami prezentuje się na targach w ramach
stoiska Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
Berlińskie targi to nie tylko
efektywna promocja naszego
regionu, ale także możliwość
poznania aktualnych oczekiwań i preferencji turystów
zagranicznych, wśród których
przeważają Niemcy. Polska od
lat należy do krajów najchętniej
odwiedzanych przez turystów niemieckich,
zwłaszcza jeśli chodzi o wycieczki autokarowe z tego kraju.

hasło promujące Polskę podczas targów
berlińskich - „Move Your Imagination” czyli
„ Rusz wyobraźnią”, które z pewnością
zauważył każdy, kto odwiedził nasz kraj.
Polscy wystawcy
przekonywali,
że Polska
Matelska-Bogajczyk
Koryto rzeki Magdalena
i jej rozlewiskaSzczodrzykowo
Ul. Słonecznikowa
w Robakowie
to nowoczesny, dynamicznie rozwijający
Wydział Promocji Gminy
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W dniu 9 marca Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanym w miejscowości Borówiec włamaniu
do budynku gospodarczego. Skradziono
rynny i okna.
10 marca funkcjonariusze kórnickiego
komisariatu dokonali zatrzymania w Gądkach osoby, która dokonała oszustwa na
szkodę jednej z firm.
11 marca zgłoszono włamanie do
budynku gospodarczego w Pierzchnie.
Skradziono agregatu prądotwórczy i odkurzacz.
12 marca powiadomiono o uszkodzeniu
mienia, a dokładniej wybiciu szyby.
Dzień później funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania
mężczyzny, który dokonał wymuszenia
rozbójniczego.
15 marca zatrzymano mężczyznę,
który w Pierzchnie kierował rowerem „po
spożyciu”. Zanotowano u niego 0,27 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo zatrzymany posiadał aktualny zakaz
sądowy dotyczący prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerów.
Dzień później w Gądkach zatrzymano
mężczyznę, który kierował pojazdem
mimo 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania nietrzeźwego mężczyzny w Koninku,
który jechał rowerem „pod wpływem” .
Badanie wykazało 0,54 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
17 marca zgłoszono dokonane w
Szczytnikach włamanie do domu mieszkalnego i kradzież sprzętu RTV.
Dzień później funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali w Radzewie poszukiwanego mężczyznę, którego
doprowadzili do Aresztu Śledczego.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu dokonali w

Koninku zatrzymania mężczyzny, który
kierował pojazdem znajdując się w stanie
nietrzeźwości. Zanotowano u niego 0,40
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Także 18 marca dokonano w Kórniku
zatrzymania poszukiwanej kobiety, którą
doprowadzono do Aresztu Śledczego.
Dzień później funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali w Szczytnikach zatrzymania kolejnego pijanego rowerzysty. Tym razem badanie wykazało 0,43
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejny „nazbyt wesoły” rowerzysta
został zatrzymany 20 marca. Kórniccy funkcjonariusze zatrzymali go w Biernatkach, a
stwierdzono u niego 0,61 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Kolizje drogowe
9 marca w Kórniku kierujący Peugeotem wjechał w wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd.
Dwa dni później także w Kórniku kierujący pojazdem tej samej marki nie ustąpił
pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia
z Renaultem, który to pojazd następnie
uderzył w Audi.
14 marca w Kórniku kierujący Mercedesem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadził do zderzenia
z Fordem.
16 marca w Dziećmierowie kierujący
Renaultem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z Oplem,
Dzień później w miejscowości Żerniki
kierujący niezidentyfikowanym pojazdem
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru wymijania doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia: kierujący Fordem
chcąc uniknąć zderzenia ze wspomnianym
pojazdem uderzył w metalową barierę
ochronną.
18 marca w Kamionkach kierujący
Volkswagenem uderzył w przebiegającą
przez drogę sarnę uszkadzając pojazd.
Na podstawie informacji
KP w Kórniku
opr. ŁG

WIEŚCI
SOŁECKIE
Pierzchno
Sołtys Daniel Lesiński informuje, że w
marcu została wyremontowana przechodząca przez wieś droga powiatowa – załatano w niej dziury w asfalcie. Naprawiono
też za pieniądze z budżetu gminy kilka
lamp. Będzie także wykonany remont
gminnej drogi Pierzchno-Kórnik. Sołtys
informuje, iż rolnicy przygotowują się do
prac wiosennych.
Robakowo-Osiedle
W robakowskim Gimnazjum w czwartek 24 marca odbyło się zebranie wiejskie
z udziałem mieszkańców RobakowaOsiedla. Został na nim przyjęty plan
działalności sołtysa i Rady Soleckiej. Z
przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
omawiano sprawy bezpieczeństwa.
Sołtys Janusz Wojtuś informuje, że jest
zatwierdzony plan odnowy wsi.W oparciu o
ten paln sołectwo chciałoby, żeby powstał
budynek pełniący finkcje kulturalno-sportowe, w którym byłyby szatnie, magazyny
do sprzętu sportowego.
Sołtys Janusz Wojtuś mówi, że w 2012
roku ma być dokończona budowa ulicy
Szerokiej. Obecnie z gminnych środków
są naprawiane nieprzejezdne odcinki na
ulicach Szkolnej i Polnej.
Szczytniki
Sołtys Łukasz Kwas mówi, iż po zimie w
złym stanie są drogi. Poandto wysokie wody
gruntowe spowodowały podtopienia.
Robert Wrzesiński

Dzień kobiet
w Czołowie
Choć to święto kojarzone jest z dawnymi czasami, w dniu 8 marca sołtys
Czołowa Pani Dorota Dłubała, po ustaleniu z Paniami z Czołowa, zorganizowała
„Dzień kobiet” . Spotkanie odbyło się w
świetlicy, każda Pani przyniosła coś do
zjedzenia i picia, wszystko ustalone było
tydzień przed spotkaniem. Wszystkie
Panie bardzo się ucieszyły, że po raz
kolejny się zobaczymy. Frekwencja
była znaczna, o godzinie 18:30 przyszło
ponad 20 osób, w naszej małej świetlicy
było ciasno ale całkiem sympatycznie i
oczywiście jak zawsze bardzo wesoło.
Podczas rozmów padło wiele wiosennych propozycji i wszystkie Panie mają
nadzieje, że plany te zostaną zrealizowane.
Dziękujemy za przybycie wszystkim
„Kobietom” .
Kasia Kaczmarek

DZIEŃ KOBIET W RUNOWIE

11 marca 2011 roku w Świetlicy wiejskiej
spotkałyśmy się z okazji naszego święta.
Przyszło 35 Pań. Każda z nas przygotowała
na tę okazję coś słodkiego. Kawę, herbatę
i szampana zafundowali sponsorzy. Nasze
spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem:
życzeniami i kwiatami dla każdej Pani od
męskiej części naszej wsi. Była też oprawa
muzyczna. Do wspólnego śpiewu akompaniował na akordeonie Pan Zbyszek Karalus.
Nie brakowało również dobrego humoru.
Wszystkie Panie przy kawie, szampanie i
ciastku bawiły się wyśmienicie, chętnie biorąc
udział w zabawach i grach integracyjnych.
Spotkanie było też okazją do omówienia
spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy. Uczestniczki spotkania zgłaszały swoje
sugestie co do przyszłych działań i tematów
spotkań. Duży nacisk kładłyśmy na kwestię
ożywienia kulturalnego naszej wsi.
Sołtys Iwona Cupryjak

Wspieramy
badania nad
szczepionką
Kórnik dołączył do grona instytucji
wspierających pracę profesora Andrzeja
Mackiewicza, który pod egidą Zakładu
Diagnostyki i Immunologi Nowotworów
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
i Katedry Biotechnologii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
bada szczepionkę przeciw czerniakowi
złośliwemu.
Czerniak złośliwy rok rocznie diagnozowany jest u ok. 2 tys. osób w Polsce.
Dotychczas większość chorych, z
powodu zbyt późnej diagnozy i nieskuteczności tradycyjnych metod leczenia,
umierało w przeciągu 2 lat.
Prowadzone od 1992 roku badania
prof. Mackiewicza dają nadzieję. Dotychczas ponad 130 chorych poddanych
szczepieniom żyje i jest leczonych, a
okres przeżycia wynosi od 5 do 13 lat.
Szczepionka musi być podawana bez
przerwy, do końca życia. Proces wdrażania szczepionki przeszedł już drugą fazę.
Do jego zakończenia pozostała trzecia.
Ze względu na brak funduszy, jej realizacja stanęła pod znakiem zapytania...
Akcję profilaktyki nowotworów i badania prof. Andrzeja Mackiewicza wsparł
samorząd Miasta i Gminy Swarzędz organizując szereg działań informacyjnych,
koncert charytatywny, turniej piłki nożnej,
licytację i zbiórkę pieniędzy podczas
tradycyjnych Józefinek – Święta Patrona
Miasta.
Kórnicki samorząd dołączył do akcji
przeznaczając na ten szczytny cel tysiąc
złotych.
Opr. ŁG

6

nr 6/2011

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kronika
kryminalna

25 marca 2011r.

Gimnazjaliści pomogli schronisku

Zwierzęta mają takie samo prawo do
świata (jak ludzie), skoro na nim są, świat
do nich należy. Noe do swojej arki wziął nie
samych ludzi.
Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich
zwierząt, a zwłaszcza tych bezdomnych i
mieszkających w schronisku. To czas, kiedy o
problemach zwierząt powinno mówić się głośniej. W związku z tym, po raz drugi, Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
podjęło działania na rzecz pomocy bezdomnym
zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt w Swarzędzu – akcja „Pełna miska dla schroniska”.
W tej chwili w schronisku przebywa około 200
psów i mnóstwo kotów, a zwierzęta przywożone
są z sześciu gmin. Uczniowie z Gimnazjum
postanowili pomóc bezpańskim psom i kotom,
czynnie biorąc udział w zbiórce - przez około
dwa miesiące zbieraliśmy wszystko co może
przydać się zwierzętom: smycze, obroże, miski,
środki do pielęgnacji zwierząt, środki czystości,
koce, ręczniki, poduszki, no i oczywiście karmę
– każda forma wsparcia schroniska jest przyjmowana z wdzięcznością. 			
Akcja rozpoczęła się 1 października cyklem
pogadanek na lekcjach wychowawczych, aby
uświadomić młodzieży, jak wielkim problemem
jest bezdomność zwierząt, okrucieństwo ludzi
wobec nich w Polsce oraz nadmierna i bezsensowna prokreacja niechcianych czworonogów.
Uczniowie przygotowywali również plakaty
pt.: „Kochajmy wszystkie zwierzęta”, które

zaprezentowaliśmy na korytarzu szkolnym oraz
gazetkę o problemach polskich schronisk. Akcja
zakończyła się w połowie grudnia - zebraliśmy
około 200 kg karmy, 177 zł. oraz mnóstwo koców, ręczników, smycze, obroże, miski, budę,
środki czystości... Najlepsze wyniki w szkole
osiągnęły klasy IIa - 62 kg i 70 zł. i IIIa - 40 kg
i 20 zł. W akcji wzięło udział 127 uczniów i 7
nauczycieli. Najaktywniejsi uczniowie to:
Kacper Juraszyk IIIb - 20 kg,
Maciej Hernes IIa - 15 kg,		
Wojtek Krzak, Tomek Ochowiak IIa,
Damian Achtenberg IIIa - 10 kg.		
Delegacja najaktywniejszej klasy wraz z panią
Olgą Gogolewską dnia 12 marca 2011r. zawiozła i przekazała wszystkie dary dla zwierzaków
schronisku w Swarzędzu.
W dowód wdzięczności otrzymaliśmy
od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w
Poznaniu podziękowania i dyplom oraz breloczki i opaski „Przyjaciel zwierząt”.
Wszyscy uczestnicy zbiórki uznali, że takie
akcje są potrzebne, aby propagować wśród
młodzieży świadomą opiekę nad zwierzętami,
uwrażliwiać na ich potrzeby i los, za który
jesteśmy odpowiedzialni oraz podejmować
działania zmierzające do poprawy warunków bytowych zwierząt w schroniskach.
		
Olga Gogolewska
Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt,
ten nie może być dobrym człowiekiem.
		
