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z „jedynki” Limaro Kórnik
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Taneczna gala w Oazie
W tym numerze także:
- Konkurs na Kórnicką Białą Damę
- Zmagania z samowolą
- Pedagog radzi
- Relacje i zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych

PROSTO Z RATUSZA
W sprawie inwestycji
przy ul. polnej w Robakowie

Zgromadzenie Wspólników
Aquanet

Przedstawiciel firmy inwestującej przy
ul. Polnej w Robakowie spotkał się 11 kwietnia z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem,
reprezentantami wydziałów: ochrony środowiska, inwestycji i eksploatacji infrastruktury
technicznej UM w Kórniku oraz radnymi
Przemysławem Pacholskim i Andrzejem
Surdykiem. Dyskutowano na temat możliwości dozbrojenia tego terenu. Inwestor ma
w najbliższym czasie przedstawić koncepcję i kosztorys budowy trzystumetrowego
odcinaka ul. Polnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wspólników spółki Aquanet odbyło się 12 kwietnia
w Poznaniu. Gminę Kórnik podczas zgromadzenia reprezentował burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Podczas obrad przedstawiono
i zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki
za rok 2011. Udzielono także absolutorium
członkom zarządu i rady nadzorczej spółki.
Uchwałą zgromadzenia zadecydowano
przeznaczyć wypracowany zysk w kwocie 12
940 871,41 zł na poczet zwiększenia kapitału
zapasowego.
Powołano także nową radę nadzorczą. W
jej skład wchodzi 9 osób, z czego 5 deleguje
Miasto Poznań, 3 reprezentuje załogę Aquanetu, a jedno miejsce przeznaczone jest dla
przedstawicieli innych gmin - akcjonariuszy
spółki. Przez najbliższy rok w skład rady nadzorczej wchodzić będzie radca prawny Urzędu
Miejskiego w Kórniku Przemysław Barczyński.

Spór sąsiedzki
na ul. Lesnej w Robakowie
Tego samego dnia w Robakowie odbyłaosię spotkanie dotyczące jednego z
przedsiębiorców działających przy ul. Leśnej. Od dłuższego czasu sąsiedzi skarżą
się na uciążliwości związane z działaniem
firmy. W spotkaniu obok własciciela firmy
uczestniczyli: wiceburmistrz, miejscowi radni, przedstawiciele UM w Kórniku, strażnicy
miejscy oraz rada sołecka wsi Robakowo
Osiedle.
Inspekcja Nadzoru Budowlanego nakazała w ostatnim czasie wstrzymanie obecnie prowadzonej na terenie zabudowań
starego kurnika działalności. Właściciel
terenu poinformował o podejmowanych
obecnie próbach sprzedaży tego terenu.
Dodał, że kupnem terenu zainteresowany
jest obecny dzierżawca prowadzący działalność warsztatowo-magazynową. Dodatkowe informacje w sprawie działalności
firmy rada sołecka na piśmie przekaże do
Urzędu Miejskiego.

Zpotkanie z Zarządem
ROD w Mościenicy
Wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkał się
w dniu 15 kwietnia z zarządem Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. A. Wróblewskiego w Mościenicy. Dyskutowano na temat
możliwości meldowania mieszkańców na
terenie Ogrodów. Zgodnie z przepisami istnieje
możliwość meldunku na terenie ROD, jednak
potrzebna jest do tego opinia zarządu lub
specjalnej komisji z Urzędu Miejskiego. Poruszono także temat gospodarowania odpadami
wytwarzanymi na terenie ROD. Obecnie każdy
z użytkowników ogrodów „zagospodarowuje”
swoje odpady we własnym zakresie. Rozważana jest możliwość przejęcia przez gminę

tego obowiązku. Sprawą dyskusyjną jest
sposób rozliczania z tego tytułu działkowców
nie zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Na temat Azotu ...

Z RATUSZA

KATARZYNA PAWŁOWSKA MISTRZYNIĄ ŚWIATA !

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty powołała Komisję do spraw
Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu
Pochodzenia Rolniczego. Jej praca związana
jest z opiniowaniem wprowadzanych przepisów przystosowujących nasze przepisy do
dyrektyw Unii Europejskiej. W skład komisji
wchodzi między innymi burmistrz Jerzy Lechnerowski. W jego zastępstwie wiceburmistrz
Antoni Kalisz wziął udział w posiedzeniu
komisji, które odbyło się 16 kwietnia. Omówiono na nim sprawy związane z retencją
wód oraz program działań ograniczających
odpływ azotu ze źródeł rolniczych. Ponieważ
sformułowano wiele uwag do tego programu,
zrezygnowano na razie z jego opiniowania.
Posiedzenie zarządu
„Metropolii”
Także 16 kwietnia w Urzędzie Miasta
Poznania odbyło się posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, w którym wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Zebrani wypracowali stanowisko wobec
projektu planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Dyrektor biura stowarzyszenia Maciej
Musiał przedstawił także stan przygotowań do
konferencji naukowo-samorządowej „Polskie
Metropolie - dokonania i kierunki rozwoju”,
która pod patronatem Ministra Administracji i
Cyfryzacji Michała Boniego, odbędzie się 19 i
20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu.
Opr. ŁG

Konkurs na Kórnicką Białą Damę 2012.
Piękne Kórniczanki! Szanowni Kórniczanie!
Z radością informujemy, że tegoroczne święto Gminy Kórnik –
XIX Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2012 odbędą się w dniach 19 do 20 maja br.
By tradycji stało się zadość, Biała Dama 2012 powinna zmaterializować się w osobie mieszkanki naszej gminy.
Właśnie dlatego, Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkurs na Kórnicką Białą Damę 2012, która czynić będzie
honory gospodyni tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez cały rok.

W środę, 11 kwietnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz
spotkali się w Urzędzie Miejskim w Kórniku
z Katarzyną Pawłowską, Mistrzynią Świata
w kolarstwie torowym w konkurencji scrach i
Robertem Taciakiem trenerem UKS Jedynka
Limaro Kórnik.
Burmistrz i wiceburmistrz wręczyli Kasi
nagrodę i pogratulowali zdobycia złotego
medalu Mistrzostw Świata w Melbourne. Podziękowania otrzymał również trener Robert

Taciak za zaangażowanie w sukcesy kórnickiej
sekcji kolarskiej w sezonie 2012 oraz rozwój
kolarstwa w gminie Kórnik.
Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze. Kasia zaprezentowała medal i koszulkę,
jaką otrzymała za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Świata i opowiedziała o swoich
planach na przyszłość.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Kandydatka powinna spełniać następujące warunki:
mieszkać w gminie Kórnik, znać język obcy i posiadać podstawową wiedzę na temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy składać w siedzibie
Kórnickiego Ośrodka Kultury, Prowent 6
lub przesłać mailem na adres kok@kornik.pl , kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Informacji udziela Sławek Animucki tel. 515229660 i Piotr Mastalerz 503016249.
Z kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2012.
Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez Burmistrza
podczas inauguracji XIX Kórnickich Spotkań z Biała Damą dnia 19 maja br.
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W bieżącym roku aż trzykrotnie podejmowano dyskusję na temat działalności
jednego z przedsiębiorców, który od lat
drastycznie zmienia krajobraz fragmentu
doliny rzeki Kopli, na pograniczu Gądek
i Żernik. Czy nawiezienia na ten teren
gigantycznej ilości różnych materiałów
dokonano w majestacie prawa? Jaki ta
inwestycja ma wpływ na stosunki wodne
w dół i w górę nurtu Kopli II? Na te i podobne pytania próbowano odpowiedzieć
podczas spotkania na temat zalewania
okolicznych terenów oraz podczas
dwóch posiedzeń Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w
Kórniku.
Wielu z mieszkańców pamięta, jak niegdyś wyglądał ten fragment terenu położony
bezpośrednio przy trasie „katowickiej”. W
ciągu ostatnich kilkunastu lat, tam gdzie
była dolina rzeki wyrosła olbrzymia hałda,
na której zaczęło funkcjonować prywatne
lotnisko.
W dniu 19 stycznia w Urzędzie Miejskim
w Kórniku zjawili się między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, radni, sołtysi i urzędnicy. Pod przewodnictwem wiceburmistrza
Antoniego Kalisza dyskutowano na temat
niebezpieczeństwa zalewania terenów położonych od lotniska w kierunku Żernik i Tulec.
Jak wynika z przedstawionych faktów i
dokumentów, głównym powodem zalewania
tych obszarów jest zablokowanie starego
nurtu rzeki, w okolicy obecnego lotniska,
który zastąpiono rowem opaskowym wykopanym wokoło hałdy. Rów ten nie tylko
jest niewystarczającym zastępstwem- tym,
co jeszcze bardziej komplikuje sytuację jest
fakt, że z powodu nieprawidłowości przy
jego budowie nakazano przedsiębiorcy by
go zasypać. Pikanterii sprawie dodaje fakt,
że części działań przedsiębiorca dokonał
na cudzym gruncie, wbrew woli właściciela,
którego reprezentuje Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Ewa Rybacka ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu poinformowała, że nie
było pozwolenia wodno – prawnego, na
„przełożenie rzeki”. Również nie było takiego pozwolenia na budowę zbiornika, który
powstał w okolicach lotniska. Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu nakazywał natomiast przedsiębiorcy
by przywrócił rzekę Kopla do jej starego
koryta.
Radomir Sieradzki z WZMiUW w Poznaniu poinformował, że sytuacja przy średnich
stanach wód jest stabilna. W przypadku
długotrwałych opadów lub splotu innych
warunków może powtórzyć się podtapianie
terenów wzdłuż rzeki.
Maria Kaluga z ANR Skarbu Państwa
przedstawiła historię działań jakie w tej
sprawie podejmowano przez 15 lat i opowiedziała o bezsilność różnych instytucji. Ostat-

