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PROSTO Z RATUSZA
Wizyta delegacji z Kórnika
w Monachium
W dniach od 8 do 10 marca br. burmistrz
Jerzy Lechnerowski i kierownik Wydziału
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena
Matelska-Bogajczyk przebywali w Monachium
wspólnie z członkami stowarzyszenia Königstein-Kórnik na zaproszenie Konsul Generalnej RP w Monachium pani Elżbiety Sobótki.
Pani Konsul Sobótka, zwaną „matką
chrzestną partnerstwa Königstein – Kórnik”
zapoznała delegację z pracą i zadaniami
konsula RP w Monachium i wspólnie z
członkami stowarzyszenia Königstein-Kórnik
zwiedzano parlament bawarski i poznawano
jego podstawowe zadania. Podczas spotkania omówiliono również dalszą współpracę
między gminami.
Współpraca z Uniwersytetem
Przyrodniczym

Kórnik, 31 marca 2012r.
Start sztafety z Bnina (plac po starym kościele) godz. 17:30
Zapisy od godziny 18:00 - stadion OSiR Kórnik - Błonie, tamże:

Start Biegu godz. 19:00 - Finisz 21:37

Reprezentant poznańskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego Adam Zydroń gościł 9 marca
w Urzędzie Miejskim w Kórniku, gdzie spotkał
się z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem
oraz kierownikiem Wydziału Planowania
Przestrzennego UM w Kórniku Sławomirem
Lepczyńskim. Dyskutowano o możliwościach
współpracy, w ramach której studenci UP
mogliby odbywać praktyki oraz wykonywać
prace zaliczeniowe dotyczące planowania
przestrzennego na podstawie materiałów
udostępnionych przez kórnickich urzędników.
Po zakończeniu praktyk, które planuje się
także w innych gminach, w Kórniku odbędzie
się spotkanie podsumowujące współpracę
Uniwersytetu Przyrodniczego z samorządami.
Zebranie OSP Szczytniki

Od godziny 17:30 na OSiRze możliwość skorzystania z badań profilaktycznych.

Strażacy OSP Szczytniki zaprosili wiceburmistrza Antoniego Kalisza na zebranie
sprawozdawcze, które odbyli w dniu 10 marca.
Poruszono temat starań o pozyskanie dla
jednostki wozu strażackiego (obecnie OSP
Szczytniki nie ma pojazdu). Problemem „na
dziś” jest konieczność ocieplenia dachu w
remizie.

Osoby niepełnoletnie startują za zgodą opiekuna.

Obrady Spółki Wodnej

Na scenie wystąpią m. in. uczniowie szkół oraz goście z Bukowiny Tatrzańskiej

Niech każdy przyniesie ze sobą znicz!

OSP
Kórnik

W dniu 13 marca odbyło się zebranie
sprawozdawcze kórnickiej Spółki Wodnej.
Gościł na nim Antoni Kalisz oraz Krzysztof
Ratajczak, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i rolnictwa UM w Kórniku. Wpływy do
budżetu spółki w roku 2011 wyniosły 650 tys.
zł. z czego składki to 45 tys., wpłaty instytucji
115 tys., 450 tys., przekazała Gmina Kórnik,
Starostwo 13 tys. a Urząd Marszałkowski
20 tys. Wydatkowano około 600 tys. zł. Za
te pieniądze dokonano konserwacji 25 km
rowów szczegółowych, naprawiono 900 m
rur drenażowych oraz dokonano przeglądu
instalacji drenażowych na obszarze 260 ha.
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Zebrania wiejskie
W kolejnych sołectwach obyły się
zebrania sołeckie, na których zgodnie
ze statutami podsumowano działania
Rady Sołeckiej w roku minionym oraz
zaprezentowano rozliczenie finansowe.
Zebranie wiejskie sołectwa Błażejewo odbyło się 14 marca. Uczestniczyli w
nim także przedstawiciele władz samorządowych: wiceburmistrz Antoni Kalisz
oraz radna Julia Bartkowiak. Zebrani
zastanawiali się nad możliwościami
pozyskania środków finansowych na
zagospodarowanie terenu placu zabaw.
Mieszkańcy, idąc za przykładem innych
sołectw będą starali się o środki z różnych funduszów.
Także 14 marca w Żernikach spotkała się społeczność sołectwa. Na
zebraniu gościli także burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz radni Przemysław
Pacholski i Andrzej Surdyk.
Mieszkańcy wskazali na uciążliwości
związane z działaniem lądowiska samolotów. Szczególne niebezpieczeństwo
związane jest ze zmianą biegu cieku
wodnego, którego główne koryto zasypano, a nurt skierowano innym śladem.
Z tego powodu następują podtopienia.
Mieszkańców martwi dalsze nawożenie mas ziemnych na tereny wokół
lądowiska.
Dyskutowano także o perspektywie
budowy odcinka drogi wojewódzkiej,
który miałaby przebiegać na północ od
obecnego przebiegu. Takie rozwiązanie
zwiększyłoby bezpieczeństwo na istniejącej teraz drodze przy blokach.
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 16 marca w zebraniu wiejskim w
Dachowie. Oprócz sołtysa, a zarazem
radnego Przemysława Pacholskiego gościł na nim także radny Andrzej Surdyk.
Grupa mieszkańców stworzyła Lokalną Grupę Działania, która będzie starała
się zdobywać fundusze na rzecz rozwoju sołectwa. Przyjęto także Plan Odnowy
Wsi. Mieszańcy pytali o modernizację ul.
Okrężnej, plany wobec ul. Wiatracznej.
Tego samego dnia, przy obecności
wiceburmistrza i lokalnych radnych
odbyło się zebranie wiejskie w Robakowie Wsi. Mieszkańcy wskazali na
konieczność naprawy nawierzchni ul.
Żernickiej. Pozytywnie odnieśli się do
planów sprzedaży jednej z gminnych
nieruchomości, pod warunkiem jednak,
że środki pozyskane w tej transakcji
wykorzystane będą na remonty dróg i
inne działania na terenie Robakowa Wsi.
Rada Sołecka Runowa zaprosiła
mieszkańców na zebranie w dniu 19
marca. dyskutowano nad planami rewitalizacji lokalnego Parku, w czym
chce dopomóc Fundacja Zakłady Kórnickie, do której należy ten teren. Poza
sprawami naprawy dróg, utrzymania
czystości, omawiano sprawy czynnego
udziału mieszkańców w realizacji plano-
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wanych zadań. W zebraniu uczestniczył
przedstawiciel firmy TOP Farms AGRO
sp. z o. o. , która planuje budowę linii
technologicznej do przechowywania,
czyszczenia, zaprawiania i pakowania
nasion zbóż o wydajności 15000 Mg/rok.
Zakład zlokalizowany ma być na terenie
byłej mieszalni pasz.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
radna Julia Bartkowiak uczestniczyli w
zebraniu sołeckim w Czmońcu. Dyskutowano między innymi na temat możliwości dobudowy zaplecza socjalnego
do istniejących zabudowań świetlicy
wiejskiej oraz o planach modernizacji
drogi wiodącej od drogi wojewódzkiej
434 do Czmońca przez las.
W sprawie modernizacji
ul. Mościenickiej
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się w Poznaniu ze starostą Janem
Grabkowskim oraz członkami Zarządu
Powiatu Poznańskiego. Głównym tematem rozmów była modernizacja drogi
powiatowej wzdłuż ul. Mościenickiej.
Powiat rozważa budowę nowej nawierzchni w drugiej połowie tego roku.
Burmistrz zadeklarował udział gminy
w inwestycji. Zaplanowano na ten cel
(w tym na wykupy gruntów) kwotę 300
tys. zł. Starosta oczekuje zwiększenia
wkładu finansowego gminy.
Dwie wizyty w Jarocinie
Tylko 8 sołtysów uczestniczyło w
wyjeździe do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, które zorganizowano 15 marca. Celem wyjazdu było
przedstawienie planowanych rozwiązań
związanych z wprowadzaniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uczestnicy zwiedzili
składowisko odpadów w Witaszyczkach,
zapoznali się z planami rozbudowy
Zakładu. Omówiono także zagadnienia
dotyczące nowych przepisów przewidujących wprowadzenie „podatku śmieciowego”. W wyjeździe uczestniczył także
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski,
oraz wiceburmistrza Antoni Kalisz który
dzień później znów gościł w Jarocinie
gdzie spotkali się przedstawiciele porozumienia komunalnego do którego
należy także Gmina Kórnik. Zebrani
dyskutowali na temat zadań, jakie mogłoby od gmin przejąć porozumienie.
Jak ustalono, prawo nie daje związkom
gminnym możliwości przejmowania
niektórych zadań własnych gmin, jednak takie zadania mógłby przejąć lider
porozumienia, czyli samorząd Jarocina.
Delegaci zadeklarowali wstępnie, które
zadania chcą wykonywać sami, a które
mogliby przekazać Jarocinowi.
(cd. na str. 4)
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W sprawie
przewozów szkolnych
Z inicjatywy mieszkańców Szczytnik, którzy
skierowali do władz samorządowych list w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa przewozów
dzieci do i ze szkoły w Szczodrzykowie, odbyło
się w dniu 19 marca spotkanie poświęcone
temu problemowi. Uczestniczyli w nim sygnatariusze pisma, burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Antoni Kalisz, Ewa MadalińskaSoczyńska - kierownik Wydziału Oświaty UM
w Kórniku oraz Jerzy Dziliński z KOMBUSu.
Przedstawiciel przewoźnika zadeklarował, że
w przypadku większej ilości dzieci, na trasie
Kórnik-Szytniki-Szczodrzykowo jeździć będzie
większy autobus.

Kombatanci wyróżniają
W dniu 20 marca kórnickie koło Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych zorganizowało spotkanie, podczas którego wyróżniono osoby, które
pomagają w działalności koła. Specjalne dyplomy otrzymali także członkowie obchodzący w
tym roku okrągłe jubileusze urodzin, oraz osoby
wchodzące w skład zarządu. Wyróżnienia w

imieniu Zarządu Wojewódzkiego wręczył prezes kórnickiego Koła Franciszek Rozmaiarek,
a otrzymali je: Irena Pelczyńska, Irena Rozmiarek, Irena Sawicka, Jadwiga Chułek, Aniela
Lis, Magdalena Matelska-Bogajczyk, Jerzy
Lechnerowski, Antoni Kalisz, Leszek Książek,
Teodor Kijak, Wacław Wiatr, Stanisław Garczyk,
Bronisław Szczepaniak, Jan Koralewski, Jan
Tłok, Leon Okupnik, Marian Jankowiak, Stefan
Jaskuła, Ryszard Grześkowiak i Józef Rawicki.
Opr. ŁG