Artur Schopenhauer
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Upływa 5-cio letnia kadencja władz w
ochotniczych strażach pożarnych w całej
Polsce. We wszystkich jednostkach OSP
odbywają się walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze podsumowujące ten
okres działalności.
W dniu; 05 marca br. odbyło się takie
zebranie w „ Domu Strażaka’’ OSP Kórnik.
Strażacy kórniccy mają za sobą dość
trudny okres działalności. Szczególnie zapisał
się pod tym względem rok 2010 i podtopienia
z zagrożeniem powodziowym na Warcie.
Nasza jednostka była dysponowana do zdarzeń również poza teren gminy Kórnik m.in.
na teren gminy Mosina i Luboń.
Obecny rok zaczął się podobnie. Podczas roztopów w styczniu i lutym jednostka
wyjeżdżała kilkakrotnie do
zdarzeń związanych z podtopieniem.
Ale wróćmy do zebrania,
w poniższym artykule można
przeczytać jak przebiegało zebranie, jakie podjęto
uchwały i wnioski oraz jakich
wyborów dokonano.
Zebranie odbyło się według następującego porządku;
• Otwarcie zebrania.
• Wybór przewodniczącego
zebrania, protokolanta oraz
komisji uchwał i
Wniosków.
• Przyjęcie porządku zebrania.
• Sprawozdanie z działalności.
• Sprawozdanie finansowe.
• Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
• Przedstawienie projektu działalności i planu
finansowego na rok bieżący.
• Dyskusja.
• Absolutorium dla zarządu OSP za okres
sprawozdawczy.
• Wybory;
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
* Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się
Zarządu OSP i Komisji
Rewizyjnej OSP
• Dalszy ciąg wyborów;
- Delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku OSP RP w
Kórniku
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku
OSP RP w Kórniku
• Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
• Wolne głosy i wnioski.
• Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do
realizacji.
• Zakończenie zebrania.

dh. Łukasz Jaskuła, wybrano też następujące
komisje zebraniowe;
• mandatową;
• wyborczą;
• uchwał i wniosków;
• skrutacyjną;

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP
Kórnik dh. Janusz Andrzejczak, wybrano
także przewodniczącego zebrania którym
została dh. Ewa Sieroń, protokolantem został

• Prezes Zarządu OSP Kórnik – dh. Andrzej
Szyc.
• I Wiceprezes- Naczelnik Zarząd OSP Kórnik
– dh. Leszek Orlewicz.

W zebraniu uczestniczyło; 34 członków w
tym 3 kobiety oraz 5 druhów z Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.
Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dh. Janusz Andrzejczak, sprawozdanie
i projekt planu finansowego przedstawił
dh.Grzegorz Maliczak, sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej przedstawił dh. Artur Waszak.
Tematy poruszane podczas zebrania;
• Renowacja budynku strażnicy ( ocieplenie

i malowanie)
• Zakup mundurów koszarowych
• Propozycja organizacji wycieczki
• Zmiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Podjęto uchwały i przyjęto wnioski;
• Uchwała Nr. 1 w sprawie; działalności operacyjno – programowej
• Uchwała Nr. 2 w sprawie; wyborów
• Renowacja budynku strażnicy ( Urząd
Gminy).
• Zmiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– członków OSP Kórnik.
Na uprawnionych do głosowania zgodnie
ze statutem 46 członków, obecnych było 34
co stanowiło; 74%, przez to zebranie było
władne do podejmowania jakichkolwiek
uchwał czy wniosków.
Udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi OSP; liczba głosów za 29 druhów,
liczba głosów wstrzymujących się 5 druhów.
Wybory- w głosowaniu jawnym dokonano
wyboru;
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku;

• Sekretarz Zarządu OSP Kórnik – dh. Ewa
Sieroń.
• Skarbnik Zarządu OSP Kórnik – dh. Grzegorz Maliczak.
• II Wiceprezes Zarządu OSP Kórnik – dh.
Łukasz Jaskuła.
• Z-ca Naczelnika OSP Kórnik – dh. Piotr
Grzempa.
• Członek Zarządu OSP Kórnik – dh. Monika
Orlewicz – Kulas.
Komisja Rewizyjna OSP Kórnik;
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
Kórnik – dh. Artur Waszak.
• Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP w Kórniku – dh. Andrzej Przepióra
• Członek Komisji Rewizyjnej OSP Kórnik –
dh. Waldemar Koch.
Delegaci na Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku;
• dh. Andrzej Kuberacki
• dh. Monika Orlewicz- Kulas
• dh. Piotr Grzempa
• dh. Łukasz Jaskuła
• dh. Artur Waszak
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku OSP RP
w Kórniku;
• dh. Ewa Sieroń
• dh. Leszek Orlewicz
• dh. Andrzej Szyc
Liczbę delegatów i przedstawicieli z poszczególnych
jednostek OSP gminy Kórnik,
zgodnie z uchwałą ustalił
Zarząd Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku OSP RP
w Kórniku na swym posiedzeniu w dniu; 27
stycznia br.
Na tym zebranie zakończono.
Opisała; Ewa Sieroń

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ

JADWIGI ZAMOYSKIEJ W KÓRNIKU
62-035 KÓRNIK,
UL. POZNAŃSKA 2
TEL./FAX 61 817 02 56
www.lokornik.wordpress.com
e-mail: lokornik@powiat.poznan.pl 

ZAPRASZA

do podjęcia nauki w następujących
szkołach młodzieżowych:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1a Humanistyczna o profilu akademickim – rozszerzone język polski, historia
i wos; wykłady na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zajęcia w
szkole prowadzone przez pracowników
uczelni
1b Ekonomiczna – rozszerzone matematyka, geografia lub fizyka oraz dwie
godziny informatyki w klasie drugiej
1c Przyrodnicza – rozszerzone
biologia, chemia i geografia; klasa pod
patronatem Instytutu Dendrologii PAN
w Kórniku
1d Lingwistyczna – dodatkowe pięć
godzin tygodniowo języka angielskiego
lub niemieckiego (kontynuacja) oraz
dwa języki nauczane od podstaw (do
wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański)

NOWOŚĆ!!!
TECHNIKUM
–

PROŚBA

Szansa na zdobycie

atrakcyjnego zawodu!

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W KÓRNIKU ZWRACA SIĘ
Z PROŚBĄ ZA POŚREDNICTWEM KÓRNICZANINA DO RODZIN STRAŻAKÓW
Z KÓRNIKA I OKOLIC KTÓRZY POSIADAJĄ JAKIEKOLWIEK STARE PAMIĄTKI
STRAŻACKIE NA TEMAT NASZEJ OSP
TJ; (ZDJĘCIA, DYPLOMY, ODZNACZENIA,
LEGITYMACJE, ITP…) INFORMUJEMY IŻ
W ROKU 2012 OBCHODZIĆ BĘDZIEMY
100 LECIE ZAŁOŻENIA OSP KÓRNIK.
PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE NAM
WASZYCH CENNYCH ZBIORÓW.
PO UROCZYSTOŚCIACH WSZYSTKIE
OTRZYMANE PRZEZ NAS PAMIĄTKI RODZINNE BĘDĄ ZWRÓCONE !!!!!!.

Kontakt w sprawie pamiątek:
Ewa Sieroń
Plac Niepodległości 35 tel; 663 141 619
Leszek Orlewicz
20 Października 93 tel; 61/8170 115
lub; 602 740 481

nr 6/2011

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
– m.in.: ochrona wód, gospodarowanie
odpadami, ochrona gleb i rekultywacja,
ochrona powietrza przed hałasem i
drganiami

TECHNIK LOGISTYK
– systemy logistyczne, gospodarka
elektroniczna, język obcy dla logisty-

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI
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Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Kórniku

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 27 894, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
44/83 o powierzchni 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset 00/100)
44/84 o powierzchni 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset 00/100)
44/85 o powierzchni 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset 00/100)
44/86 o powierzchni 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset 00/100)
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE”
W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z
DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.)
ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ.
WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę
osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 44/83 – 7 270,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 7 270,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062
2000 0003 w terminie do dnia 6 maja 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru
działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
- 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.

ków, transport i spedycja, gospodarka
zapasami i magazynem

25 marca 2011r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
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Witaj Wiosno!
Po chłodnym i deszczowym tygodniu,
wszyscy z utęsknieniem czekali na wiosenne
promyki słońca. W poniedziałek 21 marca
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Kórniku z wielką radością przywitali wiosnę!
W wiosennym spotkaniu uczestniczyły
klasy „0” oraz wszystkie oddziały klas I-III.
Gospodarzami imprezy były klasy Ic oraz
IIIb. W tym dniu oprócz dobrego nastroju
dominował w naszej szkole zielony kolor,
ponieważ każdy uczeń i nauczyciele mieli
ubranie z zielonym akcentem.
Najpierw uczniowie oglądali przedstawienie pt. „Witaj wiosno”.
Następnie odbył się pokaz mody, w trakcie
którego reprezentanci klas zaprezentowali
swoje propozycje sukienki dla Pani Wiosny.
Wszyscy wystąpili w przepięknych strojach,
nie brakowało kolorowych kwiatów, ani zielono-zółtych barw. Publiczność nagrodziła
występujące modelki i modela gromkimi
brawami, a Pani Wiosna podziękowała dzieciom cukierkami ufundowanymi przez Radę
Rodziców.

Licznie zebrani goście, którzy przybyli 19 marca do ratusza w Bninie, mieli
okazję w dwóch turach podziwiać ten wyremontowany niedawno za niebagatelna
sumę 2,7 milonów złotych zabytkowy
obiekt. Zebranych w murach ratusza
przywitał sam gospodarz tego miejsca,
czyli Maciej Marciniak, przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku. Ułamkiem
swojej wiedzy na temat historii Bnina podzielił się ze słuchaczami Kazimierz Krawiarz, a o założeniach urbanistycznych
Bnina i samym remoncie opowiedział
architekt Stefan Wojciechowski, który
był głównym projektantem renowacji.
Wśród gości nie zabrakło burmistrza,
oraz kilku radnych. Przy okazji spotkania,
prezes stowarzyszenia Nasz Bnin Miłosz
Bukczyński zachęcał wszystkich do zainteresowania się tematyką przywrócenia praw
miejskich Bninowi oraz do głosowania za
prawami miejskimi dla Bnina w referendum,
które odbędzie się najprawdopodobniej
jesienią.
Po prelekcjach można było zajrzeć
w niemal wszystkie zakamarki budynku,
łącznie z gabinetem przewodniczącego. Na
poddaszu zaprezentowano przygotowaną
przez Roberta Jankowskiego i Mikołaja
Dobrzyńskiego wystawę grafik i fotografii
związanych z historią Bnina.
Na dole, w przyszłej „Sali ślubów” Szkoła Podstawowa nr 2, wraz z Fundacją Mam
Marzenie zorganizowały kawiarenkę oraz
loterie fantową. Cały dochód przeznaczono
dla ucznia bnińskiej szkoły.
ŁG

Ciekawość przybyłych - nim jeszcze
weszli w progi ekspozycji - podsyciła sama
organizatorka tak tłumacząc swoją motywa-
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Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny
pt. Pani Wiosna, w którym zostali wyróżnieni:
klasy 0
1 miejsce Zuzanna Mieloch klasa 0a
2 miejsce Natalia Fankidejska klasa 0a
3 miejsce Aleksandra Ossowska klasa 0a
klasy 1
1 miejsce Julia Ratajczak klasa 1c
2 miejsce Szymon Deneka klasa 1c
3 miejsce Julia Matuszewska klasa 1a
klasy 2
1 miejsce Krystian Pabisiak klasa 2c
2 miejsce Natalia Kaczmarska klasa 2b
3 miejsce Patryk Andrzejczak klasa 2b

Stu–latka wśród przedszkolaków

Sztuka w Kórniku, Kórnik w sztuce

Pani Joanna Witczak zaprosiła mieszkańców Kórnika i okolic na otwarcie
swojej galerii sztuki KoraLove, która
mieści się od niedawna w Kupcu Kórnickim, przy placu Niepodległości 2.
Na uroczystą inaugurację działalności galerii, która odbyła się 12 marca
przybyło wielu ludzi, których zapewne
szczególnie zaciekawiło hasło „Sztuka
w Kórniku, Kórnik w Sztuce”.