nio, 28 czerwca 2011r., ANR powiadomiła
„wszystkie możliwe organy” o sytuacji
jaka jest w Żernikach. Udokumentowano
sprawy podniesienia poziomu gruntu oraz
przełożenie koryta rzeki i budowę rowu
opaskowego, budowę zbiornika wodnego,
budowę lądowiska, pasa startowego, budowę nasypu mającego stanowić drogę oraz
budowę tarasu widokowego.
W pewnym czasie ANR dokonała geodezyjnego rozgraniczenia swoich gruntów,
wykonano ogrodzenie oraz zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zasadzono drzewa i
krzewy. Opłotowanie jak i rośliny zostało
zniszczone. Maria Kaluga opowiedziała, że w roku 2010 i 2011r. na spornym
terenie była wielokrotnie i nieraz osoby
wywożące odpady na ten teren obrzucały
ją wyzwiskami. Co istotne dla sprawy,
zmiany jakie zostały przeprowadzone
przez przedsiębiorcę nie są nanoszone w
ewidencji gruntów, choć jest taki obowiązek
wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. Po kontroli ze strony
Naczelnej Izby Kontroli - ANR otrzymała
zalecenie by wystąpić do przedsiębiorcy o
odszkodowanie za bezprawne użytkowanie
gruntu. Sąd umorzył postępowanie, bo
jak wynika z przepisów polskiego prawa,
Agencja najpierw powinna sama wykonać
działania „naprawcze” i dopiero wystąpić o
odszkodowanie.
Sławomir Lepczyński, kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UM w
Kórniku przedstawił historię opracowywania miejscowych planów zagospodarowania dla terenu i wskazał na fakt, że obecne
zagospodarowanie terenu jest niezgodne
z m.p.z.p.
Podczas styczniowego spotkania swoje
zaniepokojenie sytuacją wyrazili także
radni Julia Bartkowiak, Iwona Cupryjak, Andrzej Surdyk jak i członkowie rad sołeckich
Żernik i Gądek.
Sprawą działań przedsiębiorcy zajęła
się podczas dwóch spotkań Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem radnej Julii Bartkowiak.
Na posiedzeniu komisji, która odbyła się
7 marca br. gościła także przedstawicielka
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska Ewa Chruścińska
Przewodnicząca komisji podkreśliła na
wstępie, że działalność przedsiębiorcy trwa
wiele lat. Jednym z wielu niepokojących
skutków jest podwyższenie gruntu i zmiana
przebiegu rzeki Kopli. Ze zgromadzonych
dokumentów wynika, że działania prowadzone są bez zezwoleń. Przewodnicząca
przypomniała, że Rada Miejska w Kórniku
przystąpiła do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla lądowiska. Miał być to „punkt zerowy”.
Od tego czasu przedsiębiorca miał prowadzić działalność zgodną z prawem. Do
bieżącej chwili plan nie został uchwalony,
ponieważ zagospodarowanie nieruchomości przedstawione w dokumentach jest
inne niż w rzeczywistości. Działalność
związana z budową i rozbudową lądowiska
i infrastruktury nadal prowadzona jest bez
wymaganych dokumentów i zezwoleń.

Ewa Chruścińska potwierdziła, że
działania są prowadzone bezprawnie.
Poinformowała o przeprowadzonej kontroli
firm i pojazdów, które nawożą masy ziemne
na nieruchomości zainwestowane przez
przedsiębiorcę. Przewoźnicy oraz przyjmujący ziemię zostali ukarani mandatami
w wysokości 10 tys. zł każdy. Z wypowiedzi właścicieli firm przewożących ziemię
wynika, że przedsiębiorca przedstawiał im
dokumenty zezwalające na składowanie.
Kolejnym problemem jest przenoszenie
odpowiedzialności inspektorów nadzoru
budowlanego różnych instancji. Instytucja
wojewódzka nie chce podejmować decyzji
w sprawie lądowiska. W dniu 17 marca
2011 roku przedsiębiorca zgłosił do PINB
chęć budowy alei spacerowej (budowa alei
nie wymaga pozwolenia). Wydano także
zezwolenie na nawiezienie 15tys m3 ziemi.
Tymczasem z przeprowadzonych kontroli
wynika, że tylko jedna firma nawiozła tam
70 tys. m3. PINB nakazał wstrzymanie
prac, jednak inwestor nadal, posiłkując się
wydanymi wcześniej decyzjami, prowadzi
działania. „Budowa alei” doprowadziła do
kolejnego zasypania Kopli.
Przedstawicielka WIOŚ podkreśliła, że
mimo, iż przedsiębiorca nie posiada uzgodnień w zakresie prawa ochrony środowiska,
podbija karty odbioru odpadów. Ewa Chruścińska podkreśliła, że nie widzi szans, na
przywrócenie gruntów do poprzedniego stanu, jednak należy zmeliorować zniszczone
obszary, ponieważ woda z Kopli zalewa pola.
Zaproponowała, by wykonać ekspertyzę,
która pokaże jakie skutki przyniosły omawiane działania i co jeszcze można naprawić.
Radni podjęli także dyskusję na temat
sensowności popierania budowy w sąsiedztwie omawianych terenów „Parku Transferu
Technologii Lotniczych”. Inwestycja promowana jest przez Polskie Stowarzyszenie
Motoszybowcowe, dla którego lotniskiem
macierzystym jest budzące tyle kontrowersji
„lądowisko” na hałdzie przy „trasie katowickiej” a wskład zarządu wchodzi osoba
związana z lotniskiem.
Pojawiły się głosy, że piękna idea jest
przykrywką dla kolejnych działań przedsiębiorcy odpowiedzialnego za dotychczasowe
nieprawidłowości.
Radny Andrzej Surdyk poinformował o
faktach, które najprawdopodobniej jeszcze
bardziej zwiększą ryzyko wylewania rzeki
podczas deszczów. Deweloper budujący
osiedle na 40 ha w okolicach Tulec uzyskał
zgodę na odprowadzanie wód z kanalizacji
deszczowych do Kopli. Spowoduje to okresowe podwyższanie stanu wód.
Na zakończenie dyskusji jednomyślnie
poparto wnioski w sprawach: skierowania
pisma do Marszałka Województwa Wielkopolskiego informującego o problemach
związanych z przepływem wód w Kopli,
oraz zorganizowania spotkania z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia
Motoszybowcowego w celu poinformowania
o dotychczasowej działalności i związanych
z tym obawach przedstawicieli samorządu.
Na podstawie protokołów
opracował ŁG

nr 8/2012

XX Sesja
Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się
25 kwietnia 2012 r.,
o godz. 13:00
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum
i przedstawienie porządku obrad
2.Wybór sekretarza obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady
Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącego Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym
7. Rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012-2019
b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na
2012 rok
c) powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania Gminy Kórnik w zgromadzeniu
Związku Międzygminnego „Schronisko dla
zwierząt – SCHRONISKO”.
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dachowa na lata 2012-2020
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żerniki na lata 2011-2021
f) rozpatrzenia skargi na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
g) rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszeń prawa złożonego przez Pana
Krzysztofa Morsznera
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid.
54/1 i 57, obręb Szczytniki gm. Kórnik.
i) zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik terenów północno-wschodniej części gminy Kórnik – obręb
Żerniki, Robakowo, Dachowa, Borówiec,
Szczodrzykowo, Runowo, Dziećmierowo,
Pierzchno i Kromolice
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik, rejon
ul. Kempingowej w Borówcu
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we
wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2,
52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 56/1.
l) nadania nazwy ulicy w miejscowości
Biernatki
ł) nadania nazwy ulicy w miejscowości
Dachowa
m) poparcia obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje
10. Zakończenie sesji
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Kronika
kryminalna
WYKAZ ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH NA
TERENIE DZIAŁANIA
KOMISARIATU POLICJI W KÓRNIKU
W OKRESIE CZASU
OD 19.03.2012R. DO 01.04.2012R.
W dniu 19.03.2012r. Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Dziećmierowo kradzieży
drzewek ozdobnych i owocowych (wartości
2110zł).
W tym samym dniu Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o kradzieży
bramy metalowej oraz furtki z terenu stacji
redukcyjnej gazu w Kórniku (wartość strat
2300zł).
W dniu 20.03.2012r. Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w Kórniku kradzieży 100 worków cementu
o wartości 800zł.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o
kradzież z terenu prywatnej posesji przedmiotów aluminiowych o wartości 300zł.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali w
Szczytnikach mężczyznę, który kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,05 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu), ponadto kierował pojazdem
pomimo prawomocnego zakazu Sądowego.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dokonali
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który
kierował samochodem znajdując się w
stanie nietrzeźwości 0,72 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Kórnik kradzieży telefonu
komórkowego o wartości 800zł.
Także tego dnia Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Kórnik kradzieży układu
wydechowego z samochodu. Wartości strat
oszacowano na 4000zł.

Serdeczne
podziekowania
dla starszego sierżanta
Janusza Matuszewskiego
i młodszego aspiranta
Dominika Patoka
za podjęcie
akcji ratunkowej
Rodzina

W dniu 25.03.2012r. Komisariat Policji
w Kórniku został powiadomiony o uszkodzeniu szyb w dwóch pojazdach zaparkowanych na terenie posesji w miejscowości
Dachowa.
W tym samym dniu Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Żerniki kradzieży pieniędzy
w kwocie 600zł.
W dniu 26.03.2012r. funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
w miejscowości Gądki zatrzymania na
gorącym uczynku czterech mężczyzn podejrzewanych o kradzież 800 litrów oleju
napędowego wartości 4480zł.
W dniu 28.03.2012r. funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który
kierował samochodem znajdując się w
stanie nietrzeźwości - 0,35 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Biernatki kradzieży pojemników metalowych, wartość strat 3700zł.
W dniu 30.03.2012r. Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Kórnik kradzieży samochodu o wartości 300 000zł.
W dniu 31.03.2012r. Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej
w miejscowości Szczodrzykowo kradzieży
kół z samochodu. Wartość strat to około
wartości 1000zł.
W dniu 1.04.2012r. funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku na trasie nr
S-11 dokonali zatrzymania mężczyzny –
obywatela Ukrainy, który kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,29
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dodatkowo w omawianym okresie Policjanci zatrzymali 3 poszukiwane osoby
i doprowadzili je do aresztu śledczego.
Zanotowano także cztery zdarzenia drogowe, w tym zaśnięcie za kierownicą, które
doprowadziło do stłuczki, potrącenie zwierzęcia leśnego i uszkodzenie samochodu
w wyniku wjechania w wyrwę w drodze.

INFORMACJE

RADA MIEJSKA
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Zmagania
z samowolą

KP w Kórniku

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy uczestniczyli pod koniec
marca i w pierwszej połowie kwietnia w kolejnych akcjach.
28 marca gasili pożar skrzynki gazowej z licznikiem w miejscowości Babki – gm. Mosina.
31 marca w Bninie przy drodze błażejewskiej
pomagali przenieść chorego do pogotowia
ratunkowego.
31 marca gasili pożar szafki energetycznej
w Borówcu przy ulicy Kurkowej.
7 kwietnia gasili pożar w niezamieszkałym
bloku w Dziećmierowie przy ulicy Leśnej.
13 kwietnia udali się gasić pożar trawy w
Błażejewie przy drodze błażejewskiej.
14 kwietnia gasili pożar trzciny przy Jeziorze
Bnińskim.
Opracował Robert Wrzesiński
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KIEDY DZIECKO JEST GOTOWE DO
ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE?
Podjęcie przez dziecko nauki w szkole
wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. W aktualnym stanie
prawnym rodzice dzieci 6 i 7 letnich podejmują
decyzję o rozpoczęciu nauki szkolnej. Mogą
rozstrzygnąć, czy sześciolatek pójdzie do
szkoły, czy będzie kontynuował wychowanie
przedszkolne i trafi do szkoły jako siedmiolatek.
Aby dziecko mogło sprostać nowym wymaganiom w pełni, musi osiągnąć gotowość
szkolną. Każdy rodzic powinien więc wiedzieć
na czym ona polega. Najogólniej można powiedzieć, że jest to stopień rozwoju dziecka
niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Gotowość
szkolna jest pojęciem, pod którym kryje się wiele
aspektów życia dziecka. To przede wszystkim
jego ciekawość i chęć podejmowania nauki, zainteresowanie rysowaniem, liczeniem, literkami,
pierwsze próby w tym zakresie. To również taki
stan rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego, który pozwoli dziecku
podołać obowiązkom szkolnym, odnaleźć się w
grupie rówieśniczej, być podatnym na działania
nauczyciela i osiągnąć sukces w szkole.
Dziecko szkolne musi dysponować odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością
na zmęczenie. Siedzenie w ławce, noszenie
tornistra i wykonywanie różnych zadań umysłowych jest wyczerpujące. Przy takich czynnościach, jak pisanie, rysowanie, wycinanie
potrzebna będzie dziecku dobra sprawność rąk
i koordynacja ruchowo-wzrokowa. W przeciwnym wypadku ruchy będą powolne, sztywne,
kanciaste, mało precyzyjne.
Dziecko dojrzałe umysłowo ma wiedzę o
świecie, bliższym i dalszym otoczeniu, życiu