Walne zebranie sprawozdawcze
w ROD
im. Władysława Zamoyskiego
w Bninie
W dniu 10 marca 2012 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Bninie, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. W zebraniu
uczestniczyło 28% działkowców. Podjęto
ważne uchwały dotyczące działalności
ogrodu.
Wszystkim uczestniczącym w zebraniu
w imieniu zarządu składam podziękowania.
Prezes ROD
Andrzej Steinitz
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK OGŁASZA
przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1D/00027448/9, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka o numerze: 659/5 o powierzchni 0,0161 ha
za cenę wywoławczą 31 053,00 zł (słownie złotych:trzydzieści-jeden-tysięcy-pięćdziesiąt-trzy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY
O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ
ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK,
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 659/5 położonej w obrębie Bnin ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 23 kwietnia 2012 r. wniosku w formie formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu
25 kwietnia 2012 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 105,30 zł na rachunek Gminy
Kórnik w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 24 kwietnia 2012 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Kórnik.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Plac Niepodległości 1, pok.203, tel. (61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 21 marca 2012 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.
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Co słychać w
inwestycjach?
Aż 72 zgłoszenia (w tym jedno po terminie)
wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Kórniku w
związku z konkursem na projekt kompleksu
oświatowego w Kamionkach. Po dokonanej
przez komisję konkursową weryfikacji do
dalszego etapu zaproszono 56 wykonawców.
W przypadku dwóch odrzuconych zgłoszeń
złożono odwołania. Projekty konkursowe mają
być gotowe do dnia 9 maja 2012 roku.
Kontynuowane są prace nad rozbudową
dwóch placówek oświatowych. Nowe skrzydło
kórnickiej „Jedynki” pokryte jest już dachem
na którym montowana jest właśnie dachówka.
Wewnątrz powstają ściany działowe i instalacje.
Prace w szkole w Bninie również idą pełną
parą. Dokonano rozbiórki niektórych elementów
dobudówki, wznoszą się już części ścian nowego skrzydła, a w starych salach lekcyjnych
trwają prace modernizacyjne. Konieczne
okazało się wzmocnienie fundamentów przy
pawilonie wejściowym.
Na ukończeniu jest budowa świetlicy w
Czołowie. Z zewnątrz wykonuje się elewację
i montowane są rynny. Wewnątrz układane są
płytki podłogowe na głównej sali.
Rozpoczynają się natomiast prace przy budowie świetlicy w Konarskim. Wykonano już
ławy fundamentowe. Obie te świetlice powstają
częściowo ze środków spoza budżetu gminy.
Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na budowę
oświetlenia na osiedlu przy ul. Leśnej w
Robakowi. Przygotowywany jest także przetarg na budowę przepustu przy ul. Mostowej
w Szczytnikach.
Trwają prace przy modernizacji ul. Staszica w Kórniku. Jeszcze w marcu wznowione
zostaną prace przy budowie chodnika wzdłuż
ul. Poznańskiej w Borówcu. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do
końca maja br.
Po skablowaniu linii energetycznych Enea
montuje nowe lampy na bnińskim rynku oraz
dochodzących do niego ulicach.
Opr. ŁG

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

(cd. na str. 4)

Na trzeciej kondygnacji budowanego skrzydła szkoły w Kórniku.

Trwa wzmacnianie fundamentów w SP w Bninie.

Nowe lampy w centrum Bnina.
Układanie płytek w czołowskiej świetlicy.

Rusza budowa świetlicy w Konarskim.

23 marca 2012 r.
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środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr
XXVIII/313/2008 z dnia 30 września 2008
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51,
obręb Prusinowo, gmina Kórnik, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 02.04.2012 r. do 02.05.2012
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
w godzinach urzędowania. Przedmiotem
zmiany planu jest określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
24.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,

Pani Karolinie Bratek
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze mojego męża

Mamy

śp. Tadeusza Goli

Janiny Wiśniewskiej
składają
Zarząd oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

śp. Adama Mazanowskiego
pogrążona w smutku
żona Krystyna

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.” E. Dickinson
Naszemu Koledze
Pawłowi Pawlaczykowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci córki

Marty
składają:
nauczyciele i pracownicy
Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Pomóż - podaruj swój 1%

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamiętajmy, że możemy przekazać 1% naszego
podatku na działalność organizacji pożytku
Publicznego (OPP). Oto dane stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy:
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256
Fundacja „Zakłady Kórnickie”
Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000120123
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
Ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000131398

Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
Ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000139426

Fundacja Marcinek
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
Nr KRS 0000245354

Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Prowent 6
62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079

Fundacja „Dom Na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Nr KRS 0000266321
(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla
Hufca ZHp kórnik”)

W.K. i U.K.
WODKOM KÓRNIK
Sp. z o.o.

poszukuje
w ramach umowy zlecenia
pracowników

Rodzinie, znajomym, sąsiadom
za wspólną modlitwę, ofiarowane intencje
mszalne, złożone kwiaty oraz okazane wyrazy współczucia serdeczne podziękowania
składa Żona

Składam serdeczne podziękowania
Koleżankom i Kolegom
ze Związku Pszczelarskiego w Kórniku
za okazaną życzliwość oraz
koleżeńskie wsparcie i uczestnictwo
w pożegnalnej ostatniej drodze
mojego ukochanego Męża
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62-035 Kórnik, o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w
Kórniku, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 16.05.2012 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.

do utrzymania
porządku i czystości
na terenie Gminy Kórnik
oraz
przy pielęgnacji
zieleni miejskiej.

Panu
Pawłowi Pawlaczykowi,
Jego żonie i całej rodzinie
wyrazy
serdecznego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

Wymagania:
- obowiązkowość
- punktualność
- zaangażowanie
w wykonywane obowiązki.
- brak nałogów
- chęć do pracy
- doświadczenie
w branży ogrodniczej mile widziane
- mile widziane
prawo jazdy kategorii B

córki Marty
składają nauczyciele
wychowania fizycznego
gminy Kórnik

Zainteresowane osoby
prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres:
wodociągi@ewan.pl

Nauczycielowi Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
Panu Pawłowi Pawlaczykowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci córki

Marty

składa:
Rada Rodziców
przy Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
nr 6/2012

INFORMACJE

INFORMACJE / KONDOLENCJE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51,
obręb Prusinowo, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) i art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

Drogiej Koleżance Krystynie Mazanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża
składają przyjaciółki z grupy gimnastycznej
23 marca 2012 r.

lub
W.K. i U.K.
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 71c
62-035 Kórnik
Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”
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21 lutego2012 r. zaskoczyła nas wiadomość o śmierci Zofii Wojciechowskiej.
Ostatnie pożegnanie na kórnickim cmentarzu zgromadziło wiele osób, którym była bliska.
Zebraliśmy garść wspomnień, tych którzy ją serdecznie pamiętają.
GM
Był wrzesień roku 1963 kiedy trafiłam do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Z bijącym
sercem otwierałam drzwi do pokoju nauczycielskiego i tu spotkałam koleżankę Zosię, która
okazała się dobrym duchem tej szkoły. Wskazała wolne miejsce, poczęstowała kawą, a potem
rozpoczęła się długa, wspólna droga przyjaźni na dobre i na złe. Razem się cieszyłyśmy, razem płakałyśmy. Razem przeżywałyśmy odejścia najbliższych. Przez wiele lat ... aż do końca.
Powtórzę za Wisławą Szymborską „Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa”.
Zdzisława Noskowiak
Kochała muzykę. Jeździła do opery, operetZ Zosią znałyśmy się od 1969 r.
Obydwie uczyłyśmy młodzież klas V – VIII. ki, na warsztaty operowe prowadzone swego
Nawet sale lekcyjne miałyśmy blisko siebie. Zo- czasu przez dyrektora St. Pietrasa. Koncerty
sia uczyła historii, ja języka polskiego. Zdarzało noworoczne z Wiednia były dla Niej ucztą dusię, że wychowawstwa miałyśmy w klasach chową. Często zarywała noce, aby posłuchać
równoległych. W naszej pracy była korelacja, Kazimierza Kowalskiego. Stała bywalczyni
wzajemne porozumienie. Mawiała, najpierw ja koncertów w zamku w Kórniku. Bardziej dbała
omówię epokę napoleońską, a potem ty analizuj o duszę niż o ciało. Nie lubiła siedzieć w kuchni
„Pana Tadeusza” i wymagaj znajomości historii. i gotować obiadki lub robić zaprawy na zimę.
To właśnie historia była jej konikiem. Stąd Szkoda Jej było na to czasu.
Gdy była już na emeryturze, zaskoczyła
bogaty w eksponaty gabinet historyczny i ciekawie prowadzone kółko zainteresowań. Zawsze mnie zainteresowaniem przyrodą, ogródkiem,
chętna do współpracy, do zastępstwa w nagłych kwiatami. Z dumą pokazywała nam nowe nasawypadkach. Wyjątkowo lubiana przez młodzież. dzenia. Cieszyła się każdą roślinką, przyjętym
Z upływem czasu odkryłam, że ma bardzo drzewkiem, krzaczkiem malin. Mówiła: „Spójrz,
szerokie zainteresowania i bogatą osobowość. jakie te irysy są piękne, wczoraj robiłyśmy z
Była bardzo ciekawa świata. Mogę zaryzy- Iwoną zdjęcia”.
Nie lubiła narzekać, uskarżać się. Zawsze
kować, że była „zachłanna”. Jeszcze tego nie
widziałam, jeszcze tam nie byłam. Wciąż w pozytywnie nastawiona do świata i ludzi. Umiała
biegu, w podróży, jakby się śpieszyła, aby na szybko nawiązać kontakt z każdym człowietym świecie dotknąć wszystkiego, niczego nie kiem. Umiała też słuchać. Jeśli poranek nie
był piękny, to upiększała go swoim nastrojem,
pominąć, nie przeoczyć.
Była estetką, umiała dostrzec piękno nawet uśmiechem. Do końca pełna nadziei. Taka
w prostocie. Zawsze skromnie ale modnie i zostanie w mej pamięci.
Jadwiga Chułek
gustownie ubrana.

Trudno jest zebrać myśli, a jeszcze trudniej wyrazić słowami wspomnienia o Osobie niezwykłej,
która przez całe życie wytwarzała wokół siebie ciepłą przyjazną atmosferę.
Taka była Zosia.
…W latach naszej wspólnej, nauczycielskiej pracy w kórnickiej „Jedynce” zdarzało się, że
miałyśmy wychowawstwo klas kolejno rok po roku…Nie pamiętam przy jakiej to okazji padł pomysł,
aby dla mojej którejś klasy ósmej zorganizować wycieczkę do Zakopanego. Od razu wiedziałam,
że pojadę z Zosią- osobą, która znała i kochała Zakopane i góry...W latach następnych, kolejnych naszych ósmych klas było już oczywiste- jedziemy do Zakopanego! Kogo angażujemy do
pomocy- siebie wzajemnie!
Ja- Zosię- bo miała niezwykły dar zjednywania sobie młodych ludzi, była dla nich wielkim autorytetem, budziła szacunek, wędrując szlakami uczyła młodych ludzi miłości do gór, pokazywała
jak czerpać siły z tego co nas otacza.
Zosia- mnie???- może dlatego, że wprowadzałam na wyjazdach niektóre harcerskie zwyczaje
(zastępy, służby, zaprowiantowanie, wieczorne świeczniska- jedno było ze Staszkiem Marusarzem)
co tworzyło nieszkolny klimat.
Wtedy nie było modne, modne dziś słowo „integracja”, a nam trzydzieści lat temu udało się je
realizować. A to w ogromnej mierze dzięki Osobie szczerej, wrażliwej i otwartej na ludzi - młodych
ludzi.
I dlatego w tej chwili wszystkie, nawet te największe słowa, wydają się „za małe”, więc powiem- Dziękuję Zosiu.
Krystyna A
Z Panią Zofią Wojciechowską los zetknął mnie w pierwszych klasach szkoły
podstawowej. Już wtedy stała się dla mnie
wzorem osobowym. W następnych latach
Pani Zosia uczyła mnie historii. Pamiętam
jak bardzo było Jej przykro gdy musiała
wystawić uczniowi słabszą ocenę. Nasze
dobre oceny wynikały po części z tego, że
nikt nie chciał sprawić przykrości Pani Zosi
słabszą oceną. Po studiach podjęłam pracę
w SP nr 1 w Kórniku i tak Zosia stała się moją
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koleżanką z pracy. Zawsze uśmiechnięta,
pełna poczucia humoru i bardzo życzliwa
ludziom. Była człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej. Gdy się spotykałyśmy, Jej
widzenie świata sprawiało, że wydawał mi
się lepszy. Kochała świat, ludzi i otaczającą
nas przyrodę, a ludzie kochali Ją. Tak wiele
rzeczy potrafiło Ją zachwycić. Przypadkiem
usłyszałam wypowiedź: „Takich ludzi jak
Pani Zofia już nie ma.” Bo nie ma!
Ewa Wawrzyniak