KULTURA

KULTURA

Zwiedzaliśmy Ratusz w Bninie

cjeę do działania:
„Będąc matematykiem wiem, że są algorytmy które mogą zdefiniować wszystko co
nas otacza. Jednak są też takie równania, które mają rozwiązania tylko wtedy gdy podstawi
się do nich magiczne dane. A są to równania,
które opisują piękno i sztukę. Ja właśnie takie
dane odkryłam i chciałabym, aby ta galeria
była dla Państwa odpowiedzią na pytanie
co tak właściwie znalazłam a odnalazłam to
intuicyjnie, bez rachowania…”
Po oficjalnym wstępie, przy kameralnej
muzyce galeria powitała pierwszych gości.
W niewielkim lokalu, który niełatwo, choć

warto odszukać w kórnickim pasażu handlowym odnaleźć można prace między innymi:
Marii Romany Gierczyńskiej (tkanina i
rzeźba), Wojciecha Stobieckiego (biżuteria),
Grażyny Rafałowicz (malarstwo), Włodzimierza Kowalińskiego (fotografika), Wojciecha Tila (pisanie ikon), Jacka Antowskiego
(Malarstwo, grafika, rysunek, fotografia
artystyczna).
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania
galerii KoraLove. Kto wie? Może także ktoś
z Państwa odnajdzie tam swoje „magiczne
dane”.
ŁG

nr 6/2011

Co to znaczy „pięknie żyć?” Niedawno
mogliśmy się o tym przekonać… Zaproszenie do naszego przedszkola przyjęła wspaniała osoba, pani dr Wanda Błeńska. Odwiedziny lekarki, która ponad 40 lat spędziła na
misjach, były dla nas niezwykłym wydarzeniem. Sympatyczna, uśmiechnięta, starsza
pani, opowiadająca o dzieciach mieszkających w dalekiej Afryce, o swojej pracy
lekarza, ale także zabawne historie, np. o
spotkaniu z hipopotamem podczas wodnego odpoczynku na
kajaku,
wywarła
niezapomniane
wrażenie tak
na małych, jak
i dużych
Włóczykijach.
Oglądaliśmy
slajdy z
pobytu
pani doktor w Ugandzie, gdzie leczyła
chorych na trąd, jedną z najgroźniejszych
chorób. Nauczyliśmy się afrykańskiego
powitania i pożegnania. Jak przystało na
rozśpiewane przedszkole podczas naszego
spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewu.
Wszystkich nas urzekły: niezwykła łagodność i pogodny uśmiech pani doktor, która
całe życie realizowała swoją pasję - pomagania innym. Nasz gość też cieszył się z tego
spotkania. Panią doktor zauroczyły ciekawe
świata kilku- latki oraz...widok zza przedszkolnego okna! Odpoczywając w naszym
cichym zakątku, pani doktor z uśmiechem

25 marca 2011r.

i chyba pewną nostalgią, przyglądała się
wczesnowiosennemu pejzażowi jeziora,
przysłoniętego drzewami, we wspomnieniach pani doktor łudząco przypominającego
okolice, w których przed laty mieszkała, w
Ugandzie, nad jeziorem Wiktoria. Pani doktor Wandzie Błeńskiej ogromnie dziękujemy
za wizytę w naszym przedszkolu, za podzielenie się z nami swoją radością życia, oraz
pokazanie, co to znaczy „pięknie żyć”…
A jeśli komuś zrodzi się pytanie: czy
100-latka
może być
wzorcem dla
o niemal
‘WIEK’
młodszych
dziewczynek
i chłopc ó w ?
Odpowiadamy
– Tak! Bo
nie tylko
muzyka
„łagodzi
obyczaje” i łączy pokolenia, ale przede
wszystkim PASJA! Do naszego przedszkola
często zapraszamy ludzi z pasją - podróżników, artystów, miłośników przyrody i innych
– ludzi, którzy lubią to, co robią, widzą w
tym sens życia i dzięki temu są szczęśliwi.
Zainteresowanych tymi i podobnymi wydarzeniami w przedszkolu „ŚPIEWAJĄCY
WŁÓCZYKIJE”, które od 2007 roku działa
w Skrzynkach, a po wakacjach tego roku,
rozpocznie swoją działalność w Borówcu –
zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.spiewajacywloczykije.pl
Włóczykije

klasy 3
1 miejsce Adrian Majchrzak klasa 3b
2 miejsce Weronika Łoś klasa 3b
3 miejsce Martyna Siódmiak klasa 3b
W wesołym, kolorowym i baardzo hałaśliwym pochodzie ulicami naszego miasta,
dzieci żegnały zimę i witały wiosnę. Pochód z
Marzanną zakończył się na szkolnym boisku,
gdzie dzieci po raz ostatni pożegnały się z zimą.
Z uśmiechem na twarzach i wiosennym gaikiem
wróciliśmy do szkoły i tak zakończyliśmy nasze
spotkanie.
Monika Sobczak

Święto
kobiet
w szczytnikach
W sobotę 5 marca 2011r. w Domu
Strażaka w Szczytnikach uroczyście obchodzono „Święto Kobiet”. Uroczystości
zorganizowano dla wszystkich kobiet z
naszego środowiska.
Gościem na tych uroczystości był
prezes OSP Szczytniki Waldemar Jankowiak, który wszystkim Paniom złożył
życzenia i wręczył kwiaty.
Przy zadowalającej frekwencji oraz
stołach zastawionych słodkościami, przy
kawie i muzyce mile upłynął czas.
W trakcie biesiadowania, przeglądając stare fotografie i dokumenty
wspominano liczne formy działalności
organizowane przez KGW Szczytniki –
wycieczki, kursy, pokazy, spotkania z
ciekawymi ludźmi.
Uczestniczące w tej uroczystości
Panie postanowiły, że należy wznowić
działalność tej kobiecej organizacji,
aby kontynuować dawne sprawdzone
formy pracy w naszym środowisku oraz
upowszechnić postęp i rozwijać przedsiębiorczość kobiet.

Genowefa Błotna
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Choć karnawał już za nami, powróćmy
na chwilę do wyjątkowej zabawy, którą
zorganizowała Rada Rodziców przy SP
nr 2 w Kórniku w dniu 19 lutego. Jak
zwykle, przy pełnej obsadzie gości,
bawiono się do białego rana. Dochód
z zabawy zawdzięczamy sponsorom
i mamom, które ofiarowały domowe
pieczywo. Wszystkie pieniążki zostaną przekazane na różne atrakcje dla
uczniów.
Nowym pomysłem była organizacja
licytacji na fundację ,,Mam marzenie”,
która spełnia marzenia dzieci cierpiących
na choroby zagrażające ich życiu. Jednym z Marzycieli fundacji jest siedmioletni
Tomek, uczeń klasy pierwszej naszej
szkoły. Chłopiec większość swego dziecięcego życia spędził w murach szpitalnych.
Nie ma możliwości biegania z kolegami i
kopania piłki nożnej, która jest jego wielką
pasją. Wolontariuszom fundacji zdradził, że
jego największym marzeniem jest wyjazd na
mecz FC Barcelony i spotkanie z piłkarzem

Messim. Licytację przeprowadził bardzo
sprawnie p. B. Zakrzewski (rodzic). Piłkę z
ostatniego meczu Lecha z podpisami piłkarzy

wylicytowano za 1000 zł (mecz odbył się w
środę 16 lutego, Lech grał z Portugalią w Poznaniu), plakat z podpisem Roberta Kubicy za
650 zł, ręcznie malowany dzbanek do kawy z
dwoma filiżankami za 100 zł. Kolejna licytacja
przeznaczona była na przygotowanie kojca

na boisku szkolnym dla adoptowanego psa.
Podczas ferii zimowych dzieci wyjechały do
schroniska w Gaju i tam adoptowały wirtualnie dwa pieski. Potem jednak wymarzyły
sobie, aby jednego przywieźć do szkoły.
Rodzice poparli tę propozycję. Na ten
cel zlicytowano tort własnego wypieku,
upieczony wg przepisu generałowej Zamoyskiej. Został sprzedany za 400 zł, a
goście dorzucili jeszcze 250 zł.
Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje
wszystkim rodzicom za organizację zabawy i sponsorom za tak liczne dary ofiarowane na loterię. Osobne podziękowanie
kierujemy do osób, które wzięły udział w
licytacji i pomogły Tomkowi uwierzyć w
marzenia oraz wsparły nasze działania
szkolne.
Na marzenia nigdy nie jest za późno…
Więcej szczegółów na www.sp2kornik.eu
Z. Talarczyk
Podaruj 1% na fundację - Fundacja Mam
Marzenie (KRS 0000177137) z dopiskiem dla
Tomka z Kórnika.

Odkrywanie talentów w Bninie

Zaczyna się gorący okres dla rodziców,
których dziecko rozpoczyna przygodę ze
szkołą. Przy zapisie dziecka do placówek
oświatowych nadal obowiązuje rejonizacja, ale
niż demograficzny pozwala mieć nadzieję, że
znajdzie się wolne miejsce dla dziecka w innej
wybranej przez rodzica szkole. Aby
ułatwić decyzję wyboru przedszkola
lub szkoły placówki
organizują ,,drzwi
otwarte”.
W SP nr 2 w
Kórniku po raz
pierwszy w historii
zorganizowano taki
dzień. Dnia 12 marca budynek szkoły
udostępniono rodzicom i dzieciom. Na zaproszenie dyrekcji i
grona pedagogicznego przybyło wielu rodziców,
których powitała dyrektor Z. Talarczyk, krótko
przedstawiając ofertę i atuty szkoły. Każdy
otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję
folder o szkole. Specjalnym gościem była w
tym dniu p. M. Maliszewska , dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kórniku,
która wprowadziła rodziców przedszkolaków
w zagadnienie ,,gotowości szkolnej”.
Rodzice mogli w tym dniu spotkać się z
nauczycielami, porozmawiać o ich warsztacie
pracy, zapoznać się z programami nauczania
i podręcznikami obowiązującymi w szkole, samodzielnie popracować na tablicy interaktywnej
(szkoła posiada ich siedem), poznać jak działa
dziennik elektroniczny. W auli szkoły odbywały
się prezentacje artystyczne dzieci: wystąpiło koło
artystyczne klas I – III ,,Kleksik”, zespół wokalny,
flażoletowy, były także indywidualne występy
wokalne. W salach lekcyjnych prezentowały się
koła zainteresowań. Koło przyrodnicze ,,Gaja”
zaplanowało na ten dzień wiele ciekawych
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doświadczeń przyrodniczych, chemicznych i
fizycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, prowadzone przez
firmę ,,Mały inżynier”. Tutaj z odpowiednich
zestawów można było wykonać własne roboty.
Maluchy zabawiały się w salach oddziałów
przedszkolnych, z
zapałem próbowały też działać na
tablicy interaktywnej. Każdy mógł
wypróbować swój
talent artystyczny na sztalugach
malarskich. Na
sali gimnastycznej
można było wziąć
udział w zajęciach
sportowych, spróbować sił na ergometrze w wyścigach na dystansie 200 m,
obejrzeć pokaz tańca
belgijskiego, a w sali
komputerowej rozpocząć naukę pisania
na klawiaturze.
Każdy z uczestników odwiedził kawiarenkę, z której dochód
przeznaczony był na
potrzeby fundacji
,,Mam marzenie”.
Jej podopiecznym
jest uczeń tutejszej
szkoły – Tomek z klasy pierwszej. Kawiarenkę
z kawą, herbatą, sokiem oraz z domowymi wypiekami przygotowanymi przez mamy oraz ciastem sponsorowanym przez kórnickie piekarnie
sprawnie obsługiwały panie z Rady Rodziców.
Również w kawiarence wolontariuszki z fundacji
prowadziły loterię, w której każdy los wygrywał.
Dochód z kawiarenki i loterii wyniósł 1145 zł.
Najważniejszym momentem tego dnia

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w KÓRNIKU obręb BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej
nr KW 29 434, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

za cenę wywoławczą 2.097.000,00 zł
294/1 o powierzchni 1,5326 ha (słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy 00/100)

za cenę wywoławczą 2.514.000,00 zł
294/2 o powierzchni 1,8380 ha (słownie złotych: dwa miliony pięćset czternaście
tysięcy 00/100)

za cenę wywoławczą 2.898.000,00 zł
294/3 o powierzchni 1,8649 ha (słownie złotych: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100)

za cenę wywoławczą 2.730.000,00 zł
294/4 o powierzchni 1,8433 ha (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r.
PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,
DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA
GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową,
gazową i kanalizacji sanitarnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1

było uroczyste odsłonięcie tablicy ,,Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznała szkole
Minister Edukacji K. Hall za to, że jej nauczyciele przyczyniają się do odkrywania, promocji i
wspierania uzdolnień uczniów. Jak dotąd, szkoła
jest jedną z dwóch szkół w powiecie poznańskim
i jedną z czterdziestu sześciu w województwie
wielkopolskim, której przyznano ten tytuł. Tablicę odsłoniły osobiście ,,talenty szkolne”, czyli
uczniowie, którzy uzyskali najwyższe lokaty w
konkursach od poziomu gminnego do międzynarodowego. Na uroczystość tę przybyli również
przewodnicząca
komisji oświaty RM
w Kórniku I. Kaczmarek i burmistrz J.
Lechnerowski. Po
uroczystości Pan
Burmistrz razem
z uczniami wziął
udział w niektórych
zajęciach.
Ten dzień był
jedynym w roku, w
którym można było
zajrzeć w każdy kąt szkoły i do woli porozmawiać z nauczycielami. Wielu rodziców zabrało w
sekretariacie szkoły karty zapisu dziecka.
Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim mamom za domowe wypieki, cukierniom
Piotr Kaczmarek i P.P.H.U. MAR-PIEK za pyszne ciasta, paniom z Rady Rodziców za sprawną
obsługę kawiarenki.
SP nr 2

nr 6/2011

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 294/1 - 209 700,00 zł,
- za działkę numer 294/2 - 251 400,00 zł,
- za działkę numer 294/3 - 289 800,00 zł,
- za działkę numer 294/4 - 273 000,00 zł,
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062
2000 0003 w terminie do dnia 12 maja 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru
działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej
zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa
się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 marca 2011 r. do dnia 13
maja 2011 r.
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UWAGA MIESZKAŃCY
GMINY KÓRNIK
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ
ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI
WOLONATRIUSZE Z GIMNAZJUM
IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO
W KÓRNIKU
ORGANIZUJĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI
POD NAZWĄ

„ŚWIĄTECZNA PACZKA”

INFORMACJE

KULTURA

Zabawa przyjemna i pożyteczna

DLA
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
MIESZKAŃCÓW
MIASTA KÓRNIK I OKOLIC.
KAŻDEGO KTO CHCE PRZYŁĄCZYĆ
SIĘ DO AKCJI

ZAPRASZAMY

W DNIACH 11-17 KWIETNIA
DO INTERMARCHE
W KÓRNIKU UL. KRASICKIEGO 1.