Pozwól się
przebadać!
W dniu 31 marca 2012r. w Kórniku
po raz kolejny, tym razem równolegle
z Kórnickim Półmaratonem ku czci
Jana Pawła II, odbyły się badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej
gminy. Co istotne, w kilku przypadkach
wykryto schorzenia - na szczęście w tak
wczesnym stadium rozwoju, że szansa
pełnego wyleczenia jest bardzo duża.
Korzystajmy z szans jakie mamy.
Badajmy się profilaktycznie!
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, które pomogo zorganizować badania
powstało w 2004 roku z inicjatywy chorych.
Status organizacji pożytku publicznego
uzyskało w 2007 r.
Pieniądze z 1% przekazywane są na
badania nad polską szczepionką na czerniaka złośliwego oraz pomoc chorym i ich
rodzinom.
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przyrody i ludzi, jest spostrzegawcze. Potrafi
słuchać innych, skupić uwagę przez dłuższy
czas na tej samej czynności. Rozumie przekazywane mu wiadomości, polecenia, instrukcje
czy treść czytanego mu opowiadania lub bajki.
Swobodnie wypowiada się w mowie potocznej.
Jego słownictwo jest na tyle bogate, że bez
problemu potrafi porozumieć się z innymi,
umie wyrażać pragnienia i dzielić się swoimi
wrażeniami. Mowa powinna być poprawna pod
względem artykulacyjnym, jest to bardzo ważne
w procesie czytania i pisania. Oceniając przygotowywanie do szkoły bierze się również pod
uwagę poziom rozwoju percepcji wzrokowej i
słuchowej. Dzięki percepcji wzrokowej dziecko
będzie potrafiło spostrzegać i zapamiętywać
kształt, wielkość i kolejność liter i w efekcie
uczyć się czytać i pisać. Spostrzeganie słuchowe umożliwia dzielenie wyrazów na sylaby,
głoski i ponowne ich łączenie, różnicowanie
brzmienia głosek i ich kolejności. To także
podstawa czytania i pisania.
Przyszły pierwszoklasista powinien nawiązywać kontakty w grupie rówieśniczej,
współpracować z innymi dziećmi, przestrzegać
zawartych umów. O dojrzałości społecznej
świadczy również stopień jego samodzielności,
zwłaszcza w zakresie czynności samoobsługowych takich jak ubieranie się, korzystanie
z toalety, czy spakowanie tornistra. Dziecko
rozumie, że ma obowiązki i potrafi je realizować, czuje się odpowiedzialne za to, co robi.
Przejawem niedojrzałości społecznej może
być ciągłe absorbowanie uwagi nauczycielki,
domaganie się ciągłego wyróżniania i dążenie
do uprzywilejowanej pozycji w grupie. Dzieci
niedojrzałe społecznie mogą też izolować się
od grupy, stronić od rówieśników, wykazywać
bierność, nieśmiałość, lękliwość.
Uczeń dojrzały w sferze emocjonalnej odczuwa więź ze swoją grupą, z panią. Przeżywa
różne radości i smutki związane z życiem grupy.
Cechuje go pewna równowaga psychiczna i
umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. W efekcie dziecko prawidłowo reaguje na

pozytywne lub negatywne uwagi, dotyczące
zachowania i osiąganych postępów, potrafi
doprowadzić czynność do końca, mimo napotykanych trudności, jest wytrwałe w realizacji
zadań. Dziecko mało dojrzałe emocjonalnie jest
wybuchowe, agresywne, złości się lub płacze
z błahego powodu, często popada w konflikty
z rówieśnikami. Może też być zahamowane,
zalęknione, niepewne, nadwrażliwe, płaczliwe.
Wszystkie przedstawione elementy gotowości szkolnej są jednakowo ważne. Rozwój
dziecka w poszczególnych sferach powinien
być harmonijny, to znaczy taki, by w każdej
dziedzinie tempo zmian było podobne.
Sądzę, że po przeczytaniu tego
artykułu większość rodziców będzie spokojnie
oczekiwać na to ważne wydarzenie, jakim jest
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej przez ich
syna czy córkę. Ale mogą być pewnie i tacy,
którzy z niepokojem myślą o tym. Przypuszczają, że ich dziecko nie jest jeszcze gotowe,
by wejść w obowiązek szkolny. Zachęcam do
uważnego słuchania nauczycielek i korzystania
z ich spostrzeżeń. Nauczycielki oddziałów
przedszkolnych dokonują bowiem analizy
gotowości do podjęcia nauki w szkole. Często pierwsze dostrzegają problemy dziecka i
troszcząc się o jego losy wskazują na potrzebę
pogłębionych badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Badania w poradni są dobrowolne, bezpłatne, nie wymagają skierowań.
Jeżeli czujecie się Państwo zaniepokojeni, czy
Wasza córka, Wasz syn poradzą sobie z nauką
w szkole, zapraszam do skorzystania z porady
psychologa, pedagoga, logopedy w poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Zachęcam
również do pogłębienia swojej wiedzy o gotowości szkolnej. Wiele ciekawych informacji
i odpowiedzi na pytania, nurtujące rodziców,
można znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju
Edukacji: www.6latek.ore.edu.pl.
Ewa Głąbała, pedagog
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Mosinie, Filia w Kórniku

Stowarzyszenie od lat prowadzi profilaktykę polegającym na wczesnym wykrywaniu wszelkich nowotworów skóry.
Bierzemy udział w akcjach organizowanych
przez Wielkopolskie Centrum Onkologii,
Urząd Miasta w Poznaniu, Urząd Miasta w
Koninie, Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
Urząd Miejski w Kórniku, Akademię Walki
z Rakiem. Organizujemy wiele jednodniowych akcji informacyjnych o sposobach
zapobiegania oparzeniom słonecznym oraz
niebezpieczeństwie solariów.
Rocznie w Polsce rozpoznawanych jest
10 000 nowych przypadków raka skóry.
Aktualne dane sugerują, że wiodącymi
przyczynami powstawania nowotworów
skóry jest powszechna moda na opalanie
się, zbyt intensywne korzystanie z kąpieli
słonecznych (zwłaszcza w dzieciństwie)
oraz niedostateczna wiedza na temat profilaktyki. Problem stanowi także zbyt późne
rozpoznawanie nowotworów, gdy obecne
są już przerzuty do węzłów chłonnych lub
narządów wewnętrznych, co daje mniejszą
szansę wyleczenia.
W przeciągu jednego roku przebadaliśmy ponad 1500 osób. Wykryliśmy ponad

100 przypadków zmian dysplastycznych,
z których w najbliższym czasie mogłyby
powstać nowotwory skóry. Cieszymy się
bardzo z zainteresowania badaniami wideodermatoskopowymi, które to pozwalają na
wczesne zareagowanie na wszelkie zmiany.
Stowarzyszenie wspiera badania nad polską szczepionką na czerniaka złośliwego
skóry. Nad szczepionką od 20 lat pracuje
profesor Andrzej Mackiewicz wybitny immunolog Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ze względu na brak dalszych funduszy
nad pracami, losy polskiego nowego leku
stoją pod znakiem zapytania. Szkoda byłoby zaprzepaścić tyle lat pracy i tak wspaniałe wyniki, jakimi może poszczycić się
profesor. Jego pacjenci z zaawansowanym
czerniakiem przeżywają ponad 8 lat. Nowe
leki zarejestrowane w Europie Ipilimumab i
Vemurafenib są dla przeciętnego polskiego
pacjenta nieosiągalne ze względu na ich
ogromną cenę.
Prezes Stowarzyszenia
Chorych na Czerniaka
w Poznaniu
Mirosława Skitek
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Szacunek
dla Seniora

Cieszę się, że mogę opisać kolejne spotkanie z Jubilatami 90- tych urodzin. Tym
razem były to dwie Panie: Wanda Pawlak i
Kazimiera Dyczak .
Niesamowitym przeżyciem jest odwiedzać tak wspaniałych ludzi. Ile wspomnień
i miłych słów można usłyszeć od doświad-

czonych osób. Mimo brzydkiej pogody w
dniu 31 marca b.r. humor nas nie opuszczał.
Z pierwszą delegacją, a mianowicie z Panią
Sabiną Bogusławską i Hanką Jóźwiak
zawitaliśmy do Pani Kazimiery Dyczak.
Otoczona rodzinnym gronem świętowała
swój dzień. Wręczyliśmy jej dyplom grawerowany i usłyszeliśmy dowcipne słowa: „Ale
brzydko wyszłam na tym zdjęciu”.
Delegacja druga: Pani Jadwiga Wojciechowska i Pani Kazimiera Rozmiarek
odwiedziła Panią Wandę Pawlak.