„Kto wierzy w obecność dobra w drugim
człowieku, rozbudza je w nim” -uczniowskie
wspomnienie o wychowawcy Pani Zofii
Wojciechowskie.
Na początku lat osiemdziesiątych
uczniowie rocznika 1972 ukończyli klasę
trzecią w nauczaniu początkowym (tak
to się wtedy nazywało) i rozpoczęła się
nasza przygoda z „dorosłą” edukacją.
Klasę IVa, do której zostałam przydzielona, dostała Pani Zofia Wojciechowska,
która uczyła nas języka polskiego i historii.
Swoją wychowawczynię postrzegałam jako
osobę bardzo elegancką, z dużą klasą,
zawsze uśmiechniętą i do wszystkich
życzliwie nastawioną. Swoją postawą (bo
nie przypominam sobie jakichś połajanek,
umoralniających kazań, czy kar ze strony
wychowawcy) potrafiła zaszczepić w nas
pewne standardy zachowań, dzięki którym
potem łatwiej było nam zaistnieć nawet
w trudnych życiowych sytuacjach. Po
ukończeniu studiów polonistycznych sama
zostałam nauczycielką i powoli zaczęło do
mnie docierać, że nasza Pani po prostu
wierzyła w pokłady dobra w nas i ufała,
że to co w nas najlepsze, musi prędzej
czy później dać o sobie znać. Ta wiara w
obecność dobra w każdym z nas pozwalała
naszej Pani spokojnie towarzyszyć nam
w dojrzewaniu, wyznaczać drogowskazy
i później nawet po wielu latach cieszyć się
razem z nami, że tyle w życiu osiągnęliśmy.
Wiele lat po ukończeniu podstawówki, gdy
spotykałam swoją Panią na ulicach Kórnika,
zawsze byłam rozpoznana po imieniu (nie
mam takich umiejętności i często muszę
prosić dawnego ucznia o przypomnienie
imienia). Pani Zofia zawsze miała czas na
miłą pogawędkę, interesowała się naszym
życiem zawodowym i rodzinnym (pamiętała
nawet ile mam dzieci), a po rozmowie z Nią
pozostawało w człowieku takie miłe ciepełko wokół serca. Bardzo będzie mi brakować
tych spotkań na ulicach Kórnika. Nigdy nie
zapomnę swojej wychowawczyni - Pani
Wojciechowskiej.
Katarzyna Sibilska (Bartkowiak)

nr 6/2012

Lekcje wychowawcze z Panią Zosią,
to lekcje tolerancji i cierpliwości, ogromnej
tolerancji wobec nas wychowanków. To
lekcje rozmów z nastolatkami, bez grymasu
i zniechęcenia. I tak przez 6 lat.
Pod koniec maja, po lekcji wychowawczej Pani Zosia zapytała mnie, skąd były
róże, które dałem jej na imieniny, bo te
róże nadal kwitły, a ich cudowny zapach,
mino upływu czasu, rozchodził się po
całym mieszkaniu. Poczułem się bardzo
wyróżniony. W końcu to były tylko róże z
przydomowego ogródka.
Później, po ukończeniu szkoły podstawowej były przypadkowe spotkania z Panią
Zosią. Czasem na rynku, przed jakimś sklepem. Zawsze były wielką przyjemnością.
Właśnie wtedy obserwując Panią Zosię i jej
rozmowy z innymi osobami zrozumiałem,
że tak naprawdę wyróżniała wszystkich.
Wyróżniała radością w oczach, ciepłym
głosem, zainteresowaniem, uśmiechem,
uśmiechem, niezapomnianym uśmiechem.
Tomek N
„Pani Zosia była wybitnym nauczycielem, ponieważ nie tylko uczyła, ale
i wychowywała. Wychowywała dzieci i
rodziców. Była pedagogiem z powołania,
takim, którego zapamięta się do końca
życia. Otrzymaliśmy od niej coś więcej
ponad to, co zostało zapisane w podręcznikach i programach nauczania. Własnym
przykładem uczyła nas odpowiedzialności,
szacunku, wrażliwości. Była wzorem wielkiej kultury osobistej. Zapamiętałam ją jako
osobę wiecznie uśmiechniętą, sprawiającą
wrażenie jakby omijały ją wszelkie troski i
zmartwienia. Miała w sobie coś takiego, co
powodowało, że gdziekolwiek się pojawiła,
wyróżniała się spośród innych, nie sposób
było nie zwrócić na nią uwagi- biła od niej
niesamowita aura ciepła i pozytywnej
energii.”
Roma Haremska.
Rozważając wspomnienia o Zosi nie
sposób przemilczeć Jej sympatii do harcerstwa.
W latach szkolnych była harcerką i tak
naprawdę czuła się nią przez całe życie,
dlatego na emeryturze czynnie włączyła
się w pracę i życie kulturalne kórnickiego
harcerstwa. Było to szczere, a nie wymuszone zaangażowanie się. Wspomnę tylko:
-okolicznościowe czwartkowe spotkania
w Sadybie,
- kolejne Jubileusze 80 i 90 -lecia harcerstwa,
- uroczystości nadania Hufcowi imienia
Tytusa hr. Działyńskiego i wywodzące się
od tego czasu kolejne edycje Konkursu
Recytatorskiego Wpisani w Historię,
- Koncerty Niepodległościowe, a przede
wszystkim wspólne przeżywanie Dnia Myśli
Braterskiej – szczególnie Wieczornice
Harcerskich Pokoleń (22 lutego każdego roku ) i symboliczny pożegnalny krąg ,
którego już w tym roku nie doczekała.
Wierzę jednak w moc słów pieśni pożegnalnej
…. „ przy innym ogniu, w inną noc - do zobaczenia znów ….’’
Krystyna A

23 marca 2012 r.

Życie kilkakrotnie splatało nasze drogi.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat wspólną
łączącą je klamrą była kórnicka szkoła
podstawowa.
Najpierw była to relacja „nauczyciel –
uczeń”, bo i ja należę do licznego grona
tych, którym p. Zofia w ciepły, życzliwy, a
jednocześnie rzeczowy i ciekawy sposób
przekazywała wiedzę historyczną, zwłaszcza o dziejach Polski, bo przecież „skąd
nasz ród”, nasze korzenie i tożsamość.
Po wielu latach spotkałyśmy się w
zgoła innych okolicznościach: p. Zofia - już
emerytka „naszej” szkoły i ja, nauczycielka
w tejże placówce. Były wówczas wspólne
spotkania nauczycielskie (szczególnie
„wigilie”) oraz wycieczki szkolne, w których
p. Zosia uczestniczyła z entuzjazmem i werwą nastolatki. Pełna kultury i życzliwości,
zawsze szczerze cieszyła się z każdego
spotkania – radośnie witała, jakby spotkała
najlepszego przyjaciela i zawsze miała miłe
słowo - tak, że nie sposób było po prostu
serdecznie Jej nie uściskać! Tak też bywało
podczas przypadkowych spotkań w sklepie,
na ulicy, na spacerze, bo przecież małe
miasteczko łączy i na tej płaszczyźnie.
Wreszcie - wspólna praca w jury Powia-

towego Konkursu Recytatorskiego WPISANI W HISTORIĘ. Przez wszystkie edycje
tego konkursu (a było ich 11) miałam zaszczyt oceniać konkursowe zmagania wraz
z p. Zofią. Jej głos opiniujący był zawsze
wyważony, sprawiedliwy, pełen empatii i
życzliwości dla uczestników. Już podczas
przesłuchań cieszyłyśmy się na koncert laureatów 11 listopada w zamku i późniejsze
spotkanie w harcerskiej Sadybie.
Często zresztą umawiałyśmy się na kolejne imprezy kulturalne i patriotyczne, które
odbywały się w naszym mieście: zamku,
ośrodku kultury, bibliotece publicznej czy
w szkołach.
Ostatni nasz wspólny wieczór, na który
zaprosiłam p. Zosię, to „Popołudnie z polskimi noblistami” w bnińskiej szkole w grudniu ubr., gdzie wspominaliśmy m.in. zmarłą
też niedawno Wisławę Szymborską…
Dzisiaj, gdy nie ma już między nami
p. Zosi, zastanawiam się, jaki fenomen kryła
w sobie, że w kontakcie z Nią czułam się
jednocześnie małą dziewczynką, młodszą
koleżanką po fachu i równorzędnym partnerem.
Teresa Lubińska

Szok i niedowierzanie! To reakcja przyjaciół na wiadomość o Jej odejściu. Bez
mała 50-letnia nawiązana znajomość, a
potem przyjaźń zaowocowała tym, że miałam to szczęście uczestniczyć wraz z Tobą
w przeróżnych sytuacjach życiowych. Ta
śmierć zaskoczyła całe nasze środowisko a
przede wszystkim ludzi, którzy Cię kochali.

Posiadałaś umiejętność dostrzegania
drobnych okruchów piękna i radości świata.
Cieszył Cię każdy rozwijający się kwiat magnolii, interesujący film, obejrzana opera,
parkowy koncert, zamkowy odczyt i udana
wycieczka w góry.
Pozostaniesz na zawsze Człowiekiem
wielkiej skromności, życzliwości i ciepła.
Przyjaciółka Basia

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Okruchy wspomnień O zofii Wojciechowskiej

Panią Zosię Wojciechowską przyjemnie było obserwować, bo już w sposobie bycia, gestykulacji, w radosnym, perlistym śmiechu wyczuwało się ciepło i młodzieńczą pogodę ducha.
Z zebranych wspomnień wyłania się niezwykła postać radosnego, pomocnego, życzliwego i szlachetnego CZŁOWIEKA.
GM
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Prof. zw. dr hab. Adam Mazanowski
doktor honoris causa
(1933 – 2012)