PODZIĘKOWANIA
W sobotę 26 lutego 2011r. odbył się BAL
KARNAWAŁOWY organizowany przez Radę
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kórniku im. Tytusa Działyńskiego. Zabawa w
restauracji „PODRÓŻNIK” w Koszutach, rozpoczęła się o godzinie 2000 , gdzie 160 osób
bawiło się przy muzyce zespołu „AKCES” ze
Swarzędza. Dobry humor i wesoła zabawa towarzyszyły uczestnikom aż do rana, a dodatkową
atrakcją wieczoru było losowanie upominków od
naszych przemiłych i hojnych sponsorów, którym
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:
Kwiaciarnia „Płomyk” P.H.U.T. Paweł Walerczyk,
P.H.U. Ewa Sarnowska, K.D. Szymaniak, Sklep
Wielobranżowy ODZIEŻ – OBUWIE Antonii
Marciniak, Mapei Jaskuła Sp. Z o.o., Sklep
Wielobranżowy a b c Ewa Robińska, KM PARTNER, FIRMA ELIZABETH, „ATOPIK” P.P.H.
Krzysztof Maria, Handel hurt – detal Wiesława
Powąska, Bank Spółdzielczy w Kórniku, Sklep
Wielobranżowy Krauze Alina, Sklep owoce –
warzywa Regina Rozmiarek – Kowalska, P.H.
„ALPO” Alicja Poprawska, Owoce – warzywa
S.C. M. Kuberacki, P. Kucharczak, P.P.H.U.
MAR – PIEK Piotr Kowalewski, „MR KID.PL”
Sklep Internetowy Tomasz Kaźmierczak, Apteka
Lewicka – Nowak – Przybylski S.J., JUILER
Buszkiewicz, Monika, Tomasz Andrzejczak S.C.,
Ośrodek Sportu i Rekreacji OAZA w Kórniku,
Studio Fryzjersko – Kosmetyczne EDEN, OSCYPEK, CAFE RETRO Kupiec Kórnicki, Solarium
Sylwia Rys, Sklep Odzieżowy „MATI” Dominika
Scholz, TRIUMPH Kórnik Elwira Dominiak,
Kwiaciarnia Stokrotka Robert Taciak, Firma
Złotniczo – Jubilerska Grzegorz Błaszak, Sklep
Drogeryjno – Chemiczny Andrzej Zwierzyński,
Maciej Lehmann ,APTEKA ZAMKOWA Barbara
Maria, Pizernia Picolo Grzegorz Szpak, Studio
Impresia, P.H. ALPO Sklep Wędkarski, MEBLO
– STYL Wiesław Duszczak, Andrzej Duszczak,
Przetwórstwo Rolno-Spożywcze SZNURA,
Biuro Inżynieryjne „HUSBUD” Bogdan Husiar
,„BUDIMOS” Biuro Usług Projektowo – Budowlanych Ireneusz Osajda
Równie serdeczne podziękowania kierujemy
do Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Kórniku za przygotowane ciasta i wypieki oraz
do wszystkich, którzy anonimowo pomagali
w organizacji imprezy.
Organizatorzy
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Z ogromną przyjemnością prezentujemy
Kórniczanom nową płytę wydawnictwa Encore. Książeczka „Jak dobrze jest wiosną”
jest pierwszą częścią z cyklu „Muzyczne pory
roku”. Książeczka z płytą zawiera dwanaście
melodyjnych piosenek dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz
ogólnorozwojowymi ćwiczeniami ujętymi w
cztery kategorie. Dwie Piosenki ze starej szafy,
to przywołanie pięknych utworów znanych od
pokoleń. Oprócz miłych dla ucha piosenek
wykonanych przez dzieci, na płycie znajdują
się też podkłady muzyczne, a w książeczce
zapis nutowy. Warto zaznaczyć, że utwory są
zaaranżowane na „żywych” instrumentach,
Możemy usłyszeć m.in. kwartet smyczkowy,
gitarę akustyczną, czy gitarę basową.
Książeczka z płytą adresowana jest do
dzieci, nauczycieli i rodziców. Jest pomocna
w pracy w przedszkolach, szkołach, lub innych placówkach edukacyjnych. Zachęcamy
także do słuchania i śpiewania w rodzinnym
gronie... może w czasie wiosennego spaceru?
Ćwiczenia zawarte w książeczce ułatwiają
naukę piosenek i kształtują wrażliwość muzyczną dzieci.
W nagraniu wiosennych piosenek wziął
udział Chór Dziecięcy Tutti Santi oraz soliści:

Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt…

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku
.

Wypożyczalnia dla dorosłych:
Ann Rule „Złożone w ofierze”

Ola Idkowska, Małgosia Noskowiak i Krystian
Kazyaka. Projekt powstał z inicjatywy pana
Marka Lewandowskiego, który zrealizował
dwie poprzednie płyty Tutti Santi: „Tobie chór
Aniołów” i „Kolęda płynie z wysokości”. Cieszymy się, że powierzył nam takie ciekawe
zadanie. Z jakim rezultatem- oceńcie Państwo
sami!
Jeżeli książeczka i płyta „Jak dobrze jest
wiosną” zyska Państwa uznanie, prosimy
polecajcie ją znajomym. Może to być świetny
prezent na „zajączka”, a zarazem promocja
naszych małych, kórnickich artystów.

Kobieta od dawna stanowiła i stanowi natchnienie dla poetów i artystów.
Biblioteka w Bninie chcąc podkreślić
istotną rolę płci pięknej zorganizowała
10 marca dla swych czytelników kolejny już wieczór poetycki. Tym razem
został on poświęcony kobiecie w poezji
polskiej.

Książeczkę z płytą „Jak dobrze jest wiosną”
można nabyć:
- w Księgarni Kórnickiej (Kupiec Kórnicki)
- w sklepie Smyk (pl. Niepodległości)
- na stronie internetowej:
www.wydawnictwoencore.pl

Wszystkim przybyłym licznie paniom
złożono życzenia z okazji ich święta i
przedstawiono na wstępie jak celebrowano
Dzień Kobiet na przestrzeni dziejów. Na
podstawie charakterystyki okresów literackich, wierszy polskich poetów i prezentacji
multimedialnej bibliotekarki ukazały obraz
kobiety jako matki, żony i kochanki.
Panie mogły wysłuchać m.in. wierszy:.
Portret kobiecy W. Szymborskiej, Ty J.
Wójkiewicza, Umiłowanie ty moje! J. Ka-

Chiny w Bibliotece

W dniu 9 marca Biblioteka Publiczna w Kórniku gościła uczniów szkoły
podstawowej, którym zaprezentowano
nieznane państwo jakim są Chiny.
Współpraca pomiędzy biblioteką a szkołą owocuje właśnie takimi spotkaniami,
wstępnie temat ten omawiany był już
w zeszłym roku. Ze względu na natłok
wydarzeń, zarówno w bibliotece jak i

ciekawym, nie tylko z punktu widzenia turysty, całość wzbogacona była dziesiątkami
zdjęć. Uczniowie dowiedzieli się w której
części Chin leży miasto, ilu jest w nim
mieszkańców, jak wygląda infrastruktura
i sieć kilometrowych autostrad, poznali
piękną pagodę Leifeng, jezioro Xihu, „zwiedzili” tak zwaną uliczkę turystyczną czyli
deptak, zobaczyli jak wygląda najdłuższy

metalowe), porcelanowe miseczki, typowo
chińskie nakrycie stołu, kamienne stemple.
Uczniowie ćwiczyli również pisanie oraz
wymowę zwrotu „mam na imię” co, jak się
okazało, nie jest wcale takie łatwe. Dowiedzieliśmy się również, że w pisowni znaków
chińskich znaczenie ma każda kreska oraz
początek jej rysowania, najdrobniejsze
odstępstwo zmienia całkowicie znaczenie
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most na Świecie mierzący 36 kilometrów.
W dalszej części Pani Joasia pokazała
zdjęcia ze swojej podróży : „Wielki mór”,
Plac niebiańskiego spokoju oraz inne ciekawostki z Chin. Po prezentacji multimedialnej
dzieci mogły pooglądać i dotknąć różnego
rodzaju pałeczki (malowane, bambusowe,

znaku. Na koniec czekała na uczniów mała
niespodzianka, każdy otrzymał karty ze
stemplami, które wykonane są z kamienia
i mają ręcznie wygrawerowane imiona
Joasia i Kasia chińskimi znakami.
KaKa

nr 6/2011

sprowicza, Matka J. Malińskiego, Emilii,
Matce mojej Karola Wojtyły, Między nami
nic nie było A. Asnyka, Kochanka Leopolda
Staffa i in.
Spotkanie wzbogacone zostało także
utworami muzycznymi o kobiecie. Wysłuchano piosenek takich jak : Być kobietą A.
Majewskiej, Ballada o dobrej żonie H. Kunickiej, Do Ciebie mamo V. Villas, Jej portret
B. Meca, Brunetki, blondynki A. Wiśniewskiego czy Niepewność M. Grechuty.
Panie wykazały się doskonałą znajomością kompozycji, czego dowodem było
wspólne śpiewanie piosenek. Spotkanie
przebiegło w wyjątkowej, pełnej wzruszeń
atmosferze, której towarzyszyły wspomnienia i pozytywne emocje. Na zakończenie
każda z pań otrzymała pamiątkową niespodziankę z aforyzmem o kobiecie.
K.P.P.