Łzy wzruszenia poruszają wszystkich, a
przede wszystkim ogarniają serca i myśli.
Po co kłótnie i niezgoda jeśli piękne jest
życiew dobroci? Gdy uśmiech pojawia się
na twarzy, wszystkie smutki znikają. Nasze
Jubilatki były otoczone liczną „grupą wsparcia”, czyli córkami, synami, wnukami. Dziękuję za tak piękny dzień i w swoim imieniu
apeluję do wszystkich, miejmy Szacunek
dla starszych ludzi. Przecież możemy tak
wiele się nauczyć od nich.
Daniel Kulza

KULTURA

IMFORMACJE

Pedagog
radzi

Deszczowa
Pielgrzymka
W niedzielę 15 kwietnia 2012 roku
odbyła się IX edycja Pielgrzymki Motocyklistów na Jasną Górę, czyli uroczyste
Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego.
Już 5 rok z rzędu Kórnicki Klub Motocyklowy Mad Dogs FG odwiedził Częstochowskie
Błonie by poświęcić swoje motocykle. W tym
roku niestety aura nie dopisała. Cały pobyt oraz
drogę Klub w (sile 11 motocykli) musiał borykać
się z deszczem. Nie przeszkodziło to jednak
by odwiedzić sanktuarium. Przemoczeni ale
szczęśliwi bezpiecznie wróciliśmy do domów.
Mamy nadzieję, że było warto i z nadzieją
patrzymy w przyszłość, by za rok stawić się w
Częstochowie w jeszcze większym składzie.
Sobotę Klub spędził w Borku koło Bochni na
V Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych,
do którego przynależy.
Klub Motocyklowy
Mad Dogs FG Kórnik

Prognoza
z Kórnika

Na pocytku kwietnia w Kórniku gościła
ekipa telewizyjna z programu „Dzień Dobry
TVN”, z prezenterką Omeną Mensah, która
zapowiadała pogodę z kórnickiego Arboretum. Z pomocą „pogodynce” przyszły przedszkolaki i dzieci z klasy pierwszej szkoły w
Kórniku, które przed kamerą zapraszały na
prognozę pogody.
Dzieci w roli „pogodynek” sprawdziły się
doskonale, o żadnej tremie nie było mowy,
tak więc może za kilka lat prognozę pogody
w telewizji będą prowadzili prezenterzy i
prezenterki z Kórnika.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

20 kwietnia 2012 r.
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Halina Kalisz
„Minuta ciszy po umarłych zwykle do późnej
nocy trwa”.
Zwykle.
A jednak cokolwiek o Tobie powiem, cokolwiek pomyślę, będzie albo zbyt górnolotne,
albo nazbyt zwyczajne. Nijakie.
Czy da się opowiedzieć 35 lat, ponad 35
lat znajomości?
Przyszłyśmy do Liceum w Kórniku w jednym roku,Ty we wrześniu, ja w październiku.
Zamknęłyśmy wtedy listę nauczycieli, którzy
podjęli pracę na przełomie lat 60 i 70. Przed
nami Mieciu, Stefcia, Jadzia, Marysia, Hanka,
Danusia, Rysiu, Basia, Ania, Tereska, Ty i ja.
Na tym wspólnym szlaku, gdzieś po
drodze, dołączali nasi byli wychowankowie,
którzy w nowej roli przychodzili do naszej

szkoły: Grażynka, Krysia, Jola, Kasia, Ewa,
Magda, Iwonka.
Ani spostrzegliśmy się, kiedy staliśmy
się weteranami. Wkrótce naszymi kolegami
byli już nie nasi uczniowie, ale ich dzieci.
Trzecie pokolenie.
I wiesz, właśnie wtedy zegar zaczął
gwałtownie przyspieszać...
Pierwszy kwadrans- przyszłyśmy do
pracy. Było to w roku 30 jubileuszu powstania
naszej szkoły, dyrektorował wówczas pan
Zimniak. Od razu rzucił nas na szerokie
wody, uczyłaś wtedy plastyki i techniki: pod
Twoją komendą wyrastały piękne dekoracje
do teatralnych spektakli uczniów. Ileż mamy
wspomnień z obozów, biwaków, zimowisk!
Lubiłaś spędzać czas z uczniami, lubiłaś
uczniów.
Drugi kwadrans- rządy Marysi, zapamiętaliśmy Ciebie w tym czasie jako opiekunkę
samorządu, współorganizatorkę pierwszych
wyjazdów naszych uczniów za granicę- do
Holandii, Niemiec, Francji.
A gdy zegar wybił 30 rocznicę naszej
pracy w szkole, Ty już od kilku lat byłaś jej
dyrektorką.
Wówczas obchodziliśmy kolejny jubileusz, tym razem 60!
I wielkie święto, które wieńczyło Twoją
długoletnią pracę: nadanie naszej kórnickiej
Alma Mater imienia oraz sztandaru.
A potem -kolejny kwadrans, który dla
Ciebie zatrzymał się w połowie. Złamała
Cię choroba...
Po 35 latach, czy mogę powiedzieć, że
dobrze Cię znałam? Nie...Przyznam, że
wiem o Tobie niewiele, nie lubiłaś plotek,
pustej gadaniny.
Byłaś pogodna i choć skrywałaś uczucia,
wiem, że w głębi duszy byłaś bardzo wrażliwa. Okazywałaś się niezwykle skuteczna,

gdy pochylałaś się nad problemami uczniówjako wychowawczyni, a potem dyrektorka.
Zawsze stawałaś murem w obronie ich
prawa do młodzieńczego błędu, czasem
nawet, zdawałoby się, wbrew rozsądkowi.
Wielu wychowanków z wdzięcznością
wspomina i zawsze będzie wspominać
Twoją życzliwość i pomoc.
Od nas wszystkich, uczniów, nauczycieli,
współpracowników, wszystkich, którym los
pozwolił zetknąć się z Tobą na szkolnym
podwórku, a w których pozostała cząstka
Ciebie, i, z których cząstkę Ty zabrałaś ze
sobą, przyjmij podziękowania!
Byłaś skromna,
nigdy nie lubiłaś przemówień, blichtru,
wypinania piersi do orderów ani akademii
„ku czci”.
Wiem,
ale teraz musisz wysłuchać tej głuchej,
spóźnionej mowy.
Czuję to. Tym bardziej, że Tobie jedynej
spośród wszystkich koleżanek, nie zorganizowałam pożegnalnego benefisu.
Odeszłaś bez swojej na to zgody, bez
planów i zapowiedzi. Dlaczego? Przecież
bardzo lubiłaś spektakle szkolnego teatru!
Wiesz,
nie bez powodu zacytowałam na wstępie
Szymborską...Wasze losy przypominają
lustrzane odbicie: Ona urodzona w Kórniku
stała się z wyboru krakowianką, Ty z Krakowa, na stałe związałaś się z Kórnikiem
i- także należałaś do tych wyjątkowych,
którzy lubią poezję, lubią dobrą literaturę.
Wyczuwałaś fałsz każdej modnej literackiej tandety...Więc, proszę, powiedz, jak
mam Cię pożegnać, żeby nie zabrzmiało
pusto i źle... Spoczywaj w pokoju!
M. Kuczyńska-Nowak

Serdeczne podziękowania
Księdzu Zbigniewowi Dobroniowi,
sąsiadom, przyjaciołom, znajomym
oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Serdeczne podziękowania
dla księdza Dariusza Walkowiaka
oraz dla wszystkich,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego ukochanego
męża, ojca i dziadka

śp. Haliny Kalisz

rodzinie, sąsiadom, delegacjom,
przyjaciołom i znajomym
za wspólną modlitwę
i liczne ofiarowane intencje mszalne,
złożone kwiaty
i okazane wyrazy współczucia

Za okazałą pomoc, pamięć,
skierowane wyrazy współczucia,
modlitwę, intencje mszalne,
złożone kwiaty i kondolencje
serdeczne podziękowania składa

śp. Marka Żaka

Wielkanocna wieczornica w Filii w Bninie

W dniu 4 kwietnia br. w Bibliotece
w Bninie odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu Wieczory poezji. Tym razem
dotyczyło Wielkanocy w poezji polskiej.
Dla uczestników przygotowano bogaty repertuar poezji świątecznej znanych
twórców oraz informacji związanych
z obchodami
najważniejszego święta
w religii chrześcijańskiej.
Zgromadzeni
goście wzbogacili swoje
wiadomości na
temat obchodów i tradycji
Świąt Wielkanocnych.
Omówiono
najważniejsze
obrzędy Wielkiego Tygodnia
i ludowe wierzenia związane z tym
okresem, m.in. jaką pogodę na cały rok
przepowiadały dni Wielkiego Tygodnia,
jakie znaczenie miała budowa głowy
szczupaka oraz o zwyczaju chodzenia
z „kurkiem dyngusowym” w wielkanocny
poniedziałek. Uczestników zaznajo-

Wiadomości przeplatała poezja
wielkanocna. Zaprezentowano wiersze
polskich poetów m. in. : ks. J. Twardowskiego Wielkanocny pacierz, M. Konopnickiej Dzielenie się święconym jajkiem,
L. Staffa Sad o przedwiośniu, L. Rydla
Wieczerza Pańska, K. Wojtyły Wigilie

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach’’
Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości,
wzięli liczny udział w ostatniej drodze mojej ukochanej Żony

śp. Anny Grześkowiak
w szczególności:
Kapłanom - Edwardowi Majce, Eugeniuszowi Śliwie,
Mirosławowi Skórnickiemu,
Krzysztofowi Szczepańskiemu i Dariuszowi Walkowiakowi,
Rodzinie, Przyjaciołom, Pracownikom i Współpracownikom,
delegacjom szkół, przedszkola,
Sąsiadom, Znajomym,
za liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty,
komunie święte, ciepłe słowa wsparcia i okazaną pomoc

składają

serdeczne podziękowania
składa

żona, dzieci i wnuki

mąż z rodziną

Rodzina
8

miono także o sposobie świętowania
Wielkanocy w majątkach ziemiańskich
na przełomie XIX i XX wieku oraz ile
z tych zwyczajów przetrwało do dnia
dzisiejszego. Wspomniano także o
kulinarnych przygotowaniach do świąt:
sposobach pieczenia babek, peklowania
szynek, czy zdobienia jajek.
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wielkanocne, P. Wójkiewicza Triduum
Paschy, K. I. Gałczyńskiego Dzieci na
Wielkanoc, czy H. Poświatowskiej Wielkopostna legenda.
Wieczór umiliły pieśni w wykonaniu
Eleni i B. Bednarz. Całość spotkania dopełniły życzenia wielkanocne dla zgromadzonych gości i słodki poczęstunek.
Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat
świątecznych
obyczajów
zachęcam do
przeczytania,
dostępnych w
naszej bibliotece, pozycji
książkowych:
Polskie tradycje świąteczne
H. Szymanderskiej, Polskie
obrzędy i zwyczaje doroczne: B. Ogrodowskiej i O
ziemiańskim świętowaniu: Tradycje
świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy
T. Pruszaka.
					
Klaudyna Pawłowska

KULTURA / WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Pożegnanie

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach
i pamięci naszej”
/.../
Pani
Mariannie Frąckowiak
wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają:
pracownicy
Gimnazjum
im. Powstańców
Wielkopolskich
w Robakowie
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„Wierszowisko”, czyli Festiwal Poezji Dziecięcej, już na dobre zagościło
w naszym artystycznym kalendarzu.
Organizowane jest już dziewiąty raz w
Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w
Kórniku - Bninie.
W „Wierszowisku” wzięło udział 27 dzieci z
placówek przedszkolnych i „zerówek”
Podczas festiwalu zaprezentowali się: Ewa
Gąsiorowska, Julia Grzelka, Nicole Krakowska,
Marianna Kraszewska, Szymon Kurc, Magdalena Kwiatkowska, Zofia Michalak, Patrycja
Ritter, Wojciech Syk, Łukasz Szymczak, Aleksandra Zawodnia, Jędrzej Brylewski, Nadia
Brzoska, Mikołaj Kowal, Zuzanna Ratuszna,
Weronika Tatarynowicz, Beniamin Woźniak,
Veronika Chmura, Jakub Jankowski, Maja Sadowska, Cyprian Dec, Karolina Grześkowiak,
Amelia Karaszewska, Nadia Konys, Marcin
Storoniański, Klaudia Witkowska, Tymon Włodarczak. Gratulujemy im wszystkim z nadzieją,
że być może wśród nich znajduje się przyszły
aktor, który na scenie przedszkolnej właśnie
stawia swoje pierwsze kroki.
Tematem tegorocznego festiwalu chcieliśmy nawiązać do trwającego Roku Korczakowskiego, stąd wszystkie utwory miały opisywać
świat widziany oczyma dziecka. Nie zabrakło
więc zarówno wierszy o tym, co najważniejsze
w życiu najmłodszych – zabawkach, marzeniach, zwierzętach, jak również utworów
mówiących o miejscu dziecka w świecie.
Wśród na uwagę zasługują „Prawa dziecka”

czy żartobliwa krytyka świata dorosłych w
wierszu „Szybko”.
Festiwal miał formę przeglądu, a więc
zwycięzcami zostali wszyscy jego uczestnicy.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo wyróżniono Cypriana Deca za ciekawą interpretację wiersza pt.
„Owieczka” oraz dwoje najmłodszych dzieci
– Maję Sadowską i Jakuba Jankowskiego za
odwagę zmierzenia się z tak trudnym zadaniem, jakim był występ przed publicznością.