W dniu 1 marca 2012 r. zmarł w Bninie
prof. dr hab. dr h.c. Adam Mazanowski,
długoletni kierownik Zakładu Hodowli Drobiu
Wodnego Instytutu Zootechniki PIB w Dworzyskach oraz kierownik Katedry Hodowli
Drobiu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Prof. dr hab. Adam Mazanowski urodził
się 3 sierpnia 1933 r. w Krakowie. Studia
wyższe ukończył w 1957 r. na Wydziale
Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej
we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechnika. Stopień naukowy doktora
nauk rolniczych nadała Mu w 1962 r. Rada
Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły
Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
szczegółowej hodowli zwierząt nadała Mu
w 1970 r. Rada Wydziału Zootechnicznego
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych otrzymał uchwałą Rady
Państwa w 1981 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1987 r. Tytuł doktora honoris causa
nadała Profesorowi w 1997 r. Akademia
Rolniczo - Techniczna w Olsztynie (obecnie
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). Natomiast, w 1998 r. Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w
uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie
zootechniki nadało prof. dr hab. Adamowi
Mazanowskiemu godność Członka Honorowego PTZ.
Pracę zawodową rozpoczął w Wyższej
Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w Zakładzie Hodowli Drobiu Katedry Szczegółowej
Hodowli Zwierząt na stanowisku młodszego
asystenta, później adiunkta. Od września
1969 r. do przejścia na emeryturę pracował
w Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Drobiarstwa (później Instytut
Zootechniki PIB), na stanowisku kierownika
Zakładu Żywienia i Użytkowania Drobiu, a
następnie kierownika Zakładu Hodowli Drobiu Wodnego w Dworzyskach. W 1981r. rozpoczął dodatkowo pracę w Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy)
na Wydziale Zootechnicznym. W grudniu
1984 r. powierzono Profesorowi stanowisko kierownika Katedry Hodowli Drobiu, na
którym pracował do przejścia na emeryturę.
Pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego 15 osób zakończyło przewody
doktorskie, a w Zakładzie Hodowli Drobiu
Wodnego Dworzyska, którym kierował pięć
osób wykonało prace habilitacyjne.
Niezwykle bogaty dorobek naukowy prof.
dr. hab. Adama Mazanowskiego stanowi
696 pozycji, w tym 178 oryginalnych prac
twórczych, 80 komunikatów i artykułów
naukowych, 13 podręczników, skryptów i
ważniejszych broszur, 294 artykuły popularnonaukowe i opracowania dla praktyki
oraz 141 innych opracowań, w tym głównie

recenzje dorobku naukowego na stopień
doktora habilitowanego i tytuł profesora.
Poza tym Profesor opracował przeszło 500
recenzji prac naukowych przeznaczonych
do druku, projektów badawczych (grantów),
projektów celowych, sprawozdań z prac
naukowych oraz różnych ocen.
Profesor Adam Mazanowski był wybitnym specjalistą z zakresu hodowli i chowu
drobiu. Znaczący dorobek naukowy Profesora stanowi przykład ogromnej pracowitości, inicjatywy naukowej, umiejętności
nawiązywania współpracy z jednostkami
badawczymi w kraju i za granicą oraz prężności organizacyjnej. Potwierdzeniem tego
jest nie tylko liczba i wysoki poziom opublikowanych oryginalnych prac twórczych,
ale także zakres problematyki badawczej
odzwierciedlającej Jego szerokie zainteresowania naukowe. Badania Profesora
mają nie tylko dużą wartość poznawczą,
ale także utylitarną, a wiele osiągnięć naukowych zostało wdrożonych w praktyce
drobiarskiej.
Profesor był też inicjatorem ochrony ginących ras i rodów drobiu. Nie tylko stworzył
fermę stad zachowawczych i rezerwowych
gęsi i kaczek w Dworzyskach, ale prowadził szerokie badania, przynoszące Mu
powszechne uznanie. Tylko dzięki pracy
i wytrwałości Profesora oraz Jego współpracowników, udało się do dziś ochronić
przed zagładą unikalne na skalę światową
stada gęsi i kaczek, stanowiące bezcenną
rezerwę genów.
Prof. zw. dr hab. Adam Mazanowski
był uczonym o międzynarodowej renomie.
Jako autor pionierskich prac z zakresu
hodowli i chowu drobiu oraz wybitny organizator hodowli i produkcji, przyczynił
się w znaczącym stopniu do rozwoju polskiego drobiarstwa. Uczestnicząc w wielu
gremiach krajowych i międzynarodowych,
dobrze przysłużył się polskiej zootechnice.
Jako promotor i recenzent, wniósł liczący
się wkład w rozwój kadry naukowej Uniwersytetów Przyrodniczych i innych placówek
naukowych.
Za niezwykle bogatą działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor
był wyróżniany nagrodami i odznaczeniami.

Został odznaczony między innymi Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Sylwetka Profesora Mazanowskiego
nie byłaby pełna bez wzmianki o Jego
zainteresowaniach pozazawodowych. Koncentrowały się one głównie na profesjonalnym prowadzeniu pasieki. Oprócz pracy w
pasiece Profesor zajmował się ulubionymi
zwierzętami oraz dużo czasu spędzał w
przydomowym ogródku.
Pan Profesor był nie tylko naszym przełożonym ale przede wszystkim wspaniałym
i wyjątkowym człowiekiem, często surowym
ale zawsze sprawiedliwym i życzliwym.
Wielu z nas znalazło w Panu Profesorze
oparcie w trudnych chwilach, zawsze
mogliśmy liczyć na życzliwą radę i pomoc.
Profesor Mazanowski był osobą wybitną
o ogromnej wiedzy połączonej z pasją.
Jego rzetelność, dokładność i pracowitość
były dla nas wszystkich rzeczywistym,
niedoścignionym wzorem do naśladowania.
Aktywność naukowa i twórcza Profesora,
także po przejściu na emeryturę – aż do
ostatniego dnia – może być przykładem
dla wielu.
Chciałbym podziękować losowi, że 41
lat temu miałem ogromne szczęście i zaszczyt spotkać Pana Profesora i związać
z nim całe swoje życie zawodowe. Profesor był moim nauczycielem i mistrzem,
pokazał szczytny cel zawodu zootechnika
– doświadczalnika. Otoczył mnie „ojcowską
opieką”, był zawsze chętny do rozmowy,
oraz dzielenia się swoją wiedzą. Będzie mi
tych rozmów bardzo brakowało.
Jest nam bardzo smutno. Tracimy
niezwykłego człowieka. Jednocześnie
jednak wiemy, że czas który Profesor nam
poświęcił, myśli i wiedza którymi się z nami
dzielił, będą dla nas dalszą wskazówką na
przyszłość.
Będziemy o Nim zawsze pamiętać,
zawsze wspominać w naszym codziennym
życiu i pracy.
dr inż. Grzegorz Szukalski
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Mają drugi dom

Od 1 marca br. swoją działalność
rozpoczęła pierwsza w gminie Kórnik
placówka codziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)
są bardzo zadowoleni z możliwości
korzystania z zajęć prowadzonych w
placówce. Pani Karina, oraz panowie
Dawid i Piotr zapytani, co najbardziej im
się tutaj podoba, odpowiadają jednym
słowem: wszystko! Czują
sie w tym miejscu jak w
drugim domu.
Anita Wachowiak - kierownik ŚDS opowiada o działalności tej placówki. Plany
utworzenia ośrodka wsparcia
dla osób niepełnosprawnych
pojawiły się razem z narodzinami Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
Podczas już dziesięcioletniej
pracy Stowarzyszenia inicjatywa rodziców i opiekunów
doprowadziła do utworzenia
stanowiska gminnego rzecznika osób niepełnosprawnych, a
obecnie do otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Proces tworzenia placówki
był bardzo długi ze względu na konieczność
remontu przyziemia budynku Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia. Obecnie znajdujące się tu
pomieszczenia zostały odpowiednio zaadoptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
– pozbawione są jakichkolwiek barier architektonicznych. W lokalu istnieją: sala ogólna do
spotkań uczestników z rodzicami i opiekunami,
dwie pracownie terapeutyczne, pokój indywidualnego poradnictwa, jadalnia z aneksem
kuchennym, toalety wraz z natryskiem.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jed-

Zrób sobie raj
na Prowencie
Niektórzy wiedzą, jak zrobić sobie raj.
Już niedługo będziemy mogli zajrzeć do
tego raju i zerwać tam sobie jakieś apetyczne jabłuszko. Stanie się to w piątkowy
wieczór 30 marca w Kórnickim Ośrodku Kultury. Spędzimy czas w sposób zaskakujący,
z Dyskusyjnym Klubem Książki.
Co to jest?
Dyskusyjny Klub Książki, to grupa ludzi,
z którymi możecie swobodnie podyskutować o książkach i nie tylko.
Jak to działa?
Spotykamy się raz w miesiącu (w piątki
o 19.00), dzielimy spostrzeżeniami, opowiadamy o własnych refleksjach dotyczących
szeroko rozumianej kultury.
Na każdym spotkaniu otrzymujecie
egzemplarze książki, o której będziemy
rozmawiać za miesiąc. Są to najciekawsze
pozycje literatury - polskiej i światowej,
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nostką organizacyjną gminy Kórnik. Do Domu
uczęszcza 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami opiekują się terapeuci:
dwóch pedagogów oraz psycholog. Odbywa się
11 różnych rodzajów terapii. Działają pracownie:
kulinarna, plastyczna, krawiecka, techniczna,
muzykoterapii, ogrodnicza, zaradności życiowej, usprawniania ruchowego, psychologiczna,
edukacyjna oraz integracyjna.
Głównym celem Środowiskowego Domu
Samopomocy jest zwiększenie zaradności
życiowej i samodzielności oraz integracja

uczestników. ŚDS swoje zadania realizuje głównie w zakresie rehabilitacji społecznej, która
obejmuje rozwijanie u uczestników umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, terapię
zajęciową, rozwijanie uzdolnień, oraz kształtowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
Zajęcia dla uczestników odbywają sie od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt w
godzinach 9-15. Osoby biorące w nich udział
mają zapewniony dowóz oraz powrót do
miejsca zamieszkania. Są podzielone na trzy
pięcioosobowe grupy. Codziennie w ramach
wydawnicze nowości i klasyki. Poza tym
pozwalamy sobie na eksperymenty: na
badanie, w jaki sposób literatura koresponduje z różnymi sferami naszego życia
i innymi dziedzinami sztuki. Teatralizujemy,
podejmujemy działania pozornie (lub nie?)
bezsensowne - na przykład gramy w gry
zespołowe;) Słowem - mamy do siebie
dystans. To nie są wykłady o literaturze
ani lekcje polskiego. Nie podchodzimy
do tego zbyt serio i chyba dzięki temu, na
serio, możemy dowiedzieć się czegoś o
innych - innych narodowościach, punktach
widzenia, innych czasach...
Kto przychodzi?
Przychodzą bardzo różni ludzie - mamy
rozmaite zainteresowania, odmienne światopoglądy i doświadczenia. Zawodowo należymy do różnych środowisk. To wzbogaca
spotkania.
Co przygotujemy tym razem?
Inne narodowości mówią o nas - Polakach: „Ci pracowici” , „Ci, co *się spinają*’”.
O tym, jacy jesteśmy, możemy przekonać
się nie tylko słuchając opinii na nasz temat,
ale też zanurzając się w świat tych, którzy