„Karnawałowe słodkie szaleństwo”
w bibliotece

�1�0�0

w szkole, dopiero w tym roku udało się
nam ustalić z Panią Teresą Lubińską
dokładny termin i godzinę spotkania.
Prezentację przygotowała Katarzyna
Kaczmarek i Joanna Kerber. Uczniowie
zapoznali się z podstawowymi informacjami o Chinach i mieście Hangzhou –bardzo

RECENZJE KSIĄŻEK

W dniu 7 marca odbyło się kolejne
spotkanie z „Pasjoteką” a smaczny
temat mówił wszystko „Karnawałowe
słodkie szaleństwo”.
W trakcie trwania warsztatów pieczone były faworki oraz pączki, nasze
wspaniałe Panie przyniosły upieczone
przez siebie rogale, pączki, serniki i
oczywiście przepisy, którymi się powymieniałyśmy. Uczyłyśmy się jak wykrawać krążki ciasta na pączki, zaklejać je
tak aby nie wypłynęła marmolada podczas pieczenia i cierpliwie czekałyśmy
aż się usmażą. Jednogłośnie określono
je jako „pyszne” więc mamy nadzieje,
że wszystkim smakowały. Chodziło
Nam o to aby posmakować wypieków,
które były już sprawdzone i ułatwią
przygotowanie słodkości przed Świętami
Wielkanocnymi.
W czasie kiedy rosło ciasto omawiałyśmy pytania odnośnie szydełkowania,
część Pań wykonywała serwetki i kwiaty,
zaplanowałyśmy również tematy kolejnych zajęć. Zależało nam na tym aby
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WIOSENNA PŁYTA
Z UDZIAŁEM
TUTTI SANTI

Fascynująca i przerażająca prawdziwa historia morderstwa, opowiedziana z pasją przez
Ann Rule.
Jest to drobiazgowe
śledztwo, w którym autorka próbuje wyjaśnić
tajemniczą zbrodnię, i jednocześnie dogłębna analiza psychologiczna Diane
Downs. Akcja zaczyna się na sali sądowej, a
potem cofamy się, by poznać losy bohaterki.
Któregoś dnia 1983 roku Diane zjawia się
zdenerwowana w szpitalu (w stanie Oregon,
USA) i oznajmia, że trójka jej dzieci została
zastrzelona przez jakiegoś podejrzanego typa.
Lekarze stwierdzają jednak, że dzieci żyją,
choć są w stanie krytycznym. Po dramatycznej
walce o ich życie, jedno umiera na stole operacyjnym, natomiast pozostała dwójka będzie
niepełnosprawna do końca życia. Diane
zaczyna wikłać się w zeznaniach...
Wypożyczalnia dla dzieci:
Katarzyna Berenika Miszczuk
„Wilczyca”

Powieść Wilczyca
Katarzyny Bereniki Miszczuk trzyma w napięciu
od pierwszej do ostatniej
strony. Niebezpieczne
projekty tajnej grupy
genetyków, zagrożenie
życia głównych bohaterów, eksperymenty na ludziach, wyścig z czasem
i FBI, nie wspominając o
grupie młodzieży, której członkowie pod pewnym względem znacznie różnią się od innych
ludzi, nie pozwalają czytelnikowi odetchnąć
ani na chwilę. .
Czytelnia:
Norman Davies
„Zaginione królestwa”

wszyscy trochę odpoczęli, zrelaksowali
się i na chwilę zapomnieli o codziennych
troskach, a przy okazji napełnili brzuszki
przepysznymi pączkami.
KaKa

Światowa premiera najnowszej
książki Normana
Daviesa!
Norman Davies
zabiera nas w oszałamiającą podróż przez
wieki dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal
wymarłymi językami
narody. Przedstawia nam nieznaną
historię Europy, ale i
opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach,
Wielkim Księstwie Litewskim. Czy jakiś inny
historyk miałby na tyle wyobraźni, żeby połączyć ze sobą upadek ZSRR, historię Gdańska
i państwo barbarzyńskich Wizygotów? Po
lekturze Zaginionych Królestw nikt już nie będzie mógł traktować uporządkowanego świata
historii ze szkolnych podręczników jak prawdy
objawionej. Burgundia nie będzie kojarzyć się
wyłącznie z winem, a Aragonia z Aragornem z
Tolkienowskiego Władcy Pierścieni.
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przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w KÓRNIKU, gmina KÓRNIK, zapisanych w księdze wieczystej
nr KW 25 001, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
649/1 o powierzchni 0,0685 ha
649/2 o powierzchni 0,0643 ha
za łączną cenę wywoławczą 1.000.000,00 zł
(słownie złotych jeden milion 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
UWAGA: PRZEDMIOTOWE DZIAŁKI PRZEZNACZONE SĄ
ŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY.
DZIAŁKA NR 649/1 JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU
16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY
Z PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.
DZIAŁKA 649/2 JEST NIEZABUDOWANA. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY
MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN
ZAINWESTOWANY O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ/TEREN ROLNICZY.

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową,
gazową i kanalizacji sanitarnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 100 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w
Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 maja 2011 r. Za
dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 marca 2011 r. do dnia 13 maja
2011 r.,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 marca 2011 r.
do dnia 12 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej
wymienionej nieruchomości:
najem lokalu użytkowego: - znajdującego się na działce opisanej numerem 170 w
Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 1.
Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
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Inspiracje
kórnickie
Jeden z naszych Czytelników, z okazji
przyjścia wiosny przesłał do naszej Redakcji wiersz napisany w długie zimowe
wieczory.
Zgrabnie i z przymrużeniem oka pan
Roch Tarczewski oprowadza nas swoimi rymowanymi strofami po okolicach
Kórnika.
Oto rymowany przewodnik po gminie
zatytułowany „Inspiracje Kórnickie”:
Gdy wyjedziesz z Poznania na Śląsk – Katowice,
Ujrzysz tuż za miastem, ładne okolice.
Na trasie od Rataj w kierunku Franowa,
Poprowadzi cię nowa, droga ekspresowa.
Miniesz autostradę, wiadukt na Krzesiny,
Przejście piesze nad drogą i już są równiny.
Droga lekko zawija i niżej opada,
A horyzont odkrywa, widoki nie lada.
Dumny nad Gądkami Elewarr góruje,
Z lotniska Żerniki samolot startuje.
Mijasz kolek ostrowską, po wiadukcie górą.
I przemykasz po łuku, triumfalnego chmurą.
Po prawej Borówiec za lasem się chowa,
Prosto- wiadukt nad trasą- też budowla nowa.
A z wiaduktu leśna, do Drapałki droga…
Którą warto się wgłębić w las pełen uroku,
Aby zasmakować kosmicznych widoków.

A pod wieżą w ratuszu, sala się znajduje,
W której burmistrz Jerzy, dzielnie urzęduje.
Rada mu wtóruje – jako chór zgodny,
Nie ma miejsca w radzie, gdy ktoś nie jest godny.
W narożniku kościół – Kolegiata stoi.
Fundowana przez Górków, dziś tu sami swoi.
Tłumnie naród się zbiera w święta i niedziele,
Spotkasz tu notabli miejscowych – w kościele.
Jest na rynku miejsce, gdzie napis wspomina,
Że była tez w Kórniku i żydowska gmina.
Dziś nie ma bożnicy a o Żydach głucho,
Pozostało już tylko ich igielne ucho.
Gdy na rynek spojrzysz od strony Poznania,
Duży gmach „Białej Damy”, zaraz ci się kłania.
Lokal duży, przestronny, jadło daje smaczne,
Bale i wesela, bywają tam znaczne.
Gdy wychyniesz z rynku, ze skraju wschodniego,
Jawi ci się prospektum, Zamku Kórnickiego.
Na tle parku wielkiego, Arboretum zwanym,
Kunsztem dendrologów, pięknie utrzymanym.
Zamek – gotyk angielski, jako zwarta bryła,
Promienieje z daleka, jak dostojna siła.
Ze wszech stron, pośród fosy, na palach oparty,
Na zwiedzanie komnat, dla gości otwarty.
Wnętrza zamku, obszerne z wielu komnatami,
Pełne rzeźb, ornamentów, zdobne obrazami,
A sala mauretańska, z księgami licznymi,
Mieni się na biało kolumnami swymi.

Kiedy miniesz ten wiadukt, w samym środku lasu,
Pędzisz dalej przed siebie , nie mając już czasu,
Zajrzeć do Drapałki, historii dochować,
No już przed Kórnikiem trzeba przyhamować.
Zanim jednak do Zamku Tytusa dojedziesz,
Ujrzysz małe domki, na lewo w oddali,
I stalowe słupy super magistrali,
Która biegnie groźnie przez pola zielone,
Przeciągając po niebie, liny naprężone.
Zaś po prawej, się teren ku jezioru skłania,
A hotel Rodan zaprasza i gościom się kłania.
Jedziesz pośród ekranów, jakoby w tunelu,
Wolno zjeżdżasz na rondo i jesteś u celu.
Witacz ci oznajmia, że jesteś w Kórniku.
I NIE WAŻNE PRZEZ JAKIE U,
WAŻNE ŻE TO TU !
Nim skręcisz do miasta, rzuć okiem przed siebie.
Tam masz przesmyk jeziorny, Daglezję i Błonie,
I topole wielkie z jemiołą, na błękitnym skłonie.
Przy gazowni starej, na Poznańską wjedziesz,
Skąd na Rynek Kórnicki, już prosto dojedziesz.
Rynek długi, owalny, niby bochen chleba,
Nim do Zamku dojedziesz, Rynek zwiedzić
trzeba.
Rynek długi, owalny, niby bochen chleba,
Pośrodku ratusz z wieżą, wzniesioną do nieba.
Na niej kogut dziarski, z góry patronuje,
Niżej zegar na wieży, godziny wskazuje.
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Z frontu zamku, pies z dzikiem, wytrwale warują,
Od tyłu, lew i pantera tarasu pilnują.
Te osobliwości hrabia sprawić kazał,
Ku pamięci polowań, na które sam chadzał.
Jest w ratuszu balkon, na zachodniej ścianie,
W którym Biała Dama, w maju znowu stanie.
Rozdając uśmiechy, ukłony – pozdrawia.
Historię przywołuje i gości zabawia.
Maj, to miesiąc kwiatów, święta i radości.
Kórnik w maju przyjmuje, bardzo wielu gości.
Wszyscy bieżą do Zamku i parku pięknego,
Jako mili goście Tytusa – hrabiego.
Który obok Zamku, na zydelku siedzi,
Na pomniku swoim, wykonanym z miedzi.
Arboretum stworzył, za swojej młodości,
Dziś gromadzi ono, wielkie rzesze gości.
Zapraszamy
Kórnik, w grudniu, roku 2010.
Autor: Roch Tarczewski
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina
KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 368/20 o powierzchni 0,0022 ha
za cenę wywoławczą 9.999,00 zł.
(słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W
KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN
ZAINWESTOWANY – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ.

INFORMACJE / KULTURA

INFORMACJE / KULTURA

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminy poprzednich
przetargów: I – 14 stycznia 2011 r.; II – 8 marca 2011 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu,
stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o
kwotę 6.071,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 999,90 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w
Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 maja 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 25 marca
2011 r. do dnia 29 kwietnia 2011 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 marca 2011 r.
do dnia 20 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie
niżej wymienionej nieruchomości z przeznaczeniem na cele statutowe Bnińskiego
Klubu Sportowego w Kórniku:
- część działki nr 515/1 położonej w Kórniku obręb Bnin
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
Triolki.
Wreczenie pamiątkowych medali
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Wielki Post to okres w roku utożsamiany
głównie jako czas wyrzeczeń i rezygnacji z
wielu przyjemności. 13 marca 2011r.
w mury Szkoły Podstawowej w Radzewie zawitali szachiści. Dla nich
jedną z rzeczy, które sprawiają im
największą radość jest możliwość
toczenia umysłowych bitew na 64częściowym placu boju. Jasnym
dla wszystkim tego dnia było to, że
nawet w czasie Wielkiego Postu z tej
przyjemności nie zrezygnują...
Na starcie Szachowego Turnieju
Wielkopostnego – drugiej rundy
I Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej stanęło 38 miłośników
królewskiej gry, 24 mężczyzn i 14
kobiet. Turniej zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Dariusza
Duszczaka, który w 7 rundach nie
pozwolił sobie na stratę choćby 0,5 pkt. Kolejne miejsca na podium zajęli: Włodzimierz
Szymański oraz Rajmund Kerber. Tuż za
podium uplasowała się najlepsza z reprezentantek płci pięknej, które kilka dni wcześniej obchodziły swoje międzynarodowe
święto, tj. Zuzanna Zięta. Wynik to godny

Brylanci na
Maniackiej
dziesiątce

fot. Tomasz Pokorniecki

Kolejna już VII edycja „Maniackiej
Dziesiątki” na poznańskiej Malcie zanotowała rekordową liczbę uczestników, którzy
ukończyli bieg- 1433 osoby. Deszczowy
dzień, poprzedzający tę niezwykle popularną imprezę sportową, nie wróżył dobrym
wynikom, które można osiągnąć na trasie
biegnącej dwukrotnie wokół jeziora maltańskiego. 19 marca tuż po starcie w samo
południe rozpędzony tłum na ul. Baraniaka
przywitało wiosenne słońce i rześki powiew.
Po raz pierwszy w tym roku biegacze kórnickiego Stowarzyszenia „Brylant Kórnik”
tak liczebnie uczestniczyli w rywalizacji.
Jedenaścioro biegaczy ukończyło bieg z
bardzo dobrymi wynikami, choć dla niektórych z nich był to pierwszy w tym roku start
w zawodach. Najszybszy na trasie wśród
Brylantów był Andrzej Lewandowski, który
na mecie przy torach regatowych pojawił
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podkreślenia zważywszy na fakt, iż Zuza na
zawody dotarła z opóźnieniem i pierwszą
partię musiała oddać walkowerem. Miejsce
piąte przypadło w udziale Przemysławowi
Stodulskiemu. W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
Dziewczęta – SP (9 startujących)