W bajkowym
Dworze

Wszystkim bardzo smakowały świąteczne
smakołyki, ale najbardziej oczekiwaliśmy
zabawy w ogrodzie, gdzie mieliśmy poszukiwać wielkanocnego zajączka. Po
ogrodzie przedszkolnym w poszukiwaniu
niespodzianek od zajączka rozbiegły się nie
tylko dzieci, ale i wszyscy pracownicy – dla
wszystkich bowiem zając zostawił prezenty.
Dziękujemy ci Wielkanocny zajączku i do
zobaczenia w przyszłym roku!
A.A.

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU
W czwartek 22 marca odwiedzili nasze
przedszkole podopieczni ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
oraz artyści teatru Arkadia z Krakowa.
W przedstawieniu pt. „Nie wszystko złoto,
co się świeci” występowało dwóch aktorów.
Jeden wcielił się w postać króliczka, drugi
niedźwiadka. Wiosenny las był miejscem
akcji spektaklu. Odgłosy ptaków, wspaniała
sceneria pozwoliły nam na chwilę przenieść
się w głąb historii zwierząt. Choć nie takie
było przesłanie tego widowiska… Teatrzyk,
jak okazało się w trakcie, był dla nas przedszkolaków oraz gości niezłą lekcją, tego jak
w sposób kulturalny należy się zachowywać. Nie brakowało też wspólnego śpiewu oraz śmiechu. Dzięki umiejętnościom
naszych gości oraz zabawnym dialogom
spektakl ten na długo pozostanie w naszej
pamięci…
Małgorzata Grzelczak

Gratulujemy!
Największe podziękowania należą się
uczestnikom za wysiłek i trud włożony w opanowanie wierszy oraz wystąpienie bez tremy
przed publicznością.
Serdecznie dziękuję również rodzicom
i nauczycielom za przygotowanie dzieci do
festiwalu, a całemu personelowi Przedszkola
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie za
współpracę i pomoc w jego zorganizowaniu.
Mariola Laś

Odjazdowy
Bibliotekarz
Czy bibliotekarz
może być odjazdowy?
Będzie się można o
tym przekonać już w
maju kiedy to w Kórniku pojawi się wielu
„odjazdowych” nie
tylko bibliotekarzy.
12 maja odbędzie się pierwsza poznańska edycja ogólnopolskiego rajdu
rowerowego pod wspólną nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”. Pierwsza edycja
rajdu odbyła się w 2010 roku w Łodzi.
Rok później do akcji przyłączyło się 19
miejscowości w całej Polsce, między
innymi : Kraków, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Suwałki, Kartuzy, i łącznie wzięło
w niej udział ponad 700 osób. Imprezę
organizuje stowarzyszenie Smartness
założone w 2011 roku przez młodych
entuzjastów działań kulturalnych i edukacyjnych.
Odjazdowy bibliotekarz jest akcją,
która ma kilka podstawowych celów.
Początkowo najważniejsze wydawało
się integrowanie zróżnicowanego środowiska bibliotekarskiego. Jednak szybko
okazało się jak istotne są inne cele.

DRZWI OTWARTE
W sobotę 24 marca od godz. 9.00 do
11.00 gościliśmy w przedszkolu dzieci wraz
z rodzicami na tzw. „Drzwiach Otwartych”.
Nasze spotkanie stało się okazją do spędzenia miło czasu – zaczynając od wspólnych ćwiczeń podczas, których rodzice

ćwiczyli razem ze swoimi dziećmi. Koncepcja tych zajęć została oparta na Metodzie
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
która w swoim założeniu ma sprzyjać zbliżeniu i integracji z partnerem oraz grupą.
Rodzice wraz z dziećmi świetnie się bawili,
a po skończonych ćwiczeniach mieli okazje
spróbować naszych wypieków podczas
wspólnego podwieczorku. Spotkanie dla
dzieci zakończyło się swobodną zabawą
w Sali oraz na ogrodzie, zaś rodzice mieli
w tym czasie możliwość zapoznania się z
ofertą przedszkola.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Organizując rajd rowerowy pod hasłem
„Odjazdowy bibliotekarz” jednocześnie
w ciekawy sposób promujemy czytelnictwo, którego poziom w Polsce nie
satysfakcjonuje nikogo. Promujemy też
biblioteki jako naturalne miejsce kontaktu
ze słowem pisanym i innymi przejawami
działalności kulturalnej. Wreszcie promujemy jazdę na rowerze jako ekologiczny i prozdrowotny środek lokomocji.
Ostatecznie bibliotekarze mają szansę
kreować pozytywny wizerunek swojego
zawodu, którego stereotyp nadal jest
niezwykle silny i trudny do zmiany.
Trasa, którą zaplanowaliśmy, przebiega z Poznania do Kórnika. Chcemy w taki
sposób połączyć dwa niezwykle ważne
w rozwoju polskiego bibliotekarstwa
ośrodki. Biblioteki, które powstały w początkach XIX wieku, wciąż służą poznaniakom, wpisując się swoimi działaniami
w upowszechnianie kultury. Tradycyjność
bibliotek nie wyklucza ich nowoczesności. Biblioteka Kórnicka współtworzy
Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową, będąc
liderem w dostarczaniu zasobów cyfrowych. Biblioteka Raczyńskich jest w trakcie budowy nowego gmachu, w którym
powstanie nowoczesne centrum kulturalno-informacyjne. Obie biblioteki objęły
patronat merytoryczny nad majowym
rajdem rowerowym. Biblioteka Kórnicka
zaprosiła uczestników rajdu do wzięcia
udziału w organizowanym przez nią 12

maja wydarzeniu z cyklu „Najcenniejsze
klejnoty kultury – spotkania kórnickie”.
Na zamkowej wyspie odbędzie się bookcrossing, nie zapomnimy też o atrakcjach
dla najmłodszych uczestników rajdu.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Kórnika do wspólnej zabawy i darmowej
wymiany książek (bookcrossing).
Szczegółowy harmonogram wydarzenia będzie dostępny już od 15 kwietnia
na stronie www.odjazdowy2012.smartness.pl
oraz na Fanpage’u Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/SmartnessOfficial
Mecenat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Partnerem strategicznym Odjazdowego Bibliotekarza jest Biblioteka
Kórnicka PAN. Parterami wydarzenia
są ponadto Biblioteka Raczyńskich,
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa.
Joanna Szymanowicz,
koordynator poznańskiej edycji
Odjazdowego Bibliotekarza,
Stowarzyszenie Smartness
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IX GMINNY FESTIWAL POEZJI DZIECIĘCEJ „WIERSZOWISKO” 2012

Gminny konkurs piosenki

W minioną sobotę, 24 marca 2012 , już
po raz 10- ty odbył się Gminny Konkurs
Piosenki dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna
jubileuszowa edycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
W skład Jury wychodziły następujące
osoby: Ewa Wodzyńska, Jerzy Cepka,
Sławomir Animucki.
W najmłodszej grupie wiekowej ( 7 – 10
lat ) wystartowało 8 dzieci: 7 dziewczynek,
1 chłopiec oraz jeden zespół muzyczny.
Dla wielu młodych artystów był to pierwszy
występ. Egzamin z muzykalności zdali

śpiewająco, co doceniło Jury gratulując
wszystkim wykonawcom. W tej kategorii
wygrała Alicja Kochańska, drugie miejsce
zajęła Zuzanna Nita, a trzecie Adam Jankowiak. Wyróżnienie otrzymała Marysia
Bobkowska. Nagrodę otrzymał również
jedyny zespół muzyczny : Kama.
Druga grupa wiekowa była reprezentowana najliczniej. Do konkursu zgłosiło się
17 osób oraz 2 zespoły muzyczne. Jury
przyznało: I miejsce Laurze Szklarek – Mielęckiej, II miejsce Aleksandrze Idkowskiej,
III miejsce Patrycji Golan i Małgorzacie

Ufnalskiej oraz 3 wyróżnienia: Agnieszce
Kozieł, Jakubowi Piętce, Michał Radke. W
rywalizacji pomiędzy zespołami wygrały
Triolki, zajmując I miejsce.
W trzeciej i zarazem najstarszej grupie
wiekowej ( 14 do 16 lat ) brały udział 4
osoby. Jury wyróżniło następujące osoby:
I miejsce dla Adrianny Przybył, oraz wyróżnienie dla Beaty Norkiewicz.
Agnieszka Kałka
Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Właściciele, dyrekcja oraz pracownicy
Przedszkola „Bajkowy Dwór”

ŚNIADANIE WIELKANOCNE
Wielki Czwartek w „Bajkowym Dworze
był naprawdę „wielki”, gdyż tego dnia o
godz. 9.30 zebraliśmy się wszyscy – dzieci,
pracownicy przedszkola oraz zaproszeni
goście, aby wspólnie spożyć wielkanocne
śniadanie. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych maślanych baranków, baby
wielkanocnej, wędlin oraz oczywiście jajek.

10

nr 8/2012

20 kwietnia 2012 r.

11

KULTURA

KULTURA

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE ORAZ BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN

Weekendy majowe
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

W ZAMKU KÓRNICKIM

W SALACH PRZYZIEMIA

1-3 maja Weekend napoleoński
– wystawę urozmaici przemarsz i szarże ułańskie
w wykonaniu stajni „Rotmistrz” Romana Kusza

5-6 maja Weekend kulinarny
– dodatkowo częstować będziemy potrawami staropolskimi z kaszy
i smalcu na pysznym chlebie z piekarni Adama Nowaka

12-13 maja Weekend podróżniczy
– dodatkową atrakcją będzie rajd Odlotowy Bibliotekarz
oraz akcja „Uwolnij książkę” zorganizowana w Kórniku.