pracowni kulinarnej same przygotowują obiady.
Towarzyszyliśmy im podczas śniadania. Miały
wtedy okazję rozmawiać o różnych sprawach i
dopisywały im humory.
Pani Hania, która jest psychologiem, prowadzi zajęcia z terapii indywidualnej i grupowej
psychologicznej, a także techniczne i integracyjne, przygotowujące do różnych konkursów,
wystaw, imprez, oraz zajęcia z usprawnienia
ruchowego. Podczas naszej wizyty nadzorowała zajęcia w pracowni technicznej.
- Prowadzę pracownię kulinarną, zaradności życiowej, zajęcia pedagogiczne oraz plastyczne.
W ramach pracowni kulinarnej przygotowuję razem z
uczestnikami posiłki. Uczymy
się kroić, dozować różne produkty, wymierzać proporcje,
estetycznie i w miarę możliwości samodzielnie spożywać
śniadania i obiady - omawia
swoją pracę pani pedagog
Karolina.
Siostra Zdzisława ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
pedagog specjalny prowadzi
pracownię kulinarną, ogrodniczą, pedagogiczną i muzykoterpię.
Podczas zajęć muzykoterapii widać było ile radości
i przyjemności sprawiają one
uczestnikom ŚDS.
Anita Wachowiak serdecznie dziękuje paniom Aleksandrze i Krystynie które w ramach
pracy wolontaryjnej pomagają przy opiece
nad uczestnikami. Jednocześnie zaprasza
wszystkie chętne osoby, które chciałyby pomóc
w podobny sposób.
Anita Wachowiak wspomina również o
planach związanych z rozwojem tego domu.
W jego zajęciach ma uczestniczyć więcej osób,
powiększy się liczba terapeutów, przybędzie
także pracownia komputerowa.
Robert Wrzesiński
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Wspomnienie o Adamie Mazanowskim

je wydają. Na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki wybierzemy się w
podróż do Czech i - być może - powrócimy
stamtąd stojąc na głowie. Czesi się bowiem
„*nie spinają*”. O kraju krecika, „netoperka”
i wiecznej „pohody” ducha ciekawie i przenikliwie napisał Mariusz Szczygieł w książce
„Zrób sobie raj”. Przekonacie się, do
czego książka ta nas zainspirowała.
Kto to organizuje?
Dyskusyjne Kluby Książki działają na
terenie całego kraju dzięki Instytutowi
Książki i Bibliotekom Wojewódzkim. Dostęp
do książek zapewnia nam Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu.
Wypożyczacie je bezpośrednio od osoby prowadzącej spotkanie (Barbara Celińska) lub zabieracie z Kórnickiego Ośrodka
Kultury. Kontakt z nami możecie nawiązać
poprzez KOK kontakt@kornickiosrodekkultury.pl tel.: (61) 8170 891 lub pisząc do
mnie: celinska.b@gmail.com
Zapraszam serdecznie,
Barbara Celińska

11

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
12

nr 6/2012

23 marca 2012 r.

13

FX partnerzy - organizatorzy nietypowych imprez integracyjnych dla firm
oraz Urząd Miasta Kórnik zapraszają
mieszkańców Gminy Kórnik oraz Miasta
Poznania na:
„I Kórnicki
Spływ Kajakowy
z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana w
ramach cyklu „Baw się z FX-em” odbędzie
się w sobotę i niedzielę 14 i 15 kwietnia br.
Około 37-kilometrowa trasa podzielona
będzie na dwa odcinki. W sobotę od rana
organizatorzy wypłyną z Biernatek.
Start oficjalny planowany jest w Bninie
kajakarze popłyną przez Jeziora: Kórnickie,
Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej rzeką
Głuszynką. Pod koniec pierwszego etapu
najwytrwalsi będą musieli pokonać gęsto

zatrzcinione tereny zarośnietego jeziora
w Borówcu, by następnie malowniczo
meandrującą rzeką Głuszynką dopłynąć
w okolice Kamionek, gdzie zlokalizowany
będzie biwak (nocleg pod namiotami). Wieczorem FX partnerzy zabawią uczestników
nietypowymi konkurencjami integracyjnymi,
a dzień zakończy się ogniskiem i wspólnymi
śpiewami przy akompaniamencie gitary.
Drugiego dnia od rana do imprezy mogą
dołączyć Ci którzy z różnych przyczyn nie
będą mogli popłynąć już od soboty. Niedziela - drugi dzień spływu to odcinek urokliwą
rzeką Głuszynką od Kamionek do Czapur,
aż do ujścia do Warty, którą kajakarze
spłyną do samego Poznania.
Jak mówi pomysłodawca i jednocześnie
Komandor spływu- Jakub Zygarłowski:
najczęściej przemieszczamy się na trasie
Kórnik-Poznań, samochodem, autobusem
czy pociągiem, co bardziej aktywni pokonują tą trasę rowerem, jednak niewiele
osób wie, że z Biernatek przez Kórnik do
Poznania można dotrzeć kajakiem. Na
niektórych mapach zaznaczony jest nawet
ten szlak kajakowy, jednak ze względu na
miejscami bardzo gęsto zarośnięte odcinki
rzeki Głuszynki oraz zarośnięte niemal
całkowicie tereny Jeziora Borówieckiego do

tej pory było to niemal niemożliwe. Dzięki
staraniom i działaniom Gminy Kórnik najbardziej niedostępne odcinki mają zostać
oczyszczone przed spływem na tyle, żeby
dało się przepłynąć kajakiem.
Udział w imprezie należy zgłosić do
10 kwietnia. Ze względów organizacyjnych ilość uczestników jest ograniczona,
o przyjęciu na spływ decyduje kolejność
zgłoszeń. Na imprezę można się wybrać
własnym kajakiem lub skorzystać z kajaków zapewnionych przez organizatorów.
Organizatorzy zapewniają również miejsca
w namiotach oraz wojskowe materace.
Wyżywienie we własnym zakresie.
Spływ zabezpieczony będzie przez
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo oraz przez ratownika
WOPR. Dzieci mogą wziąć udział w spływie
wyłącznie pod opieką dorosłych.
Informacje szczegółowe dotyczące
spływu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
www.fxpartnerzy.pl
Kontakt:
Komandor Spływu
Jakub Zygarłowski
tel. 606-454-121

Kotwica
„zbroi się”

Wieczór
wspomnień o „Bursztynowej dziewczynie”
W dniu 14.03.br. biblioteka w Bninie

zorganizowała wieczór wspomnieniowy
o Annie Jantar. Spotkanie to przypadło
w 32 rocznicę tragicznej śmierci tej,
która ukochała pieśń. W czasie wieczoru
bibliotekarki przypomniały i przybliżyły
licznie zgromadzonej publiczności sylwetkę tej znanej i lubianej piosenkarki.
Anna Jantar była jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek lat siedemdziesiątych. Już od najmłodszych lat przejawiała talent muzyczny. Zanim rozpoczęła
karierę solową, współpracowała z zespołem
Waganci, którego założycielem był Jarosław Kukulski, późniejszy mąż wokalistki.
„Bursztynowa dziewczyna”, bo tak nazywano piosenkarkę, nagrała wiele przebojów
muzycznych takich jak: Tyle słońca w całym
mieście, Najtrudniejszy pierwszy krok, Co
ja w Tobie widziałam, Nie żałujcie serca
dziewczyny, Tylko mnie poproś do tańca, Za
każdy uśmiech Twój i. in. Perła polskiej piosenki koncertowała m.in.: w Sopocie, Opolu, Kołobrzegu, ówczesnej Czechosłowacji,
Stanach Zjednoczonych, czy Niemczech.
Po urodzeniu córki Natalii szybko wróciła
do czynnego życia artystycznego. Liczne
sukcesy w kraju i za granicą przyniosły jej
popularność i motywowały do dalszej pracy.
Współpracowała m.in. ze Stanisławem Soy-

CO SŁYCHAĆ
U MISIACZKÓW

Działacze Kotwicy staraja się wzmocnić drużynę seniorów.
Barw kórnickiego klubu w rundzie
wiosennej bronić będzie Dariusz Cudny,
były gracz Lechii Zielona Góra, Śląska
Wrocław, Zawiszy Bydgoszcz, Warty Poznań (spędził w tej drużynie 10 lat) oraz
GKS Katowice
Kotwicę wzmocni także Maciej Szymanek. Piłkarz przyszedł z Lubońskiego
KS Fogo, gdzie nie mógł przebić się do
podstawowego składu.
ŁG

Miesiąc luty i początek marca obfitował
w naszym przedszkolu w wycieczki dzieci
po jego okolicach. Wraz z nadejściem
nieco cieplejszych dni, przyszła pora na
zwiedzanie i poznawanie naszego miejsca
zamieszkania.
I tak „Wesołe Misie” wybrały się do sklepu, aby móc w praktyce zastosować zasady
zachowania się w takich miejscach. Dzieci
zakupiły kilka produktów, zapłaciły za nie,
pamiętając o używaniu w takich sytuacjach

ką, Bogusławem Mecem, Budką Suflera, czy
zespołem Perfekt. Dobrze zapowiadającą
się karierę przerwała katastrofa lotnicza w
1980 roku. Samolot, którym wracała do Polski rozbił się tuż przed lądowaniem w pobliżu
warszawskiego lotniska Okęcie.
Miłośnicy talentu Anny Jantar na spotkaniu w Filii w Bninie mieli okazję dowiedzieć
się wielu szczegółów o życiu piosenkarki
.Wieczór przeplatały wątki biograficzne,
wspomnienia o Annie Jantar, fragmenty
wywiadów, których udzieliła i piosenki w
jej wykonaniu. Wysłuchano m. in. takich
utworów jak: Witaj mi, Wszystkie koty w
nocy czarne, Staruszek świat, Jambalaya

KULTURA

KULTURA

KAJAKIEM
z Kórnika
do Poznania

, Radość najpiękniejszych lat, Nie wierz mi,
czy Nic nie może przecież wiecznie trwać.
Na zakończenie spotkania bibliotekarki
poleciły książkę Andrzeja Witko pt. Anna
Jantar. Pozycja ta, napisana w formie dialogu, opowiada o karierze, zainteresowaniach
i planach życiowych wokalistki. Spotkanie
zwieńczyły słowa piosenki Anny Jantar, które
mogą być receptą na szczęście dla każdego
z nas: ” Tak mało trzeba nam i dużo tak,
żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście
dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg.
Wystarczy , żeby ktoś pokochał nas”.
K.PP

zwrotów grzecznościowych.
„Serdeczne Misie” z kolei wybrały się z
wizytą do pani krawcowej, która z wielkim
zaangażowaniem opowiadała im o swojej
pracy. Nie raz już Misiaki z naszego przedszkola gościły u Pani Justynki. Dziękujemy
Pani za serdeczne i miłe przyjęcie, po
którym wiele dziewczynek i chłopców w
przyszłości bardzo chce wykonywać właśnie ten zawód…(fot.3)
„Leśne Misie” postanowiły natomiast
„wrzucić coś na ząb”. W tym celu przygotowały (pod czujnym okiem Pań) pyszne,
kolorowe kanapki. Mimo, że pracowały
używając ostrego sprzętu, obyło się bez
skaleczeń…
BK

DZIEŃ KOBIET PAŃ Z KONARSKIEGO

Dariusz Cudny
(foto. z archiwum zawodnika)