1. Joanna Rybak (Radzewo) – 4,0 pkt.
2. Bogumiła Sibilska (Kórnik) – 4,0 pkt.
3. Ewelina Szałamacha (Czmoń) – 3,5 pkt.
Chłopcy – SP (11 startujących)
1. Błażej Biernacki (Kórnik) – 4,5 pkt.
2. Marcin Tomaszewski (Czmoniec) – 4,0 pkt.
3. Patryk Kubiak (Trzek Duży) – 4,0 pkt.
się jako 189 zawodnik z czasem 00:39:52
(netto 00:39:46).
Już 2 kwietnia odbędzie się kolejna
impreza biegowa. Tym razem kórniccy
biegacze wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miejskim w Kórniku
przygotowuje czwarty z kolei Nocny Kórnicki Półmaraton im. Jana Pawła II, na który
serdecznie zapraszamy wszystkich tych,
którzy chcą w szczególny sposób uczcić
pamięć o wielkim Polaku, jakim był Karol
Wojtyła.
Przygotowała: Izabella Moskal
Poniżej prezentujemy wyniki pozostałych uczestników z kórnickiego klubu (pod
nazwiskami czasy: netto i brutto):
1. ANDRZEJ LEWANDOWSKI
00:39:46
00:39:52
2. JÓZEF MIKA
00:40:12
00:40:21
3. MARIUSZ KIESLICH
00:40:44
00:40:52
4. GRZEGORZ WOJTASZEK
00:41:05
00:41:26
5. MACIEJ POTOCKI
00:45:59
00:46:41
6. JÓZEF TOPOLEWSKI
00:47:01
00:47:17
7. WITOLD LUDWA
00:46:55
00:47:28
8. MIROSŁAW WZIĄTEK
00:50:04
00:51:09
9. IZABELLA MOSKAL
00:51:07
00:51:32
10. DANIEL UTRAJCZAK
00:55:03
00:56:33
11. JACEK KOWAL
00:57:43
00:59:02

Kobiety – Open (5 startujących)
1. Zuzanna Zięta (Mościenica) – 5,0 pkt.
2. Karolina Piechowiak (Czołowo) – 3,5 pkt.
3. Emilia Lacherska (Pierzchno) – 3,5 pkt.
Mężczyźni – Open (13 startujących)
1. Dariusz Duszczak (Kórnik) – 7,0 pkt.
2. Włodzimierz Szymański (Błażejewo) – 6,0 pkt.
3. Rajmund Kerber (Kórnik) – 5,5
pkt.
Wszyscy uczestnicy bez wyjątku otrzymali nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Urząd Miejski w
Kórniku. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał tradycyjnie
Ryszard Bartkowiak. Trzecia odsłona KLSz-W już 3 KWIETNIA.
Będzie to WARCABOWA SETKA –
pierwsze w historii Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik w Warcabach
Stupolowych (Międzynarodowych).
Zapraszamy do włączenia się do
walki o mistrzowskie puchary!
Przyjedź więc do Radzewa i poczuj
się jak u siebie w domu, bo wszyscy szachiści i warcabiści to jedna
rodzina! Info i zapisy:
karolniemier@wp.pl
Karol NIEmier
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TURNIEJ
WIELKOPOSTNY

Dokładne wyniki Turnieju Wielkopostnego na stronie www.korniczanin.pl

Podziękowanie
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie serdecznie dziękują za przekazanie
nagród na zabawę karnawałową, która
odbyła się 26 lutego 2011r. w OSP w Czmoniu. Kierujemy podziękowanie w stronę p.
Jerzego Rozmiarka za zorganizowanie
zabawy i ufundowanie nagrody głównej. Do
nagród dołączyli się również Rodzice, nauczyciele, Sołtysi i Mieszkańcy wsi Czmoń
i Czmoniec, Konarskie i Radzewo.

Trzymaj formę!
23 i 24 marca w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbędą się szkolenia dla edukatorów programu „Trzymaj formę”.
Program skierowany jest do uczniów
klas V-VI szkół podstawowych oraz klas
I-III szkół gimnazjalnych. Jego celem jest
kształtowanie prozdrowotnych nawyków
poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia i zbilansowanej diety.
To już V edycja programu, do której
przystąpiło 40 nowych szkół z miasta i
powiatu, a realizuje go 37.
W godzinach od 11.30 do 14 specjaliści
żywienia i oświaty zdrowotnej poprowadzą
wykłady na temat prawidłowego odżywiania
i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Kontakt
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy PSSE
tel. 602 826 680
rzecznik@psse-poznań.pl
Jedynka Limaro
nad Morskim Okiem
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MŁODZI KOLARZE
WRÓCILI Z HISZPANII
Kolarska młodzież UKS Jedynki Limaro
Kórnik, w poniedziałek wróciła ze zgrupowania szkoleniowego w Hiszpańskim Lloret
de Mar na Costa Brava. Dzięki wspaniałym
warunkom zarówno pogodowym, jak i szkoleniowym, założenia treningowe udało się
zrealizować w 100%. Temperatura dochodziła
do 25*c, a miejscowe tereny są
wręcz wymarzone dla kolarzy
z całej Europy. Górzysty teren
nad samym morzem, idealne
szosy, reakcja i zachowanie
kierowców na widok kolarzy
oraz położenie, potrafią zrobić
na każdym ogromne wrażenie.
Kórniczanie trenowali wzdłuż
wybrzeża morza Śródziemnego, gdzie przewyższenia
sięgają nawet 500m npm. Z
reguły każde popołudnie było
wygospodarowane na zwiedzanie przepięknych okolic.
Kórniczanie przylecieli do Poznania w pierwszy dzień wiosny, zadowoleni z
bagażem niezapomnianych wrażeń, oraz ze
sporą bazą przejechanych kilometrów, które
powinny zaprocentować w sezonie. Niezwykle istotne jest również to, że przepracowany
okres, odbył się z dużym zaangażowaniem,
radością i w pełni zdrowia. Jeden dzień wolny
od treningu, przeznaczono na wycieczkę do
Barcelony, podczas której młodzi zawodnicy i
zawodniczki zwiedzili m.in. słynną katedrę La
Sagrada Familia, park Gaudiego, plac Kataloński, oraz port i oceanarium. Na przełomie marca

i kwietnia Kórniczanie, już w większym składzie
(17 osób) wyjeżdżają na kolejne zgrupowanie,
tym razem do Jugowic koło Wałbrzycha, które
zakończy się startem w Memoriale Rygorowicza w Sobótce 3 kwietnia, podczas otwarcia
sezonu szosowego 2011.
KASIA PAWŁOWSKA JEDNAK NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Nawet dla największych znawców kolarstwa ta wiadomość mogła się wydawać
niewiarygodna, ale zawodniczka UKS Jedynka

Kórnik, Kasia Pawłowska, ma niesamowicie
twardy charakter. Do końca wierzyła, iż zdąży
się na tyle wyleczyć po ciężkiej kontuzji jakiej
doznała w Manchesterze podczas Pucharu
Świata, że da radę wesprzeć swoje koleżanki w
wyścigu drużynowym na 3 km na dochodzenie.
Niestety nie miał kto jej godnie zastąpić we
wspomnianym wyścigu, a trójka dziewcząt w
składzie właśnie Pawłowska, Małgorzata Wojtyra (Szczecin) i Edyta Jasińska (Bydgoszcz),
walczy o nominacje na Igrzyska Olimpijskie w
Londynie w 2012 roku. Każdy start a szczegól-

nie Mistrzostwa Świata są eliminacją, na której
zdobywa się punkty. Dlatego całej ekipie jak
również samej Pawłowskiej niezwykle zależało,
by zdążyła w dniach 23-27 marca, wystartować
w Holenderskim Apeldoorn. Przypomnijmy, że
nasza zawodniczka podczas Pucharu Świata w
Manchesterze w dniu 19 lutego doznała poważnego złamanie obojczyka w wyścigu Scretch.
Następnie w Łódzkim WAM tydzień czekała na
poskładanie operacyjne obojczyka, ponieważ
chory był jeden z najlepszych profesorów w
Polsce, a operacja była na tyle
poważna, że nikt inny nie mógł
tego robić. Następnie w dniu 4
marca opuściła szpital. Po 10
dniach rehabilitacji w domu,
pojechała na zgrupowanie
do Pruszkowa, sprawdzić
czy poradzi w ogóle jechać
na rowerze. Ku uciesze całej ekipy, po dwóch dniach
treningów, podjęto decyzję o
starcie Kasi w Mistrzostwach
Świata. Krótko po operacji
pytany trener Taciak jak sądzi,
czy Kasia da radę wyleczyć się
do Mistrzostw Świata, odpowiedział krótko, „wydaje mi się to nie możliwe,
bo złamanie jest na tyle poważne, że Kasia nie
da rady zwyciężyć z bólem i Polska drużyna nie
wystartuje. Ponadto dramatu nie można z tego
robić, ponieważ zdrowie zawodniczki jest w tym
momencie najważniejsze, a na jednych Mistrzostwach, świat się nie kończy. Jak widać, trener
jeszcze do końca nie zna swojej zawodniczki,
a Kasi życzymy aby jak najszybciej zapomniała
o tym przykrym incydencie i jak najlepszego
wyniku w Apeldoorn.
Paweł Marciniak

Znowu mamy Mistrza Polski

Podczas III Technicznych Mistrzostw Polski w Poomsae reprezentant Uczniowskiego
Klubu Sportowego „TKD-Kórnik” Jakub Posadzy zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii
junior młodszy Tym samym powtórzył sukces
z ubiegłego roku, kiedy to jako młodzik również sięgnął po najwyższe trofeum. Najlepsi
„technicy” w taekwondo spotkali się w dniach 18-19 marca
2011w Łowiczu. UKS TKD
Kórnik reprezentowali: Dąbrówka Graczyk, Piotr Mikołajczak
(oboje kat. junior), Mateusz
Nowak, Jakub Posadzy (obaj
w kat. junior młodszy) i Łukasz
Nowak (kat. dzieci). Pierwszy
do rywalizacji stanął najmłodszy
Nasz zawodnik – Łukasz. Swoimi interpretacjami dwóch wylosowanych układów formalnych
zapewnił sobie zaszczytne
III miejsce. Kolejni Kórniczanie – Mateusz i Kuba gładko
przeszli eliminacje znajdując
się w półfinale. Do finałowej
piątki zakwalifikował się jednak tylko Kuba.
Zawodnicy wykonali obydwa układy obowiązkowe i … zawiodła technika – zniknęły
wyniki pierwszych wykonań! Decyzja sędziów
– powtórzyć pierwszy układ. Zapanowało
wielkie napięcie. Po wykonaniach finalistów
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wiedzieliśmy już, że mamy medal, ale trudno
było powiedzieć jaki. I w końcu przyszła wiadomość, że I miejsce! Kuba uzyskał niespełna
0,2 pkt przewagi nad ubiegłorocznym tryumfatorem tej kategorii Krzysztofem Furmanem
(Bydgoski Klub Taekwondo).
Nasza jedyna zawodniczka na tych Mi-

strzostwach – Dąbrówka, dosłownie otarła
się o półfinał. Zabrakło jej bowiem tylko 0,1
pkt by przejeść do kolejnego etapu. O wielkim
szczęściu może mówić też Nasz najstarszy
zawodnik Piotrek. Jego perfekcyjnie wykonany układ w eliminacjach został zadziwia-

jąco nisko oceniony przez sędziów. Chwila
zastanowienia i … już wiemy co się stało.
Zabrakło okrzyku na zakończenie. Każdy z
sędziów musiał odjąć za to po 0,5 pkt. Mimo
niskich not, wszedł do półfinału jako ostatni.
Tutaj, już w pełni skoncentrowany, wywalczył
awans do finałowej piątki. W finale, zajmuje
czwarte miejsce, zdobywając
cenne punkty dla Klubu (w systemie sportu dzieci i młodzieży
poomsae w kategorii junior jest
konkurencją punktowaną). Na
zakończenie Mistrzostw odbyła
się rywalizacja w parach. Klub
reprezentowała Dąbrówka i
Piotrek w kategorii junior II Dan.
I tutaj również niespodzianka…
II miejsce. Kolejny raz wracamy
z Łowicza z medalami i doświadczeniem na przyszłość.
Wszystkich chętnych do
trenowania z Mistrzami Polski
(to już czwarty tytuł dla zawodnika UKS TKD Kórnik) prosimy
o kontakt tel. 663 786 462 lub
e-mail tkdkornik@interia.pl. Zajęcia sportowe
z zakresu taekwondo w UKS TKD Kórnik w
roku 2011 dofinansowane są ze środków
Gminy Kórnik.
PP
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NA SPORTOWO UCZCIŁY
65-LECIE LICEUM
Kilka pokoleń absolwentek i sympatyczek
Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku spotkało się
na turnieju siatkówki pań. To już tradycja, że