19-20 maja Weekend ze sztuką ogrodów
– wystawę druków urozmaici pokaz najciekawszych krzewów
z różnych krajów hodowanych w Arboretum Kórnickim

26-27 maja Weekend romantyczny
– klasyczne już spotkanie z rękopisami polskich wieszczów

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU:

Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie
ze Zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN

Imprezy będą odbywać się w każdy weekend od 11:00 do 15:00.

Wstęp wolny
Patron medialny:

Kontakt i dodatkowe informacje:
Informacje organizacyjne: Grażyna Pietrzak – 603 508 544 • Informacje merytoryczne: Dr Magdalena Biniaś-Szkopek – 724 410 027
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl • www.fzk.pl

Projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zaprasza na warsztaty rozwoju osobistego
Bliżej siebie, bliżej innych
– czyli o pozytywnym komunikowaniu się.
Zapraszamy na spotkanie otwierające cykl warsztatów przeznaczonych dla osób,
które chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi.
Podczas tego spotkania przedstawimy zakres tematyki całego cyklu, w którym
wiodącą rolę pełnić będzie komunikacja – jako klucz do poznania siebie i budowania udanych relacji z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami oraz współpracownikami.
Szczególnie uważnie przyjrzymy się naszym kontaktom z dziećmi, zobaczymy
jakie bariery we wzajemnej komunikacji nas dzielą i jak skutecznie można je
zniwelować, by nasze relacje poprawiły się.

Czekamy na Ciebie
14 maja o godzinie 10:00 w Kórnickim Ośrodku Kultury,
ul. Prowent 6; (czas trwania ok. 2,5h)
Od września rozpoczynamy spotkania cotygodniowe.
Zapisy już od dziś
Jeżeli chcesz:
- lepiej poznać samego siebie,
- poprawić swoje relacje z bliskimi (i dalszymi) osobami,
- nauczyć się słuchać i rozmawiać z dziećmi,
- poznać pozytywną stronę konfliktu,
- otrzymać nowe narzędzia skutecznej komunikacji,
- odważyć się wyrażać swoje potrzeby,
- poprawić własne samopoczucie,
- przywołać zapomniane zasoby i odnaleźć nowe,
- poznać nowych ludzi i ciekawie spędzić czas…
... nie przegap pierwszego spotkania!
Bliższe informacje i zapisy: www.kornickiosrodekkultury.pl,
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl, tel. 61-8170891
Warsztaty prowadzi:
Urszula Kaźmierczak, e-mail: ulakazmierczak@tlen.pl

Program spotkań inspirowany jest między innymi koncepcją komunikacji opartej
na empatii oraz metodami rozwiązywania konfliktów bez przegranych.
Rozwój osobisty to nie zmiana, to stawanie się sobą!
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Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Uzdolnień Muzycznych „DisCe”
serdecznie zapraszają na

XIII Wieczór Zamkowy
Wykonawcy:
Meccorre String Quartet
Wojciech Koprowski - skrzypce
Aleksandra Bryła – skrzypce
Michał Bryła – altówka
Karol Marianowski – wiolonczela
prowadzenie koncertu
Maria Banaszkiewicz-Bryła
W programie:
W.A.Mozart - kwartet smyczkowy
„Wiosenny” G-dur KV387
1. Allegro vivace assai
2. MENUETTO - Allegro
3. Andante cantabile
4. Molto Allegro
L. van Beethoven - kwartet smyczkowy
e-moll op.59 nr.2
1. Allegro 2. Molto Adagio
3. Allegretto - Maggiore (Theme russe)
4. FINALE - Presto

Zamek w Kórniku,

sobota 28 kwietnia 2012 r., godz.18:00
WSTĘP WOLNY
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg
ofertowy na dzierżawę niezabudowanej
nieruchomości rolnej będącej własnością
Gminy Kórnik
część działki nr 13 o powierzchni 1,3200 ha
numer księgi wieczystej KW 24 862
położonej w miejscowości RADZEWO
klasy użytków: RIVa – 1,3200 ha
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
7,0 q pszenicy rocznie
- W/w nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do
dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
-Oferty należy składać w Urzędzie
Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 28
maja 2012 r. do godziny 1145 z dopiskiem
na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA
DZIERŻAWĘ DZIAŁKI nr 13, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200 28 maja 2012r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które
maja jakiekolwiek zaległości finansowe
wobec Gminy Kórnik będą automatycznie
odrzucane.
- Oferty nie spełniające w/w wymogów
lub złożone poza obowiązującym trybem
bądź
po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja
2012 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskimw
Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu
i warunków dzierżawy (projekt umowy
dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki
Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61)
8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na
okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia
23 maja 2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg
ofertowy na dzierżawę niezabudowanej
nieruchomości rolnej będącej własnością
Gminy Kórnik
część działki nr 12 o powierzchni 0,6800 ha
numer księgi wieczystej KW 24 862
położonej w miejscowości RADZEWO
klasy użytków: RIVa – 0,2800 ha, RV –
0,3000 ha, RVI -0,1000 ha
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
5,0 q pszenicy rocznie
- W/w nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do
dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w
Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca,
Sekretariat) w terminie do dnia 28 maja 2012
r. do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ
DZIAŁKI nr 12, NIE OTWIERAĆ PRZED
GODZ. 1000 28 maja 2012r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które
maja jakiekolwiek zaległości finansowe
wobec Gminy Kórnik będą automatycznie
odrzucane.
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub
złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja
2012 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia
przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
-Informację dotyczące przedmiotu i
warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61)
8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na
okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 23
maja 2012 r.

PÓŁMETEK
II KLSz-W
II Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa (sezon 2012) osiągnęła półmetek
rywalizacji. 4 marca zawodnicy rywalizowali w I Szachowej Błyskawicy, natomiast 1 kwietnia w II Warcabowej Setce
– drugich otwartych Mistrzostwach Gminy Kórnik w Warcabach 100-polowych.
W turnieju szachów błyskawicznych
(czas na partię – 5 minut dla zawodnika)
zwyciężył Jerzy Duszczak-Zieliński (Kórnik, 8.0 pkt), który wyprzedził Dariusza
Duszczaka (Kórnik, 8.0) i Dawida Miszczaka (Błażejewo, 7.0). W poszczególnych
kategoriach najlepsi byli: Anna Grewling
(Wągrowiec) wśród kobiet, Błażej Biernacki
(Kórnik) wśród chłopców i Ewelina Szałamacha (Czmoń) wśród dziewcząt. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a
najlepsi pamiątkowe dyplomy.
W turnieju warcabów międzynarodowych (100-polowych) tytułu mistrzowskiego
sprzed roku bronił Łukasz Frąckowiak. Tym
razem najlepszy okazał się jednak Karol
Niemier (Czmoń, 8.0), za którym uplasowali
się: Dawid Miszczak (8.0) i najlepsza z kobiet Anna Grewling (7.0). Wśród młodszych
najlepszymi okazali się Joanna Rybak
(Kleszczewo) – 4 w klasyfikacji ogólnej
i Bartosz Wójkiewicz (Radzewo) – 6 w
klasyfikacji ogólnej. W tym dniu zawodnicy
walczyli o puchary i medale oraz dyplomy
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy
na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik
- działkę nr 109/3 o powierzchni 0,8070 ha
- działkę nr 109/4 o powierzchni 1,1530 ha
położone w miejscowości Czmoniec
numer księgi wieczystej KW 20 898
z przeznaczeniem na cele produkcyjne, składy
i magazyny za cenę wywoławczą czynszu
dzierżawnego 1 000,00 zł. netto miesięcznie
(do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT)
- Na działce nr 109/4 zlokalizowane są:
budynek hali magazynowej – 362,24 m2,
budynek kotłowni – 29,60 m2, budynek
gospodarczy – 27,52 m2. Część powierzchni
działki nr 109/4 jest utwardzona asfaltem i
betonem. Powierzchnia utwardzenia z betonu
wynosi 509,0 m2, natomiast powierzchnia
utwardzenia z asfaltu wynosi 740,5 m2. Działka nr 109/4 jest częściowo ogrodzona siatką
stalową rozciągniętą na słupkach stalowych
osadzonych w gruncie i częściowo ogrodzeniem z płyt betonowych.
- Natomiast działka nr 109/3 jest ogrodzona częściowo siatką stalową rozciągniętą na
słupkach stalowych osadzonych w gruncie.
Ogrodzenie z siatki ma wysokość 1,50 m i
długość 415,0 m, a ogrodzenie z płyt betonowych ma wysokość 2,00 m i długość 178,2 m.
- W/w nieruchomości nie są przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do
dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca,
Sekretariat) w terminie do dnia 25 maja 2012
r. do godziny 1145 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ,
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200 25
maja 2012r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które maja
jakiekolwiek zaległości finansowe wobec
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
- Oferty nie spełniające w/w wymogów
lub złożone poza obowiązującym trybem
bądź po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja
2012 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia
przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy)
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61)
8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na
okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 23
maja 2012 r.

i pamiątkowe breloczki z logo gminy. Ponadto każdy otrzymał upominek rzeczowy
i wylosowano także nagrodę dodatkową.
Oba turnieje w Radzewie zorganizował
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Wieża Kórnicka” przy ścisłej współpracy
ze Szkolnym Klubem Sportowym „Sokół”
w Radzewie. Sędziowali je Ryszard Bartkowiak oraz Jakub Zgarda. Kolorowa oprawa
była możliwa dzięki wsparciu, jakiego udzielił Urząd Miejski w Kórniku.
Na półmetku ligowej rywalizacji na czołowych pozycjach plasują się: w klasyfikacji
ogólnej: 1. Dawid Miszczak (23.0), 2. Karol
Niemier (20.0), 3. Anna Grewling (19.0),
wśród mężczyzn open trzecie miejsce zajmuje Jakub Zgarda (Dziećmierowo, 17.0),

wśród kobiet druga jest Karolina Piechowiak (Czołowo, 15.0), a trzecia Zuzanna
Zięta (Mościenica, 14.5). Wśród dziewcząt
1. Joanna Rybak (16.0), 2. Mirella Rozmiarek (Radzewo, 12.0), 3. Natalia Kubiak
(Trzek, 12.0), wśród chłopców: 1. Bartosz
Wójkiewicz (15.5), 2. Błażej Biernacki
(15.0), 3. Jakub Sułkowski (Czmoń, 9.0).
Następny turniej w ramach KLSz-W
dopiero 30 września (Szachowy Turniej
Jesienny), ale wcześniej w maju turnieje
szachowe i warcabowe odbywać się będą
na kórnickich Błoniach (szczegóły wkrótce
na www.kornik.pl -> SPORT -> WIEŻA
KÓRNICKA). Zapraszamy!
Karol NIEmier