8 marca
- niech każdy się dowie,
że dzisiaj jest Dzień Kobiet

Pewnego marcowego wieczora, w Dzień
Kobiet, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z
Konarskiego oraz panie zaprzyjaźnione z
tymże Kołem, uczciły już po raz trzeci, swoje
święto poza domem, a mianowicie w restauracji
Casablanka w Bninie.
Była to okazja, do oderwania się chodź na
chwilę od codziennych trosk i obowiązków. Przy
uroczystej kolacji, kawie i torcie, panie mogły
wspólnie spotkać się, porozmawiać, a nawet
wspólnie pośpiewać.
Wspólna biesiada pań upływała w bardzo
miłej, sympatycznej i wesołej atmosferze. Śmiechom i dowcipom nie było końca.
Szkoda, że czas wspólnie spędzony tak
szybko minął, ale za rok znów jest Dzień Kobiet.
Beata T.
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Od początku marca funkcjonariusze
Straży miejskiej wystawili 15 mandatów i
wystosowali jeden wniosek do sądu ukaranie osoby, która odmówiła przyjęcia mandatu. Wylegitymowali oni 59 osób, „pouczyli”
37 osób. Odnotowano w tym czasie 30 różnych zgłoszeń od mieszkańców. Strażnicy
interweniowali 89 razy, w tym skontrolowali
3 posesje oraz wywieźli do schroniska 3
psy. Kilka interwencji dotyczyło wyrębu
drzew. W jednym przypadku wskazana
osoba posiadała pozwolenie na wyręb.
Sprawdzano także zgłoszenia dotyczące
spalania niedozwolonych substancji. Straż
Miejska asystowała także komornikowi
podczas eksmisji. Uniemożliwiono także
prowadzenie pojazdu przez osoby nietrzeźwe. Funkcjonariusze zgłosili także firmie
zajmującej się zbieraniem zużytej odzieży
potrzebę naprawy jednego z pojemników.
Opr. ŁG

Straż Miejska przypomina,
że zgodnie z przepisami
uchwały o utrzymaniu
porządku i czystości
w Gminie Kórnik
(IV §12 pkt 8)
tylko do 15 kwietnia
dozwolone jest spalanie
w ogrodach i na działkach
suchych pozostałości
roślin.
Zakaz spalania
tych materiałów
potrwa do
15 października.
Ogłoszenie o naborze pracownika
do Środowiskowego Domu Samopomocy
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku
ogłasza nabór na stanowisko
Pedagoga
w wymiarze pełnego etatu
na umowę na zastępstwo
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie wyższe magisterskie w
kierunku pedagogika
8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
9. wysoka kultura osobista
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II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata
gwarantujące prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na
stanowiskach zajmowanych poprzednio
przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich
miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji
z podopiecznymi;
Wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich
pracodawców, obecnego pracodawcy lub z
innych instytucji;
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 28 marca
2012 r. Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy” w
Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub
przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej
wymienionym dopiskiem. Postępowanie
konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów oraz ewentualnej
rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które
wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 5 kwietnia 2012 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).
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Kronika
kryminalna
Za okres 3 marca -17 marca br.
Pod wpływem alkoholu...
W dniu 7 marca policjanci Wydziału
Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu w sklepie monopolowym
w Kórniku ujawnili sprzedaż alkoholu osobie
nietrzeźwej.
Tydzień później funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu zatrzymali na terenie Jaryszek mężczyznę,
który kierował samochodem „pod wpływem”. Badanie alkomatem wykazało 1,34
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Także 14 marca funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali w
Prusinowie nietrzeźwego mężczyznę - aparatura wskazała u niego 0,70 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Dwa dni później „wpadł” inny pijany
rowerzysta. Cyklista, który poruszał się po
terenie Robakowa miał 1,10 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Następnego dnia zatrzymano kolejnego nietrzeźwego miłośnika dwóch kółek.
Rowerzysta miał 1,12 mg/l alkoholu w

Race
przeciw
Bninowi

W pierwszą niedzielę marca na hali
ORiS „Oaza” odbył się turniej młodych
piłkarzy. Zorganizowali go kibice Lecha
Poznań z Bnina. Na trybunach pojawiła
się liczna grupa fanów, w większości
sympatyków „Kolejorza”. Ich obecność
spowodowała, że „klimat” trybun i dopingu znany z meczów rozgrywanych
na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu przeniesiono do „Oazy” - niestety
także z tymi złymi elementami.
Najpierw był gorący doping, śpiewy,
okrzyki, zsynchronizowane podskoki. Młodzi gracze rzeczywiście mogli poczuć się
jak na ważnym meczu. I chciałoby się tu
napisać o tym która drużyna zwyciężyła,
kto został „królem strzelców” i pochwalić
organizatorów. To jednak co wydarzyło się
przed rozstrzygnięciem, w czasie trwania
kolejnego meczu, udowodniło, że to nie
piłka nożna i mali futboliści byli ważni dla
licznej grupy kibiców. Ważna była rozruba.
Dopingujący nagle, po umówionym znaku- odliczaniu, rzucili na parkiet dziesiątki
taśm papierowych i - o zgrozo- zapalili kilkanaście rac, które bardzo szybko zadymiły
cały obiekt.
Turniej przerwano, lub jak określają to
przedstawiciele organizatorów - zakończono. Co z reszta za różnica jak to nazwiemy?
Ważniejsze, by właściwie nazwać formę w
jakiej tego dokonano.

23 marca 2012 r.

wydychanym powietrzu, a ponadto kierował
pojazdem pomimo prawomocnego zakazu
Sądowego.
Kradzieże
W dniu 3 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzież
przedmiotów aluminiowych o wartości 300zł
z terenu prywatnej posesji.
W tym samym dniu Komisariat został
powiadomiony o dokonanej w Borówcu kradzieży samochodu marki VW Golf. Sprawcę
kradzieży zatrzymano na gorącym uczynku.
W środę 7 marca zgłoszono Policji
informację o dokonanej w Borówcu kradzieży kołpaków kół samochodu m-ki Ford
o szacunkowej wartości 400 zł.
W dniu 9 marca zgłoszono podobne
zdarzenie. Również z kół Forda, także w
miejscowości Borówiec, dokonano kradzieży kołpaków o wartość około 800zł.
Dzień później funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku na terenie Kamionek
dokonali zatrzymania na gorącym uczynku
mężczyznę dokonującego kradzieży roweru
górskiego wartego około 400 zł.
W dniu 15 marca Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o kradzieży
samochodu marki VW Caddy, która miała
miejsce w Borówcu. Dodatkowo sprawcy,
po otwarciu bramy garażowej pilotem pozo-

stawionym w skradzionym pojeździe, weszli
do garażu skąd dokonali kradzieży drugiego
samochodu m-ki Volvo V70. Nie dość tego
- spenetrowali mieszkanie skąd skradziono
pieniądze oraz elektronarzędzia. Straty
szacuje się na 160000zł.
W dniu 17 marca funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie kradzieży na terenie Kórnika telefonu komórkowego marki Samsung,
o wartości 1000zł.
Inne
W dniu 8 marca Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o wprowadzeniu w błąd mieszkańca miejscowości
Biernatki. Mężczyzna podający się za
pracownika poznańskiej firmy dokonał od
niego zakupu ziarna pszenicy (27200 kg)
okazując fikcyjny wydruk przelewu. Straty
oszacowano na kwotę 24847,20zł.
W dniu 17 marca funkcjonariusze KP
w Kórniku zatrzymali na gorącym uczynku
sprawcę uszkodzenia nieoznakowanego
radiowozu Policji.
W tym samym dniu powiadomiono
Komisariat o dokonanym w miejscowości
Dachowa uszkodzeniu ogrodzenia działki
budowlanej. Straty to około 5000zł.
W omawianym okresie miały miejsce
także dwie kolizje drogowe.
na podstawie informacji
KP W Kórniku opr. ŁG

Można znaleźć różne pasujące określenia: na przykład „głupota” lub „brak
odpowiedzialności”. Tak na pewno można
nazwać pomysł odpalania w hali sportowej
kilkunastu rac. Niestety na forach internetowych wielu uczestników takie ekscesy
nazywa „dobrą zabawą” lub „wspaniałym
dopingiem”.
Media zajęły się tematem, organizatorzy
ponoć odmawiali komentarzy, wyłączali
komórki, nie odpowiadali na maile. Najpierw
upubliczniono krótkie filmiki. Po pewnym
czasie na jednym z portali ukazała się ponad trzydziestominutowa relacja filmowa,
umieszczona tam przez kibiców z Bnina.
O tym, że nie do końca czuli się „fair”
wnioskować można z faktu, że na umieszczonym filmie, w kulminacyjnym momencie,
zamazano obraz, by nie można było rozpoznać osób odpalających race.
Ja również próbowałem skontaktować
się z jednym z organizatorów. Prosiłem o
wytłumaczenie zachowania kibiców, o „ich
wersję wydarzeń”. Dałem w ten sposób
szansę na wyjaśnienie sprawy. Otrzymałem
lakoniczną odpowiedź z sugestią, bym na
łamach Kórniczanina nie zajmował się tym
tematem. A jak coś napiszę to „się odniosą”.
Pewnie niektórym na rękę byłoby „zamiecenie sprawy pod dywan”.
Można by sprawę podsumować krótkim
zdaniem „Kolejny wybryk kibiców”. Niestety
ma ona również drugi aspekt, którego prowodyrzy ekscesów w „Oazie” muszą być
świadomi. Na trybunach wyraźnie widać
było flagi i transparenty z nazwą, jak wykazały konsultacje społeczne, tak ważną
dla wielu ludzi - z nazwą Bnin.
W okresie, gdy grupa zaangażowanych
działaczy starała się jak najlepiej rozreklamować wniosek o przywrócenie praw

miejskich Bninowi, gdy zbierano podpisy
od ludzi z autorytetem, od prominentów i
gdy przekonywano ich do poparcia starań
mieszkańców Bnina, wtedy niektórzy członkowie stowarzyszenia „Nasz Bnin”, czyli ci,
którym najbardziej powinno „zależeć” zrobili
sobie i Bninowi taką antyreklamę ... Wstyd.
Mam wielką nadzieję, że wielka praca
włożona w propagowanie „wskrzeszania”
Bnina nie zostanie zmarnowana przez tego
typu działania. Jak sądzi wielu, na drodze
do przywrócenia praw miejskich Bninowi nie stoi żadna przeszkoda formalna.
Wystarczy „tylko” przekonać Wojewodę,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz
Radę Ministrów.
Kibice odpalający race w hali nie przekonają decydentów. A jeśli „sprawa Bnina” nie
powiedzie się i tym razem - podziękujemy
tym którzy psuli zamiast pomagać.
Łukasz Gregorowski
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Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy w marcu wzięli
udzial w kilku akcjach:
5 marca usuwali plamę oleju
na ulicy Krasickiego w Kórniku.
13 marca gasili pożar trzciny przy
ulicy Zwierzynieckiej w Bninie.
13 marca udali się ugasić pożar śmieci
w bloku przy ulicy Leśnej w Dziećmierowie.
17 marca gasili pożar trawy
przy ulicy Kempingowej w Borówcu.
18 marca ugasili trawę
przy ulicy Cmentarnej w Bninie.
19 marca zabezpieczali miejsce wypadku
w Dębcu na trasie S 11
Opracował
Robert Wrzesiński
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Wyjątkowo słoneczną i wysoką temperaturą przywitała nas poznańska Malta
w sobotę 17 marca 2012, gdzie odbyła się ósma już edycja najpopularniejszego biegu
Wielkopolski na dystansie 10 km- Maniacka Dziesiątka. Bieg organizowany jest przy
głównym udziale organizacyjnym K.B. Maniac Poznań. Wysoka frekwencja uczestnikówblisko 2 tysiące osób- to dowód na to, że lubimy biegać, niekoniecznie w tradycyjnych
sportowych strojach. Jak co roku, organizator ogłosił konkurs na najbardziej oryginalny
strój, więc nie zabrakło „muzyków”, „lekarzy”, „miłośników piwa” i innych wymyślnych i
niespotykanych strojów. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w pakiety startowe, w
których skład wchodziła pyszna kanapka jednej z polskich firm, wygodny bidon do biegania
albo funkcjonalne sportowe skarpetki.
Członkowie Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik” wyjątkowo licznie stawili się
na linii startu przy hangarach kajakowych, bo było nas już o kilka osób więcej, niż przed
rokiem- piętnaścioro!! Najszybszy był Andrzej Lewandowski, który osiągnął metę już po
40 minutach, plasując się na 191. pozycji w klasyfikacji generalnej. Mariusz Kieslich gonił
Józka Mikę, ale rywal nie dał się wyprzedzić i był na mecie kilkanaście sekund wcześniej.
Ja „spotkałam się” po raz pierwszy z klubową koleżanką- Anią Prokopczuk na 9. kilometrze
i na mecie osiągnęłyśmy taki sam czas brutto. Krzysztof Buszkiewicz był zającem dla
swojego syna Marcina i dotarli na metę niemal jednocześnie. Wszystkie wyniki poniżej:
191. ANDRZEJ LEWANDOWSKI- M50/17 40:00/ 40:07
210. GRZEGORZ WOJTASZEK- M40/41 40:28/ 40:39
304. JÓZEF MIKA- M50/24 42:20/ 42:34
318. MARIUSZ KIESLICH- M50/26 42:33/ 42:47
446. JÓZEF TOPOLEWSKI- M50/36 44:19/ 44:37
519. ADAM PROKOPCZUK- M20/144 44:33/ 45:57
597. MAREK SZEWCZYK- M50/46 46:43/ 46:51
911. WITOLD LUDWA- M50/74 50:06/ 50:37
915. IZABELLA MOSKAL- K30/24 50:25/ 50:39
916. ANNA PROKOPCZUK- K20/21 49:15/ 50:39
1164. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI- M40/238 51:54/ 53:40
1294. DANIEL UTRAJCZAK- M30/491 53:23/ 55:17
1464. KRZYSTOF BUSZKIEWICZ- M40/284 56:27/ 58:15
1645. MARCIN BUSZKIEWICZ- M16/28 56:27/ 58:18
1909. BARTOSZ KURZAWSKI- M40/340 01:12:40/ 01:14:46
JUŻ ZA PARĘ CHWIL ODBĘDZIE SIĘ PÓŁMARATON POZNAŃSKI, W KTÓRYM
BRYLANTY BĘDĄ MIELI NA TRASIE NIE LADA WYZWANIE, PONIEWAŻ NA WÓZKU
INWALIDZKIM POJEDZIE Z NAMI MARTA :)
Przygotowała: Izabella Moskal