w marcu każdego roku od wielu lat zwolenniczki sportowego trybu życia bez względu
na wiek walczą między sobą w siatkówce. W
tym roku impreza przebiegała pod hasłem 65lecia liceum. Spotkanie wielopokoleniowe jest
doskonałą promocją tej szkoły. 5 zgłoszonych
zespołów grało systemem „każdy z każdym”.
Zwyciężyły „DOJRZAŁE 40-latki” grając w składzie: Beata Dobrzyńska, Jolanta Jakubowska,
Olga Stelmach, Julia Kuczkowska. Drugie
miejsce wywalczyły „SZAŁOWE BABKI”:
Dorota Frąckowiak, Katarzyna Pucek, Beata
Górna, Iwona Rauk. Trzecie miejsce zajęły
„LICEALISTKI”: Sandra Szczepaniak, Anna
Zwierzyńska, Magda Bednarz, Edyta Simon.
Najstarszy zespół „AKTYWNE 60 +” były
czwarte: Alicja Piekuta, Zofia Kozłowska, Elżbieta Szubert i Anna Rauk, a „STOKROTKI” w
składzie: Kamila Janasik, Katarzyna Konatkowska, Aleksandra Szeffner, Magdalena Biedalak,
Adriana Stanisławska były piąte. Główny organizator imprezy p. Iwona Rauk - nauczycielka
wf. w liceum dziękuje wszystkim za udział i miłą
atmosferę. Szczególne podziękowania należą
się niezawodnym sponsorom: pp. Powąskom
z Hurtowni Kosmetyków, p. Katarzynie Taciak
z kwiaciarni „Stokrotka”, p. Zbigniewowi Michalkiewiczowi ze stoiska na targowisku w Kórniku
oraz Radzie Rodziców liceum, dzięki którym
wszystkie Panie wracały z imprezy z miłymi
niespodziankami oraz okolicznościowymi
dyplomami. Za rok w marcu kolejny turniej
siatkówki, a już dziś zapraszamy absolwentki,
rodziców i sympatyków liceum do spotykania
się na sportowo w murach naszego liceum.
PIERWSZE MIĘDZYSZKOLNE
PŁYWANIE W „OAZIE”
Ponad stu młodych pływaków gminy Kórnik
rywalizowało w I Międzyszkolnych Zawodach
Pływackich gminy Kórnik, w konkurencjach indywidualnych i sztafetach. Było to ogromne wyzwanie dla organizatorów imprezy. Doświadczenie,
które wynieśli z przeprowadzonych zawodów
będzie wykorzystane w kolejnych imprezach na
basenie w „OAZIE”.
Oprócz Radzewa startowały wszystkie
szkoły naszej gminy. Dla szóstki najlepszych
organizatorzy przygotowali dyplomy i drobne
upominki a w punktacji zespołowej dla zwycięz-
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ców puchary. Nagrody wręczał dyrektor „OAZY”
p. Wojciech Kiełbasiewicz a zawodom przyglądały się m. in. kierownik Referatu Oświaty UM p.
Ewa Soczyńska- Madalińska i dyr. Gimnazjum
w Kórniku p. Marzena Dominiak. Z trybun zmagania młodych pływaków obserwowali kibice:
rodzice, uczniowie ze szkół w
gminie. W punktacji zespołowej
w kategorii szkół
podstawowych
zwyciężyła SP
1 Kórnik przed
SP Szczodrzykowem i Bninem
a w gimnazjach
szkoła z Robakowa przed Kórnikiem.
Wyniki w
konkurencjach
indywidualnych:

GIMNAZJA- dziewczęta – 50 m. startujących 17
1. Kęsy Monika - Robakowo 47,32 sek.
2. Hołderna Patrycja – Kórnik 50,70
3. Piechowiak Angelika – Kórnik 54,20
4. Włoch Wiktoria – Robakowo 54,83
5. Michalak Maria – Kórnik
55,83
6. Paprocka Magda – Kórnik 55,24
GIMNAZJA- chłopcy - 50 m.- startowało
21 osób
1. Staszak Dawid Robakowo 26,18 sek.
2. Zawitowski Łukasz Robakowo 30,35
3. Nowak Aleksander Kórnik 30,76
4. Buszkiewicz Marcin Kórnik 32,38
5. Kochański Paweł Robakowo 36,60
6. Idkowski Igor Kórnik 36,60
SZKOŁY PODSTAWOWE – dziewczęta
kl. V-VI 50m
1. Modrowska Adrianna Kórnik 50,91 sek.
2. Wlazły Agnieszka Kórnik
55,50
3. Lenik Julia Szczodrzykowo 56,13
4. Warteresiewicz Maria Kórnik 56,43
5. Piasecka Natalia Kórnik
57,21
6. Woźna Maria Kórnik
58,57
SZKOŁY PODSTAWOWE – chłopcy kL. V
–VI (50m.) startujących 20
1. Maciejewski Artur Bnin
38,34 sek.

2. Buszkiewicz Jan Kórnik
38,67
3. Bajewski Piotr Szczodrzykowo 42,63
4. Nowak Mateusz Kórnik
42,97
5. Kolasa Przemysław Szczodrzykowo 43,32
6. Domagała Oskar Bnin
43,95
SZKOŁY PODSTAWOWE- dziewczęta kl.
IV i młodsze (25 m)
1. Łopińska Julia Kórnik
21,70 sek.
2. Jankowska Basia Szczodrzykowo 21,96
3. Kaźmierczak Marta Kórnik 23,04
4. Kaczmarek Kinga Kórnik
23,48
5. Michalska Martyna Kórnik 23,87
6. Arning Julia Kórnik
25,30
SZKOŁY PODSTAWOWE –chłopcy kl. IV i
młodsze ( 25m) 42 startujących
1. Kapusta Roman Kórnik
18,43 sek.
2. Zimniak Szymon Kórnik
19,05
3. Włoch Szymon Szczodrzykowo 19,81
4. Tatarynowicz Krzysztof Szczodrzykowo
20,30
5. Matuszewski Piotr Bnin
22,13
6. Witkowski Kasper Bnin
22,35
SZTAFETY PŁYWACKIE – 4X 25 m
Szkoły Podstawowe – kl. IV i młodsze startowało 10 sztafet (4x25m)
1. Szczodrzykowo I 1:38,86 sek. (Jankowska
Basia., Janowski A., Torz Oliwia, Włoch H.)
2. Bnin 1:43,63		
3. Kórnik IV 1:48,77
4. Kórnik V 1:49,03
Szkoły Podstawowe kl. V-VI – startowało 12
sztafet (4x25m)
1. Bnin 1:21,30 ( Maciejewski, Domagała, Przewoźny, Biernacki)
2. Kórnik I 		
1:26,24
3. Szczodrzykowo 1:25,19
4. Kórnik II		
1:30,50
Gimnazja – startowały 4 sztafety ( 4x25m )
1. Robakowo I 1:04,24 ( Staszak, Zawistowski,
Kochański, Kęsy )
2. Kórnik I 1:07,36
3. Kórnik II 1:13,82
4. Robakowo II 1:14,05
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SZCZODRZYKOWO W FINALE
WOJEWÓDZKIM W AEROBIKU
Zespół dziewcząt Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie wywalczył w zawodach Rejonu
Poznań- Zachód awans do finału wojewódzkiego w drużynowym aerobiku. W zawodach,
które odbyły się w Biezdrowie k/ Wronek zajęły
trzecie miejsce . Jest to kolejny sukces p. Barbary
Jańczyk tym bardziej, że w zespole tańczą w
przewadze dziewczęta z klas młodszych: Justyna Skała, Katarzyna Jachnik, Olga Sznura, Daria
Doba, Marta Nowak, Patrycja Golan, Zuzanna
Jankowska, Julia Pięta i Paulina Sobierajska.
Finał Wojewódzki z udziałem najlepszych zespołów z całej Wielkopolski odbędzie się w Arenie w
Poznaniu w dniu 6 kwietnia 2011. Bardzo dobrze
wypadły także dziewczęta p. Katarzyny Pucek ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, które zajęły
piąte miejsce. Zespół składający się z uczennic
klas piątych: Małgorzata Noskowiak, Dagmara
Boińska, Agnieszka Wlazły, Maria Duszczak,
Maria Woźna, Paulina Arkid, Małgosia Świerczyńska, Klara Grząślewicz, Gabrysia Cyra,
Magdalena Zimniak, będzie mógł tańczyć w
tym samym składzie także w przyszłym roku. Z
kolei gimnazjalistki z Robakowa w rejonie zajęły
siódme miejsce.
ARA
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Strona 1

OGŁOSZENIA

Wielkie emocje do samego końca

Po 3. dniu: MedaliĞci awansują w komplecie

Ogłoszenia
DROBNE

*Poszukuję uczciwej Pani do sprzątania domu. - tel. 605 105 386
*Zaopiekuję się ogrodem. Tel. 723 898 904
*Posprzątam biura, gabinety, domy itp. Tel. 667 064 494
*Tanio sprzedam suknię ślubną z trenem, kupiona w Londynie, rozm. 38. Tel. 696 779 221
*Wynajmę pomieszczenie 76m² w Kórniku-Bninie. Tel. 504 11 00 63
*Sprzedam maszyny stolarskie. Tel. 508 310 395
*Kolekcjoner kupi obrazy, lampy, zegary, gramofony, płyty 78 obr. militaria, pamiatki wojskowe, starocie, przyjadę. Tel. 601 308 880
*Sprzedam zegar stojący, kredens i pomocnik. Tel. 693 217 140
*Oddam w najem lokal na magazyn lub działalność gospodarczą w Borówcu. Tel. 508 310 395
*Aparat fotograficzny „Canon” EOS 350D + dwa obiektywy: Tamron 75-300 i 18-70. Tel. 792 884 454
*Lokal do wynajęcia 35m². Kórnik ul. Staszica15 . Tel. 885 539 962 po 16:00
*Kto wykona drewniany płot około 60m? Tel. 661 401 497
*Kupię rower damski. Tel. 506 285 771
*Galeria Sztuki w Kórniku zatrudni studentkę zaoczną z zacięciem artystycznym, praca 2-3 godz. dziennie. Tel. 607665623
*Zatrudnimy osoby do pracy przy zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. Tel. 664 465 203 lub nkosinski@dobry-ogrod.com.pl
*Sprzedam nową kuchenkę Barbie dla dziewczynki 2-3 latka (65zł) tel. 793910076
*Firma meblowa w Borówcu zatrudni tapicerów i osoby do przyuczenia na stanowisku tapicer. Tel: 695 933 064
*Firma Euro-Astar pilnie zatrudni:stolarzy, montażystów/montażystki, elektryka-mechanika. Tel. 61 8179 100 lub mail centrala@euro-astar.com.pl
*Firma Euro-Astar PPHU sprzeda używane maszyny szwalnicze, części zamienne, nici,gumy, igły, przędzę. Tel. 61 8179 108 pon-pt 7-15
*Szukam pilnie współlokatora/ów do wspólnego wynajęcia mieszkania w Kórniku lub Bninie od zaraz!. Tel. 501 589 854
*Fotografowanie, filmowanie śluby, uroczystości rodzinne. Tanio. Tel. 602 74 56 31
*2 pokoje – mieszkanie do wynajęcia, Kórnik, Staszica. Tel. 665 85 20 85
*Ford Galaxy 2000r. 2,3, benzyna, gaz, bogato wyposażony, automatic. Tel. 605 14 00 28
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692-241-023
*Drewno kominkowe, opałowe dąb, buk, grab akacja, jesion, brzoza, sosna. Tel. 692-241-023
*Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia w Kórniku lub Bninie od zaraz. Tel. 501489 854
*Sprzedam kamienie polne. Tel. 618 971 128
*Szukam pracy (sprzątanie, pomoc w sklepie itp.) w Kórniku. Tel. 723 04 89 90
*Sprzedam kartę pamięci Micro do Noki 5530. Stan BDB – 4 gigabajty. Cena 50zł. Tel. 723 04 89 90
*Przyjmę bezpłatnie odzież, zabawki, art. Dla niemowląt. Pl. Niepodległości 16. Kórnik- rynek. 723 04 89 90
*Dom w Borówcu wolnostojący 160/550 stan deweloperski 460 tys. Tel. 602 214 931