Kajakiem z Biernatek do poznania

W dniach 14 – 15 kwietnia na trasie
Biernatki – Poznań odbył się I Kórnicki
Spływ Kajakowy z FX-em.
Dwudniowa impreza organizowana była
w ramach cyklu „Baw się z FX-em”.
Organizatorzy wraz z kilkoma uczestnikami wyruszyli w sobotę rano o godz.
8:30 z Biernatek przez zamglone wody
jeziora Bnińskiego, a następnie Głuszynką
przepłynęli na Jezioro Kórnickie.
Oficjalne rozpoczęcie spływu rozpoczęło się na Jeziorze Kórnickim nieopodal ul.
Jeziornej. Wszyscy uczestnicy po krótkiej
rozgrzewce i odprawie technicznej wyruszyli na wodny szlak. Choć pogoda nie
rozpieszczała uczestników nie brakowało.
Trasa spływu liczyła 36 km. W imprezie

wzięło udział 60 osób z czego 1/3 to mieszkańcy Gminy Kórnik. Najmłodszym uczestnikiem była 6-letnia Amelka, a najstarszym
65 letni Pan Janusz.
Pierwszy przystanek zaplanowany był
przy Zamku Kórnickim, gdzie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
Najtrudniejszym etapem pierwszego
dnia spływu było pokonanie zarośniętego
przez trzcinę odcinka Jeziora Borowieckiego. Popołudniu w pełnym składzie
uczestnicy dotarli do miejsca postoju na
polanie w Kamionkach, gdzie rozbili namioty. Po posiłku FX partnerzy przygotowali
dla uczestników boisko do siatkówki, a po
meczu przeprowadzili kilka grupowych
konkurencji integracyjnych. Chłodnym

wieczorem, wszyscy z chęcią ogrzali się
przy wspólnym ognisku. W niedzielę rano
po śniadaniu kajakarze ruszyli na drugi etap
spływu rzeką Głuszynką przez Kamionki i
dalej rzeką Koplą przez Daszewice, Głuszynę do Czapur. Tu na ostrych zakrętach przy
silnym nurcie doszło do kilku niegroźnych
wywrotek . Po dopłynięciu do Warty organizatorzy zarządzili odpoczynek w celu przebrania się w suche rzeczy i ogrzania przy
ognisku. Mimo zimna humory dopisywały i
wszyscy szczęśliwie dopłynęli do mety zlokalizowanej nieopodal poznańskiej katedry.
Agnieszka Kałka
Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Informujemy, że na terenie miejscowości Szczytniki i Kamionki realizowane
są na zlecenie Spółki Aquanet SA prace związane z budową sieci wodociągowej, mającej na celu polepszenie stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców
miejscowości Kamionki oraz Borówiec.
Podczas prac realizowanych metodą bezwykopową dochodzi do nieprzewidzianych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym, co skutkuje
awariami, przerwami w dostawie wody oraz utrudnieniami komunikacyjnymi,
które są na bieżąco likwidowane przez Wykonawcę.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że zarówno Aquanet SA
oraz Wykonawca inwestycji dokładają wszelkich starań, aby minimalizować
utrudnienia wynikające z realizacji w/w inwestycji.
Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to 15.05.2012r.
Aquanet SA
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przeszły wcześniej testy sprawnościowo- techniczne, by tempo i osiągnięty wynik był zbliżony
do założonego (2,5 godziny). W tej wspaniałej
akcji wzięli udział:
Rafał Bachór
Józef Topolewski
Krzysztof Buszkiewicz
Andrzej Faliszewski
Karolina Siuda + Marta
Daniel Utrajczak
Witold Ludwa
Wyjątkowa tego dnia była także pogoda, bo
w historii Półmaratonu Poznańskiego nie było
jeszcze tak zimno, jak tym razem, gdzie temperatura nie przekraczała 5 stopni Celsjusza.

Łącznie w biegu wzięła udział rekordowa
liczba członków Stowarzyszenia, bo aż 20 osób,
co świadczy o naprawdę licznej reprezentacji
pobliskiego Kórnika!
Rekordowa była nie tylko frekwencja Brylantów, ale i pozostałych miłośników biegania,
ponieważ na trasę wybiegło ponad 4 tysiące
osób. Poniżej prezentujemy wyniki pozostałych
biegaczy kórnickiego stowarzyszenia licząc
na to, że nasza obecność będzie miała charakter wzrostowy także w innych imprezach
sportowych.
Przygotowała: Izabella Moskal

WYNIKI:
217. Grzegorz Wojtaszek- M40/ 23242. Mariusz Kieslich- M50/ 9244. Krzysztof Grzegorek- M45/ 17455. Józef Mika- M50/ 18956. Marek Szewczyk- M55/ 331024. Adam Prokopczuk- M18/ 3551327. Izabella Moskal- K30/ 241531. Zbigniew Baraniecki- M50/ 671958. Ewa Sobkowiak- K45/ 22042. Mirosław Wziątek- M55/ 552186. Agnieszka Gruszecka- K30/ 562681. Anna Prokopczuk- K18/ 1083544. Agata Walaszczyk- K18/ 2054015. Jacek Kowal- M40/ 4294064. Grzegorz Pawlak- M40/ 433-

1:28:40 / 1:28:25
1:29:18 / 1:29:18
1:29:19 / 1:29:03
1:34:10 / 1:33:52
1:41:34 / 1:41:32
1:42:36 / 1:41:28
1:45:59 / 1:45:40
1:47:59 / 1:46:50
1:51:57 / 1:51:04
1:53:03 / 1:51:54
1:54:27 / 1:53:08
1:59:02 / 1:57:24
2:10:07 / 2:08:17
2:19:01 / 2:16:42
2:20:36 / 2:17:54

Samorządowcy
z Kórnika
znów wygrali
W sobotę 14 kwietnia br. w Kleszczewie
odbyły się XI Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w piłce siatkowej
samorządowców. Startowało osiem drużyn.
Gmina Kórnik ponownie zdobyła pierwsze
miejsce. Nasz zespół pokonał w finale
drużynę Urzędu Miasta Poznania.
Gratulujemy!
MMB
W numerze z 9 marca ukazała się
informacja o XII Otwartych IntegracyjnychMistrzostwach Wielkopolski w Pływaniu w
Kategorii Masters, które odbyły się w Kórniku.
Niestety, z przykrością muszę zauważyć, że
artykuł ten nie został rzetelnie przygotowany:
dane w nim przedstawione są wybiórcze, w
myśl powiedzenia, że „nie kłamią, ale i prawdy nie mówią”. Krzywdzące są informacje o
startach kórniczan, kiedy pomijają wiele dobry
wyników, jakie uzyskali. Reprezentantów Kórnika (zarejestrowanych jako Oaza Brylant Kórnik
oraz Kórnik, choć mogło ich być więcej) było w
sumie jedenaścioro: jedna kobieta i dziesięciu
mężczyzn. W artykule była mowa tylko o 5 złotych medalach, jakie zdobyli, należy więc uznać,
że to informacja niepełna i wybiórcza, ponieważ
kórniczanie zdobyli w sumie 11 medali: 6 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe. Dlaczego pominięto
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jeden ze złotych medali i dlaczego słowem nie
wspomniano o reszcie? „Kórniczanin” to prasa
lokalna, gdzież jeśli właśnie nie tutaj nie powinno się nie pomijać miejscowych sportowców i
ich bądź co bądź bardzo udane starty?
Pełna lista wyników osób zarejestrowanych
jako Oaza Brylant Kórnik oraz Kórnik:
100 m zmienny mężczyzn
kategoria 30-34 lata 1. Sawala Michał
40-44 lata 3. Tomaszewski Dominik
50-54 lata 5. Lewandowski Andrzej
50 m klasyczny mężczyzn
30-34 lata 1. Sawala Michał, 4. Pawlak Dawid
5. Cyranik Marcin
40-44 lata 3. Łoś Adam
50 m motylkowy mężczyzn
20-24 lata 3. Powąska Mateusz
50 m grzbietowy kobiet
65-69 lat 1. Rauk Anna

50 m dowolny kobiet
65-69 lat 1. Rauk Anna
50 m dowolny mężczyzn
20-24 lata 3. Powąska Mateusz
25-29 lata 6. Prokopczuk Adam
55-59 lat 4. Ogonowski Jacek
200 m klasyczny mężczyzn
30-34 lata 2. Cyranik Marcin
4 x 50 m sztafeta dowolny mężczyzn
1. KÓRNIK Sawala Michał, Łoś Adam, Prokopczuk Adam, Buszkiewicz Krzysztof
800 m dowolny mężczyzn
40-44 lata 1. Tomaszewski Dominik
Z poważaniem Piotr Kowal
Szanowny Panie! Materiał, który Pan
powyżej komentuje otrzymałem od Organizatorów i bez skrótów został on opublikowany. Dziękuję za zwrócenie uwagi na
sukcesy lokalnych sportowców.
Łukasz Grzegorowski
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KOLEJNE ZWYCIĘSTWO
ALICJI RATAJCZAK
Wyjątkowo późno, bo dopiero w połowie
kwietnia zawodnicy i zawodniczki Limaro
Kórnik rozpoczęli swój sezon szosowy. Do
inauguracji doszło podczas pierwszej serii
pucharu Polski w Kłomnicach. Młodzież UKS
Jedynka poniesiona sukcesem koleżanki klubowej Kasi Pawłowskiej podczas Mistrzostw
Świata w Melbourne, bardzo dobrze spisała
się w wyścigu indywidualnym na czas. Kolejne
zwycięstwo w wyścigu juniorek odniosła Alicja
Ratajczak, która nie dała żadnych szans ósmej
juniorce w europie w 2011 roku Katarzynie
Niewiadomej, która trasę 16 km pokonała
od Kórniczanki wolniej aż o 18 sek. Czwarte

miejsca w tym wyścigu zajęła druga nasza
reprezentantka Karolina Jurczak. Juniorki
rywalizowały również razem z seniorkami,
a czas niespełna siedemnastoletniej Alicji
pozwolił dodatkowo na zajęcie doskonałego
trzeciego miejsca wśród najlepszych Polskich
kolarek. Wśród seniorek zwyciężyła Martyna
Klekot z Kolejarza Częstochowa, a sporą niespodzianką było pokonanie przez Alicję ósmej
zawodniczki ostatnich Igrzysk Olimpijskich z
Pekinu Pauliny Brzeźnej, która zajęła czwarte
miejsce. Na bardzo dobrym dziesiątym miejscu uplasowała się inna Kórniczanka Paula
Fronczak. Wśród kobiet startowała ścisła
czołówka krajowa, zabrakło jedynie odpoczywającej po Mistrzostwach Świata Katarzyny
Pawłowskiej. Nie zawiodły również młodsze
koleżanki Alicji, juniorki młodsze Natalia Ra-

dzicka i Nikol Płosaj, które w swych wyścigach
zajęły kolejno miejsca czwarte i szóste. Warto
dodać jednak, że pierwsze dwa miejsca zajęły
w tej kategorii zawodniczki z Litwy. Bardzo dobrze wypadli debiutujący w kategorii juniorów
Adam Radziecki i Szymon Rozmiarek, którzy
zajęli kolejno miejsca 8 i 16.
Następnego dnia rozegrano w zimnej i
deszczowej pogodzie wyścigi ze startu wspólnego. Wśród juniorek młodszych najlepiej
wypadła Nikol Płosaj zajmując szóste miejsce,
wśród juniorek czwarta linię mety minęła Alicja
Ratajczak, wśród juniorów młodszych siódme
miejsce zajął Patryk Rajkowski a w wyścigu juniorów najbliżej czołówki był Szymon Rozmiarek, który miną linię mety na trzynastej pozycji.
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Kolejna edycja Półmaratonu Poznańskiego,
która miała miejsce 1 kwietnia (niedziela) należała z pewnością do wydarzeń wyjątkowych dla
Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik”. Po
raz pierwszy kilku brylantowych śmiałków postanowiło zmierzyć się z dystansem 21,097 m w
nieco inny sposób, niż tradycyjny, bowiem w tę
„podróż” wyruszyła na trasę także Marta- dziewczyna unieruchomiona na wózku inwalidzkim.
Podopieczna Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową ”Klaudynka” wraz z
siedmioma biegaczami, pchającymi wózek,
przebiegli trasę półmaratonu w czasie 2 godzin
13 minut i 57 sekund! Warto dodać, że Brylanty