IV LIGA TENISA STOŁOWEGO:
RADZEWO POKONAŁO LIDERA!!!

Coraz lepiej spisuje się drużyna z Radzewa,
która od sezonu 2011/2012 występuje w rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego. Od stycznia
nasi lokalni tenisiści stołowi rozegrali siedem
spotkań, z czego 5 wygrali, jeden zremisowali
i tylko jeden minimalnie przegrali. Najcenniejsze wydaje się zwycięstwo nad zespołem
KTS Jeziorka Międzychód, który lideruje w
2 grupie IV ligi OZTS i do tej pory wszystkie
mecze rozstrzygał na własną korzyść. Była to
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niewątpliwie największa niespodzianka tegorocznych rozgrywek, a jej autorami byli: Jerzy
Rozmiarek, Andrzej Szymankiewicz, Tomasz
Rybak, Maciej Walczak i Jakub Szymankiewicz.
Szczęście Radzewiakom przyniosła z pewnością obecność na tym meczu sponsora – pana
Ordanika – właściciela hotelu Rodan, dzięki
któremu zespół występuje w profesjonalnych,
jednolitych strojach.
KN

TURNIEJ WIOSENNY
W RADZEWIE

Dawno już w Radzewie nie notowano
tak dużej ilości zawodników jak 18 marca
2012 r. przy okazji Turnieju Wiosennego.
Zawody zainaugurowały XII Kórnicką
Ligę Tenisa Stołowego, XI Kórnicką Ligę
Strzelecką oraz IX Kórnicką Ligę Rzutu
Lotką. Łącznie w 3 dyscyplinach licznik
startujących osób przekroczył nieosiągalną
w ostatnim czasie liczbę 200 i zatrzymał
się na 218.
Wyniki rywalizacji w pierwszym turnieju
nowego sezonu ukształtowały się następująco:
TENIS STOŁOWY
Dziewczęta do 18 lat:
1. Anita Chudy (Luboń)
2. Joanna Rybak (Kleszczewo)
3. Kinga Majchrzak (Iwno)
4. Ewelina Szałamacha (Czmoń)
Kobiety powyżej 18 lat:
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Mariola Królasiak (Poznań)
3. Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny)
Chłopcy do 18 lat:
1. Łukasz Minkisiewicz (Stęszew)
2. Krzysztof Katafiasz (Środa Wlkp.)
3. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Grzegorz Włodarczyk (Daszewice)
2. Jarosław Talarowski (Poznań)
3. Karol Rybak (Kleszczewo)
6. Eugeniusz Staniszewski (Konarskie)
RZUT LOTKĄ
Dziewczęta do 18 lat:
1. Ewelina Szałamacha (Czmoń), 29pkt
2. Joanna Rybak (Kleszczewo), 27pkt
3. Mirella Rozmiarek (Radzewo), 26pkt
Kobiety powyżej 18 lat:
1. Ewa Matuszewska (Konarskie), 29pkt
2. Grażyna Kubiak (Trzek Duży), 29pkt
3. Monika Rybak (Konarskie), 29pkt
Chłopcy do 18 lat:
1. Mikołaj Ratajczak (Trzykolne Młyny),
28pkt
2. Marcin Najewski (Radzewo), 28pkt
3. Jakub Szymankiewicz (Kromolice), 27pkt
Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Maciej Chudy (Luboń), 32pkt
2. Maciej Brylewski (Czmoń), 31pkt
3. Dawid Miszczak (Błażejewo), 31pkt
WIATRÓWKA:
Dziewczęta do 18 lat:
1. Joanna Brylewska (Czmoń), 36pkt
2. Patrycja Litka (Kórnik-Bnin), 35pkt
3. Magdalena Cychnerska (Radzewo),
35pkt
Kobiety powyżej 18 lat:
1. Rita Zięta (Mościenica), 35pkt
2. Maria Zięta (Mościenica), 33pkt
3. Agata Rybak (Kleszczewo), 31pkt
Chłopcy do 18 lat:
1. Michał Szymankiewicz (Kromolice), 36pkt
2. Karol Foltyński (Biernatki), 36pkt
3. Mikołaj Ratajczak (Trzykolne Młyny), 35pkt
Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Marian Litka (Kórnik-Bnin), 34pkt
2. Eugeniusz Staniszewski (Konarskie), 34pkt
3. Roman Starosta (Kórnik), 33pkt
KN
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Sport szkolny
i nie tylko
NA SPORTOWO UCZCIŁY
ŚWIĘTO KOBIET
Hasło imprezy:
„NIE WAŻNE CZY WYGRAMY
WAŻNE, ŻE SIĘ SPOTKAMY”
Turniej siatkówki dla pań organizowany
jest w liceum, dziś w Zespole Szkół w Kórniku od wielu, wielu lat. Zawsze wywołuje
wiele emocji. To są niezwykłe mecze, kiedy
naprzeciw siebie stają nastolatki i kilkudziesięcioletnie Panie grające w siatkówkę. W
tym roku mecze były niezwykle zacięte.
Przy równej ilości punktów za mecze wygrane, o końcowych miejscach decydowały
bezpośrednie wyniki między zespołami. W
półfinałach spotkały się młodsze siatkarki
z Gimnazjum Kórnik-1 zespół i z Zespołu
Szkół w Kórniku- 2 zespoły. Najlepsza drużyna awansowała do turnieju głównego z
udziałem pań starszych.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły
„MALWY” grające w składzie: Olga Stelmach, Beata Dobrzyńska, Jolanta Jakubowska, Dorota Cukrowska.
Drugie miejsce wywalczyły „EKONOMISTKI” : Julia Wójcik, Marta Karpińska,
Marta Przybył, Agnieszka Ptak.
Trzecie miejsce przypadło PANIOM
„60 +” w składzie: Danuta Arning, Alicja
Piekuta, Zofia Kozłowska, Elżbieta Szubert
i Anna Rauk.
Kolejne miejsca zajęły zespoły: „MOTYLKI” dalej „LICEALISTKI” i „TRUSKAWECZKI”.
Wszystkie panie wracały z miłymi
upominkami, które podarowali: Hurtownia
kosmetyków p.p. Powąsków, p. Katarzyna
Taciak- kwiaciarnia „Stokrotka”, p. Zbigniew
Michalkiewicz-stoisko na targowisku i p.
Magdalena Matelska –Bugajczyk- Promocja Kórnik. Dziękujemy!
Integracja uczennic z Zespołu Szkół,
Gimnazjum w Kórniku, absolwentek liceum,
matek byłych uczniów oraz sympatyczek
szkoły jest dobrym przykładem na podtrzymywanie więzi wielopokoleniowej naszego
środowiska. Panie już dziś umawiały się
na spotkanie w roku przyszłym. W imieniu
organizatorek Iwony i Anny Rauk życzymy
utrzymania kondycji i zdrowia na dalsze
dni, miesiące i lata. Do zobaczenia za rok!
KOLEJNE PUNKTY RADZEWA
W WARCABACH
Po zawodach powiatowych, udział w zawodach wojewódzkich szkół podstawowych
w warcabach wywalczyło dwóch reprezentantów Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Wśród ponad 50 uczestników zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców, punkty dla
szkoły do współzawodnictwa sportowego w
województwie zdobyli:
Mateusz Kazyaka, który zajął bardzo
dobre 8 miejsce i Joanna Rybak 30.Gratulujemy.

23 marca 2012 r.
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BADMINTON TO GRA
DLA WSZYSTKICH
Badminton ( kometka) to gra rekreacyjna
ale nie tylko. Odbywają się także turnieje i
mistrzostwa przynajmniej na szczeblu gminnym (także w Kórniku) jak i powiatowym
oraz wojewódzkim , które organizuje Szkolny
Związek Sportowy. Są także Mistrzostwa
Polski, gdzie startują zawodnicy klubowi. W
naszym województwie wyróżniają się m.in.
zawodnicy z Przeźmierowa i Baranowa,
którzy także rywalizują w rozgrywkach szkolnych. Z naszych szkół największe sukcesy
na szczeblu powiatu i województwa osiągali
uczniowie z SP Bnin i Gimnazjum w Kórniku.
W tym roku dołączyły do nich dziewczęta z
SP Radzewo zdobywając w powiecie trzecie
miejsce. Takie samo miejsce zdobyli chłopcy
z SP Bnin i Gimnazjum w Kórniku. Najwyżej
w województwie zostały sklasyfikowane
dziewczęta z Radzewa, które zajęły szóste
miejsce. Zachęcamy rodziców do uprawiania
tej gry wspólnie z swoimi dziećmi. Wystarczą
rakietki, lotki i siatka. Intensywny ruch zapewniony a do tego przyjemny i ogólnorozwojowy.
W RUCH POSZŁY HOKEJE
Nie na lodzie lecz w hali odbywają się
rozgrywki szkolne w unihokeju, zarówno
dla szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”
myśli także o wprowadzeniu tej gry do szkół
ponadgimnazjalnych. Ale rozgrywki te wymagają odpowiedniego sprzętu dla zawodników,
bramkarzy a także niezbędnych urządzeń
m. in. duża hala, odpowiednie bramki, strój
bramkarza i co sprawia największy kłopot
(finansowy) to bandy ograniczające boiska.
W Kórniku Szkolny Związek Sportowy
organizuje rozgrywki szkolne w tej dyscyplinie od wielu lat. Odbywają się jednak one
w uproszczonej formie, dotychczas w sali w
Bninie a w tym roku w sali w Radzewie. Zwycięskie szkoły ze szczebla gminnego startują
w zawodach powiatowych, gdzie przestrzegany jest pełen regulamin gry, sprzętu, ubioru
itp. Takie warunki do przeprowadzenia tego
typu turnieju posiadają w powiecie tylko dwie
szkoły.
Są to szkoły: Baranowo w gminie Tarnowo Podgórne oraz Gułtowy w gminie
Kostrzyn.