Do ostatniej ak- Kórniku był 17 Mistrzostwem Polski w dorobku
cji ważyły się losy MUKSu).
tytułu Mistrza PolFaworytki rozpoczęły zmagania bez nieski w koszykówce spodzianek. Gdynianki łatwo awansowały z
kobiet do lat 20. Po grupy A pokonały bez trudu TS Wisłę Kraków
e m o c j o n u j ą c y m (97:48) później SKS 12 AZS UW Warszawa
meczu finałowym (84:57) i Basket 25 Bydgoszcz (85:58).
wieńczącym dobrze Awans do półfinałów wywalczyły także Warzorganizowany turniej miano najlepszej szawianki.
drużyny w Polsce w tej kategorii wiekowej
Drużyna z Polkowic pokonała w grupie B
zdobył zespół Międzyszkolny Uczniowski AZS PWSZ Gorzów Wlkp. (75:60) oraz ŁKS
Klub Sportowy Poznań.
Basket Women Łódź (75:41). MUKS pokonał
Turniej zorganizowano niemal z marszu. ŁKS (73:47), oraz Gorzowianki (93:48). W
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Kórniku!
terminarz
Decyzję owlokalizacji
turniejuZnamy
(rozgrywanego
ostatnim godzinowy
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Koszykówki podjął 2 marca, czyli na tydzień drużynyPolski
rozegrały
dobre,Koszykówki
wyrównane zawody,
Związek
przed imprezą.
informuje, Īe turniej finaáowy
Już wcześniej mówiło
Mistrzostw Polski Kobiet U20
zostanie rozegrany w Kórniku
się, że pod warunkiem
(województwo wielkopolskie) w
awansu zespołu z Podniach 9 - 13 marca 2011 roku.
znania zawody mogą
Organizatorem turnieju jest klub
odbyć się w WielkopolMUKS PoznaĔ, a turniej bĊdzie
sce. Dodatkowym powoczĊĞcią obchodów 90-lecia
dem przyznania prawa
wielkopolskiej
koszykówki.
do organizacji była obPoniĪej przedstaiwmy
chodzona w tym roku
szczegóáowy terminarz imprezy, a
60-ta rocznica powstania
obok prezentujemy logo turnieju
Wielkopolskiego Związku
finaáowego. wiĊcej
Koszykówki.
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Mimo14:12
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wysokości
zadania. Zarówno
jak i
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I: Gospodynie
bez MUKS
zwyciĊstwa,
áodzianki w finale
(pod
dowództwem
byłegozawodniczki
koPozałoga
wygranejOazy
VBW GTK
Gdynia
z INEĄ AZS PoznaĔ,
UMCS AZS Lublin pomimo, Īe przegraáy swoje dwa
pierwsze
mecze,
zachowaáy szansĊ
na wywalczenia zrobili
awansu do turnieju finaáowego. Wystarczyáo "tylko" pokonaü w
szykarza
Wojciecha
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Niestety dla gospodyĔ póáfinaáu, áodzianki okazaáy siĊ lepsze i to one
wiele,
by najlepsze
„juniorki
starsze”
uzyskaáy awans do finaáu. wiĊcej
mogły w komfortowych warunkach skupić się
na rywalizacji sportowej.
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MedaliĞci ubiegáorocznej
edycji Mistrzostw Polski Kobiet U20 w komplecie z pierwszych miejsc
Na początek zwycięstwa
faworytek
awansowali do finaáowej rozgrywki. Z pierwszego miejsca awansowaá równieĪ SKS 12 AZS UW
Faworytkami zawodów
były oczywiście
Warszawa. W finale gdynianki zagrają w grupie wáaĞnie z SKS 12 AZS UW Warszawa oraz
broniące tytułu Basketem
zawodniczki
VBWi TSGTK
25 Bydgoszcz
Wisáą Kraków. W drugiej grupie zmierzą siĊ MUKS PoznaĔ, AZS
Gdynia. Choć wśród
juniorek
zawsze
PWSZ
Gorzów Wlkp.,
àKSmogą
Basket Women àódĨ i MKS Polkowice. wiĊcej
zdarzyć się niespodzianki, wśród kandydatek
do walki o najwyższe laury wymieniano także
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Grupa
II: Miejscowe najlepsze w swoich póáfinaáach
MKS Polkowice i oczywiście MUKS.
Po zwyciĊstwach z MKS Polkowice i JAS-FBG Sosnowiec, czyli najgroĨniejszymi rywalami w grupie, koszykarki SKS 12
Poznanianki prowadzone są przez Iwonę
AZS UW Warszawa byáy blisko zwyciĊstwa w turnieju póáfinaáowym. Przysáowiową gropkĊ nad „i” stoáeczny zespóá
Jabłońską,
byłą zzawodniczkę
Olimpii
Poznań
postawiá
w spotkaniu
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Tarnów.
wiĊcej
w czasach sukcesów w Pucharze Ronchetti,
obecnie także trenerkę Kadry Narodowej w
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Grupa
III: Gospodynie bez awansu
kategorii wiekowej U-20. Klub w swojej krótkiej
Tylko wygrana dawaáa szansĊ gospodyniom turnieju na awans do finaáu Mistrzostw Polski Kobiet U20. Podopieczne
historii aż 16 razy zdobywał tytuły mistrzowskie
Alicji i Tomasza Sztąberskich nie zdoáaáy jednak pokonaü koszykarek z Gorzowa Wielkopolskiego i zajĊáy ostatecznie
w różnych
wiekowych (triumf w
trzecie
miejsce wkategoriach
turnieju. wiĊcej

Grupa I: GdyĔski teatr jednego aktora
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które po dogrywce
wygrały
zawodniczki
Śląska (69:68). Mecz ten, jak się okazało był
preludium do finałowych emocji.
Pierwszy półfinał, w którym zmierzyły się
MKS Polkowice i SKS 12 AZS UW Warszawa
na swoją korzyść rozstrzygnęły niepokonane
dotąd Ślązaczki (60:47). Drugi półfinał był
rewanżem za ubiegłoroczny finał Mistrzostw
Polski, w którym MUKS uległ Gdyniankom
jednym punktem. Tym razem niespodziewanie
wyraźnie wygrały Poznanianki (79:63).
Ostatni dzień turnieju – niedziela 13 marca
rozpoczęła się ciekawym meczem VBW GTK
Gdynia z SKS 12 AZS UW Warszawa. Początkowa łatwo zdobyta przewaga obrończyń
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VBW GTK Gdynia
SKS 12 AZS UW Warszawa
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Finał Mistrzostw PolSKS 12 AZS UW Warszawa
2011-03-11
10:00
ski, w którym
naprzeciw
TS Wisáa Kraków
siebie
stanęły
zawodniczBasket 25 Bydgoszcz
2011-03-11 12:15
VBW GTK Gdynia
ki MUKS Poznań i MKS
Polkowice
był świetną
Informacje:
promocją
żeńskiej
koszykówki i doskonałym
od 2011-03-09
do 2011-03-13
hala KCSiR, ul. Krasickiego
1
zakończeniem
kórnickiego
turnieju. Los, porównywalne umiejętności i charakter obu ekip
wyreżyserowały widowisko ze scenariuszem
jak z typowego hollywoodzkiego filmu.
Najpierw główny bohater, w tym przypadku
Poznanianki dostaje ostry wycisk od przeciwnika. Zawodniczki MUKSu schodziły do
szatni po pierwszej połowie przegrywając aż
14stoma punktami. Zwieszone głowy dziewczyn i poważna mina trenerki mówiły wszystko.
Koszykarki z Polkowic doskonale wykorzystały
swoje warunki fizyczne, a poznaniankom po
prostu nie szło w ataku.
Po przerwie podopieczne Iwony Jabłońskiej postawiły wszystko na jedną kartę - na
kartę, która jest najsilniejszym atutem zespołów prowadzonych przez tę trenerkę, czyli na
silną obronę. Już na początku trzeciej kwarty
MUKS zdobył bez odpowiedzi rywalek 6 punktów. Przewaga Ślązaczek zaczęła topnieć.
(cd. na str. 24)
TS Wisáa Kraków
Basket 25 Bydgoszcz
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DruĪyna
MKS-u2500
Polkowice
NAKŁAD:
egz. jako druga z warszawskich póáfinaáow mistrzostw Polski przedostaáa siĊ do grona najlepszych
oĞciu druĪyn w kraju w tej kategorii wiekowej. O sukcesie polkowiczanek zadecydowaáa wyraĨnie wygrana druga
poáowa. wiĊcej

Następny numer Kórniczanina ukaże się 8-go kwietnia 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 1-go kwietnia 2011 r.

http://www.u20w.mlodziez.pzkosz.pl/index.php
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(cd. ze str. 23)
Lokalny faworyt podnosił się mozolnie i
odrabiał straty. Atmosfera na trybunach rozgrzewała się po kolejnych świetnych akcjach
w obronie i punktach poznanianek. MKS odgryzał się, utrzymując minimalną przewagę.
W ostatniej minucie, gdy już wielu
niedowiarków straciło nadzieję
na odrobienie strat dwukrotnie
skuteczne za trzy punkty rzuciła
kapitan poznanianek Marta Mistygacz.
MUKS wywalczył wyrównanie.
A więc, podobnie jak w meczu grupowym pomiędzy tymi zespołami
dogrywka!
Znów Polkowice obejmują
prowadzenie zdobywając pierwsze cztery punkty. Ale i tym razem
niezawodna Marta Mistygacz
trafia kolejną „trójkę”. Za chwilę
MUKS jest juz na prowadzeniu.
Losy meczu ważą się do ostatniej
sekundy, a o rozstrzygnięciu
decydują chybione rzuty osobiste
jednej z Polkowiczanek i żelazne
nerwy Dominiki Owczarzak, która
dwa osobiste trafia. Ostatni gwizdek. 71-68 dla Poznania!
Łzy radości koszykarek z
Poznania, łzy smutku minimalnie
pokonanych Ślązaczek. Śpiewy i
tańce, szampan ...
Drogocenny zegarek ufundowany przez kórnickiego jubilera
Krzysztofa Buszkiewicza dla najlepszej zawodniczki finału trafił
do bohaterki ostatnich akcji Marty
Mistygacz.
Medale, puchary i wyróżnienia
zawodniczkom wszystkich drużyn wręczali
między innymi prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet Wiesław Zych (najbardziej znany
niegdyś polski sędzia koszykówki, sędziował
między innymi Finał Olimpijski

Igrzysk w Barcelonie w którym triumfował
legendarny Dream Team złożony z graczy
NBA), prezes Wielkopolskiego Związku
Koszykówki i wiceprezes PZKosz Wojciech
Chomicz, członek Zarządu PZKosz Grzegorz
Ziemblicki, Mariusz Kubiak – Olimpijczyk z

Moskwy (hokeista na trawie)- dziś reprezentujący Urząd Marszałkowski, Lidia Dudziak z
Rady Miasta Poznania, Maciej Piekarczyk z
Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu
miasta Poznania i Alicja Wróbel z poznańskie-

go kuratorium. Zaszczyt wręczenia pucharu
za Mistrzostwo Polski przypadł burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu.
Na koniec tradycyjne ucięcie siateczki ze
szczęśliwego kosza i skrócenie o połowę krawatu prezesa MUKSu Andrzeja Jabłońskiego
i Mistrzostwa Polski w Koszykówce Kobiet U-20 w kórnickiej Oazie
przeszły do historii.
Co dalej?
Jak sygnalizowałem w poprzednim numerze Kórniczanina,
są szanse, że na naszy obiekcie
kobieca koszykówka na najwyższym krajowym poziomie zawita
na więcej niż chwilkę związaną
z pojedynczym turniejem. Nie
tylko mówiło się w kuluarach, że
Mistrzostwa Polski którejś z grup
juniorskich mogłyby się w Kórniku
odbywać rokrocznie , ale także
mówi się o rozgrywaniu meczy
ekstraklasy kobiet w Kórniku.
Niezbędny jest do tego przede
wszystkim awans koszykarek
MUKSu do najwyższej ligi, ale
poznańskie koszykarki są już bardzo blisko takiego celu. Wszystko
rozstrzygnie się w najbliższych
tygodniach.
Istotne będzie także to, jak
na awans koszykarek zareagują
władze Miasta Poznania i czy uda
się zgromadzić fundusze na solidną
drużynę. Najlepsze warunki klub
ekstraklasy miałby oczywiście w
poznańskiej Arenie, ale dotychczas,
nawet jeśli udawało się poznaniankom rozgrywać mecze na tej hali, to
nie było mowy o treningach na niej,
gdyż w dni powszednie odbywały się imprezy
komercyjne.
W stolicy Wielkopolski nie dopisywała także
publiczność. Nawet grający w ekstraklasie mężczyzn PBG Poznań ma z tym kłopoty.
Prezes Jabłoński
i obecni na mistrzostwach koszykarscy
oficjele w samych superlatywach wypowiadają się o potencjale
kórnickiego kompleksu
sportowego. Dla Kórnika i dla Oazy ekstraklasa byłaby wyzwaniem,
najwyżej podniesiona
poprzeczką.
Czy idąc za przykładem Murowanej Gośliny, która przygarnęła
drużynę I ligi siatkówki
(zespół Piecobiogazu Murowana Goślina
jest wiceliderem rozgrywek), Kórnik mógłby się stać bazą dla
zespołu ekstraklasy
koszykarek? MUKS
Kórnik? Poczekamy.
Zobaczymy.
ŁG