KOLARSTWO

Paweł Marciniak

*Poszukuję nieruchomości od strony jeziora. Tel. 61 832 37 59
*Najmę ludzi do pracy w szklarni. Dachowa 1, Gądki. Tel. 61 8190 463 lub 501 524 476
*Posiadamy do wydzierżawienia lokal użytkowy o pow. 58 m² w Bninie. Tel. 509515554
*Sprzedam działkę budowlaną, Bnin ul.Janasika 912m². Tel 609-824-490
*Remonty malowanie szpachlowanie plytki adaptacja podaszy. Tel.725173619
*Sprzedam: Opel Corsa 1.0 benzyna;1999r, granatowy, przebieg 114.000 km, klimatyzacja, zarejestr. w Polsce. Tel. 514-080-116
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy, furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
*Uczennica szkoły średniej (18 lat) przyjmie pracę na wakacje, najlepiej opieka nad dzieckiem. Kórnik i okolice. Tel. 782 536 762
*Uczciwa, dyspozycyjna pani posprząta dom lub mieszkanie. Tel.698 486 246
*Odzież-końcówki serii, style outlet, Kórnik P. Niepodległości 44, zapraszamy codziennie 9:30-17:00
*Avon- duże możliwości zarobkowe, zostań konsultantką, liderem. Tel. 510 763 407
*Sprzedam działkę budowlaną w Bninie ul. Janasika 912m². Tel. 609-824-490 Usługi księgowe. Tel. 517-120-127
*Sprzedam keyboard Yamaha DGX 520 (88 dynamicznych klawiszy, statyw, pedał)- stan bdb. Tel. 692777876
*Sprzedam mieszkanie 46,10 m², 3 pokoje, balkon, na os. Staszica w Kórniku. Tel. 605 666 942, e-mail: lucas@e-plus.com.pl
*Ogrody - wiosenne prace pielęgnacyjne, wertykulacja trawników, projekty ogrodów i wykonawstwo. Tel. 517 415 786
*Oddam w najem (lub sprzedam) mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m² w Kórniku, os. Staszica. Tel. 532 442 939
*Sprzedam dom w Kórniku w dobrej cenie, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*Remonty, wykończenia, sprzątanie-kompleksowo, solidnie. Tel: 602 459 578
*Czyszczenie dywanów, tap. meblowych KARCHER, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589
*Sprzedam Opel Corsa C, 1.0, 2001/2002r, srebrny, 3 drzwi, KLIMA, 124 tys. przeb., cena 11 000 zł. Tel. 515-33-88-48
*Odszkodowania: wypadki komunikacyjne, przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne, szkody rzeczowe oraz osobowe, za słupy i sieci. Tel. 515-33-88-48
*Sprzedam ziemię 3 ha rolną, las Czmoniec. Tel. 667 135 520
*Sprzedam działkę budowlaną. Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Sprzedam łóżko piętrowe po atrakcyjnej cenie. Tel. 512 873 200
*Posadzki maszynowe, podbetony. Tel. 697 428 561
*Sprzedam nową damkę holenderską z przerzutkami. Tel. 660 778 532
*Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu- szkoła i przedszkole w pobliżu. Tel. 794 047 997
*Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 693 807 517
*Strzyżenie psów- Kórnik, ul. Powstańców Wlkp. Tel. 604 064 159
*Strzyżenie psów - Zaniemyśl, ul Azaliowa 2 - Śrem, ul. Zamenhofa 5. Tel. 608 642 499
*Rencista z grupą niepełnosprawności umiarkowaną, lat 35 bez nałogów podejmie pracę jako ochroniarz. Tel. 607 34 14 75
*Sprzedam VW Polo 1.4 benz. rp. IX 2006, przebieg 58 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 27.500zł do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 3 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 72
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam rowerek trzykołowy, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczka, nowe ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy Blaupunkt Travel Pilot 100, odblokowana, Auto mapa polski 6.8.1. Tel: 506 490 723
*Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową , firmy Mio Sprint 685: 5’cali . Tel. 506 490 723
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, magnetofon szpulowy z taśmami, oraz zaproszenia do I Komunii Świętej różne wzory - tanio. Tel: 506 490 723
*Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Działki mieszkalno-usługowe w Kórniku sprzedam 780-1650m² . Tel.505-72-00-27
*Działkę budowlaną w Kórniku 800m² sprzedam . Tel.505-72-00-27
*Dom w centrum Kórnika sprzedam 200m²/650m² sprzedam. Tel.505-72-00-27
*Działkę w Borówcu 6000m² po 130zł m² sprzedam . Tel.505-72-00-27
*Nowe domy wolnostojące w okolicach Kórnika sprzedam 389 tys zł piękna okolica . Tel.505-72-00-27
*Mieszkanie 2 pokojowe w Kórniku wynajmę . Tel.505720027
*Kupię działkę pod zabudowę wielorodzinną . Tel.505-72-00-27
*Kawalerkę wynajmę 30m² . Tel.505-72-00-27
*Kredyty hipoteczne. Tel.517-120-127
*Kupię mieszkanie w Kórniku za gotówkę od zaraz . Tel. 517120127
*Usługi księgowe . Tel. 517-120-127
*Mieszkanie z garażem sprzedam . Tel. 505 72 00 27
*Kupię lokal w Kórniku ul.Poznańska i okolice . Tel. 505720027

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT

Wyjątkowy 5. Poznański Półmaraton

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

Godziny otwarcia Muzeum
w Zamku Kórnickim:
wtorek – niedziela
– od 10.00 do 16.00
(kasa czynna do 15.30),
od maja 10.00 do 17.00
otwrte także w „weekend majowy”
w poniedziałki Muzeum nieczynne.
Ceny biletów:
- 7 zł bilet ulgowy
- 14 zł bilet normalny
- 30 zł bilet rodzinny
(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)
- wynajęcie przewodnika
w j. polskim– 40 zł
- wynajęcie przewodnika
w j. niemieckim lub angielskim – 65 zł
Więcej informacji na stronie
www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
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Taneczny weekend w Kórniku

W miniony weekend już po raz drugi
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” zostały zorganizowane dwie
imprezy taneczne: „Festiwal Tańca
Hobby Senior Dance” i „Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Gminy Kórnik i statuetkę
„Białej Damy”.
Organizatorzy, którymi byli: Urząd Miejski w
Kórniku, Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” oraz Kluby Tańca „Finezja” i „Bellcanto”
z Poznania, zachęceni sukcesami ubiegłorocznych imprez, postanowili również i w tym roku
zorganizować „taneczny weekend w Kórniku”.
Jak się okazało, decyzja ta była bardzo słuszna,
gdyż liczba startujących drużyn oraz widzów w
tym roku przeszła wszelkie oczekiwania.
Podczas „Festiwalu Tańca Hobby Senior
Dance”, który odbył się w sobotę 14 kwietnia
zaprezentowali się uczestnicy z 35 klubów z
całej Polski. Uczestnikami festiwalu były osoby
powyżej 25 roku życia, traktujące taniec jako
hobby, uczestnicy kursów tańca i klubów miłośników tańca. Pary zaprezentowały wspaniale.
Szczególne uznanie wzbudzały pary startujące
w kategorii wiekowej powyżej 55 roku życia,
którym oprócz umiejętności tanecznych i wspaniałej prezencji, z pewnością zazdrościć można
bardzo dobrej kondycji. A o tym, że wspaniale

tańczyć można nawet na wózku inwalidzkim,
udowodniła Katarzyna Błoch, Mistrzyni Polski
w tańcu na wózkach, która najpierw zaprezentowała się z Norbertem Kamińskim w kategorii
duo, (z pełnosprawnym partnerem), a następnie
z Markiem Zaborowskim w kategorii combi
(oboje tancerze poruszali się na wózku).
„Festiwal Tańca Hobby Senior Dance” początkowo prowadził pan Krzysztof Czapliński,
który znakomicie pełnił to zadanie. W drugiej
części w rolę prowadzącego wcielił się pan
Piotr Galiński, znany międzynarodowy sędzia,
juror telewizyjnego programu „Taniec z gwiazdami”. Sobotni festiwal z pewnością na długo
zapisze się w pamięci zarówno tancerzy, jak i
widzów, gdyż organizatorzy zaprosili do Kórnika
Mistrzów Świata w kategorii Senior w tańcach
latynoamerykańskich, Suzanne Schantora i
Georg Bröker, którzy zrobili prawdziwy show.
W niedzielę 15 kwietnia, podczas „II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o
Puchar Burmistrza Gminy Kórnik oraz statuetkę
Białej Damy” zaprezentowali się uczestnicy z 54
klubów z całej Polski. Na samym początku zobaczyliśmy dzieci, które stawiają pierwsze kroki
na kursach tańca towarzyskiego, a następnie
ich „starszych kolegów”, którzy uczestniczyli już
w zmaganiach konkursowych.
Turniej, podobnie jak „Festiwal Tańca Hobby

Senior Dance”, podzielony został na trzy bloki.
Tańczono w kilku kategoriach (wyodrębnionych ze względu na wiek oraz klasę taneczną
uczestników). Zmagania uczestników oceniali
sędziowie z Ciechanowa, Krakowa, Poznania,
Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia,
którzy przez dwa dni trwania imprezy ze skupieniem na twarzy typowali pary do kolejnych rund.
W najmłodszej kategorii wiekowej startowali
10-latkowie, a w najstarszej uczestnicy powyżej
16 roku życia. Pary musiały zaprezentować się
zarówno w energetycznych tańcach latynoamerykańskich, jak również dostojnych tańcach
standardowych.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali
z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i
kierownika Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
Wojciecha Kiełbasiewicza srebrne statuetki
„Białej Damy”, pamiątkowe medale i dyplomy.
Dla najlepszej pary kórnicki jubiler pan Krzysztof
Buszkiewicz ufundował zegarki firmy Adriatica,
a hurtownia kosmetyków „Powąska” z Kórnika
zestawy kosmetyków.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za wspaniałą rywalizację. Do zobaczenia w
przyszłym roku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