W tym roku nasze środowisko w zawodach powiatowych zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców reprezentowały szkoły:
Gimnazjum Kórnik i Szkoła Podstawowa w
Radzewie.
Jako pierwsze w dniach 13/14 marca
2012 walczyły gimnazja, dziewczęta w Baranowie, chłopcy w Gułtowach. Gimnazjalistki i
gimnazjaliści z Kórnika zajęli 6 miejsce.
20/21 marca 2012 grać będą szkoły
podstawowe. Wyniki w następnym numerze.
PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE W AEROBIKU GRUPOWYM
Po zawodach powiatowych udział na
szczeblu rejonu zapewniły sobie Szkoły
Podstawowe z Szczodrzykowa i Kórnika oraz
Gimnazjum i Zespół Szkół w Kórniku. Zespół
aerobiku z Szczodrzykowa startował w Biezdrowie k/Wronek - Rejon Poznań-Zachód,
do którego należą powiaty: Międzychód,
Oborniki, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Grodzisk,
Poznań-Powiat. Pozostałe nasze szkoły
występowały w Jarocinie - Rejon Poznań-Wschód w skład którego wchodzą powiaty:
Gniezno, Września, Jarocin, Śrem, Środa i
Poznań-Powiat.
Finał Wojewódzki w Aerobiku Grupowym,
który odbędzie się w hali „Arena” w Poznaniu
wywalczyć mogły trzy najlepsze zespoły z 8
rejonów Wielkopolski, wśród nich znalazły się
nasze dwie szkoły. Trzecie miejsca i awans
wywalczyły : SZKOŁA PODSTAWOWA w
Szczodrzykowie i ZESPÓŁ SZKÓŁ (LICEUM)
w Kórniku. Gratulacje.
Kolejne nasze szkoły zajęły miejsca: SP 1
Kórnik – czwarte i Gimnazjum Kórnik-siódme.
ZS Kórnik pod kierunkiem p. Iwony Rauk
występował w składzie: Patrycja Hołderna,
Agnieszka Ptak, Marianna Frąckowiak,
Zuzanna Zięta, Julia Wójcik, Magdalena
Biedalak, Aleksandra Szeffner i Joanna
Rakoniewska.
W reprezentacji Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie pod kierunkiem p. Barbary
Jańczyk wystąpiły: Patrycja Ochowiak,Paulina Sobierajska, Julia Piętka, Dominika
Sosnowska, Zuzanna Jankowska, Patrycja Golan, Marta Nowak, Julia Kawalec,
Gabryela Tatarynowicz i jeden chłopiec
Jakub Zawodni.
ARA
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TECHNIKUM

Klasa I – TECHNIK LOGISTYK
Klasa Ia (poprzednio humanistyczna)
• proponowane przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka
• proponowane przedmioty rozszerzone: j.polski
• zwiększona liczba godzin języka obcego
(od klasy pierwszej), historia, WOS
kontynuowanego po gimnazjum
Technik logistyk znajdzie pracę jako:
• zwiększona liczba godzin języka obcego
• specjalista ds. zaopatrzenia,
kontynuowanego po gimnazjum
• specjalista ds. transportu wewnętrznego,
• od klasy pierwszej wykłady na Wydziale Historii
• specjalista ds. planowania zakupów,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• specjalista ds. handlu elektronicznego (sklepy internetowe),
• specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
Klasa Ib (poprzednio ekonomiczna)
• operator zintegrowanych systemów logistycznych
• proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka
wspomagających zarządzanie logistyczne.
(od klasy pierwszej) , geografia, fizyka lub biologia

• zwiększona liczba godzin języka obcego
kontynuowanego po gimnazjum

Klasa Ic (poprzednio przyrodnicza)
• proponowane przedmioty rozszerzone: biologia,
matematyka (od klasy pierwszej), chemia lub geografia
• zwiększona liczba godzin języka obcego
kontynuowanego po gimnazjum
• klasa pod patronatem Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Klasa I – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
• proponowane przedmioty rozszerzone :
biologia, geografia lub chemia
• zwiększona liczba godzin języka obcego
kontynuowanego po gimnazjum
Technik ochrony środowiska znajdzie pracę w:
• ośrodkach badań i kontroli środowiska,
• w stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
• w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
• w Agendach Unii Europejskiej.

„ Drzw i Otwarte ”
d l a g i mnaz j a l i st ó w
w Z esp o l e S zk ó ł w K ó rn i ku
Sobota, 31 marca 2012 r.
godz. 10:00

Zespół Szkół w Kórniku
Ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Tel.(fax) 061 8170256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
http://zskornik.edu.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kórniku
oraz Kórnickie Centrum Informacji
zaprasza na:

wystawę Poznańskiego Oddziału IPN

PATRONAT MEDIALNY:

NSZZ

I OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA W WIELKOPOLSCE W LATACH 1980-1990

Uroczyste otwarcie 30 marca 2012 roku o godzinie 11:00
w budynku kórnickiego LO ul. Poznańska 2 (sala gimnastyczna)
Wystawę można zwiedzać także: 31 III br. w godz. 11:00-13:00
oraz w dniach 2-4 IV br. w godz. 14:00-16:00
20
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Bezpłatne badania mammograficzne

Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 160 168 lub 061/855 75 28
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 50 do 69 lat,
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii
opłacanej przez NFZ
Mammobus stanie na placu przed
Kórnickim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu „OAZA”
Kórnik, ul. Krasickiego 1
Badanie rozpocznie się o godz. 9:00
w ciągu godziny wykonanych zostanie 10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się
w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego,
licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty
oraz ważny dokument ubezpieczenia !!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

W dniach:
30 i 31 marca 2012 roku
odbędą się

bezpłatne badania słuchu
dla mieszkańców Gminy Kórnik

OGŁOSZENIA

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona:
w dniu: 30.03. 2012 roku

Audiobus stać będzie:
30 marca
- w godzinach od 9:00 do 12:00
przy kościele w Robakowie
- w godzinach 12:30 -16 :00
przy kościele w Borówcu
31 marca
- w godzinach 12:00 - 16:00
na placu przedRatuszem w Bninie
- w godzinach 17:00 - 19:30
na terenie OSiR Kórnik na Błoniach
podczas
V Kórnickiego Półmaratonu
im. Jana Pawła II

* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
*Zagospodarowaną działkę 460 m² z domkiem w Bninie POR nr 122 - sprzedam. Tel. 600 924 556
*Zarząd ROD Zamoyski w Bninie sprzeda 2 silniki 11 KW oraz 2 pompy. Tel.: 664 67 87 34
*Renowacja schodów, bezpyłowe szlifowanie parkietów, montaż podłóg, schodów, tarasów i elewacji z drewna. Tel.: 693 067 105, www.stol-mar.htw.pl
*Sprzedam małą działkę budowlaną. Bnin, ul. Brzozowa. Tel.: 666 189 417
*Kupię kojec dla dziecka. Tel.: 61 8170 085
*Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną o pow. 1000 m² w Kamionkach, os. Kresowe. Tel.: 600 33 77 51
*Profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej. Tel.: 663678525
*Oddam w dzierżawę działkę 1700 m² w Kamionkach. Tel.: 515 463 026
*Sprzedam wyposażenie salonu fryzjerskiego. Tel.: 501 652 320
*Mam dobre miejsce na reklamę. Dzwonić po 15:00. Tel. 691 396 748
*Potrzebna wspólniczka do prowadzenia małej gastronomii. Dzwonić po 15:00. Tel.: 691 396 748
*Matiz, rocznik 99, bezwypadkowy, garażowany, ksiązka serwisowa. Cena 3000. Tel. 792 884 454
*Likwidacja mieszkania - sypialnia sosnowa: łóżko z materacem 130 cm, stoliki nocne, komoda, skrzynia, lustro, dowóz gratis. Tel.:666 015 551
*Sprzedam dostawczego Mercedesa 308D. Rocznik 1995. Atrakcyjna cena. Tel.:535 008 758 lub 512 680 162
*Sprzedam działki budowlane- ul. Nowa. tel. 601 730 900
*Studnio Atelier Paulina Latusek, Fryzjer-Stylista - 883 767 479, ul. Wojska Polskiego 14. Konkurencyjne ceny. Zapraszam.
*Sprzedam dom w Dachowie 3000m² lub 1000 m². Tel. 698 227 708
*Zatrudnię miłą, uczciwą, niepalącą zaoczną studentkę do pracy w sklepie w Robakowie. Tel. 512 251 905
*Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, posprzątam mieszkanie - Kórnik i okolice. Tel.: 532 534 460
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce, tel. 696 843 092
*Firma TOTEM zatrudni elektronika samochodowego, tel. 535112524
*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
*Sprzedam VW POLO 1.4 benz. rp. IX 2006, przebieg 58 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 27.500zł do negocjacji. Tel: 506490723
*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 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 do kina domowego, oraz ubiór do jazdy konnej. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Uczciwa, dyspozycyjna pani posprząta dom lub mieszkanie. Tel.698 486 246
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m2 w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
*Sprzedam dom w Kórniku, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², przestronny i zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*Młoda i energiczna dziewczyna zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu.Tel. 518823993
*K&AFotoart Fotografia Ślubna ,okolicznościowa, sesje rodzinne. Tel.664-477-196 www.kafotoart.pl
*Renowacja Mebli Zabytkowych , www.renostyl.com.pl , tel. 664 156 926
*Sprzedam albę dla dziewczynki i pelerynkę na wzrost 128 cm. Tel.660 495 445
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia, tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86
*Korepetycje: j. angielski, j. polski; Kórnik, tel.: 784 703 269.
*Zaopiekuje się dzieckiem za 150 zł tygodniowo. 782135220.
*Sprzedaż ręcznie robionej biżuterii: kolczyki, bransoletki, wisiorki. Atrakcyjne ceny, ciekawe wzornictwo 698404086
*Usługi dekarskie, blacharskie, docieplanie solidnie i tanio. Tel. 603 898 218

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

Zespół Szkół w Kórniku zaprasza

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. Nowe ogłoszenia
dodawane są od góry, zastępując najniżej położone.
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej ponizej), 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
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
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
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
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
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
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
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

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

Godziny otwarcia Muzeum
w Zamku Kórnickim:
wtorek – niedziela
– od 10.00 do 16.00
(kasa czynna do 15.30),
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
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Misterium Męki Pańskiej w Borówcu
Oto fotorelacja z przedstawienia
„Misterium Męki Pańskiej”, odegranegoprzez młodych parafian z Borówca w tamtejszym kościele 17 i 18 marca.
ŁG

