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Wesołych Świąt

Zjazd ZMP
XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku
Miast Polskich odbyło się w dniach 28 lutego - 1 marca w Kołobrzegu. Gminę Kórnik
reprezentowali na nim przewodniczący
Rady Miejskiej Maciej Marciniak oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Podczas obrad poruszano miedzy
innymi temat obywatelskiego projektu
zmian w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, samorządowego
projektu zmian w Karcie nauczyciela i ustawie oświatowej. Zgromadzenie było także
okazją do przedstawienia sprawozdania z
wykonania budżetu i działalności zarządu
w 2012 roku.
Posiedzenie Zarządu
Metropolii Poznań
7 marca w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie
Zarządu Metropolii Poznań. Dyskutowano
na temat promocji Metropolii oraz na temat
wspólnej oferty inwestycyjnej gmin należących do Stowarzyszenia. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wnioskował, aby Urząd Miasta Poznania zlecił opracowanie stanowiska
Stowarzyszenia w sprawie odszkodowań
za drogi. Stanowisko to powinno być przekazane Posłom w celu zmiany ustawy dot.
wypłat wysokich odszkodowań za przejęte
przez samorządy drogi.

JUBILEUSZOWY ZLOT
Z OKAZJI STULECIA
HARCERSTWA KÓRNICKIEGO

Dofinansowanie
na świetlicę w Dębcu
Dnia 22 marca br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz ze Skarbnikiem Gminy
Katarzyną Szamałek podpisali 22 marca w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie
przebudowy wraz z rozbudową świetlicy
wiejskiej w Dębcu. Zgodnie z zapisami
umowy na powyższą inwestycję gmina
otrzyma dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 80%
kosztów
rozbudowy netto. Dotacja pozyskana
została w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji wyniesie
321711 zł brutto, a gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 217 243 zł.
„Sputnik” w Kórniku
Po raz kolejny w Kórniku gościł Festiwal
Filmów Rosyjskich „Sputnik”. W dniach
od 22 do 24 marca w Kórnickim Ośrodku
Kultury widzowie mogli obejrzeć 9 filmów.
Uroczyste otwarcie festiwalu uświetnili
miedzy innymi: Konsul Generalny Federacji
Rosyjskiej w Poznaniu Igor Oszczepkow
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Zebrania wiejskie
W sprawie wysypiska
Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz radca
prawny Józefa Cieślak gościli 11 marca w
Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu poruszono
temat składowiska odpadów komunalnych
w Czmoniu. Ustalono, że Urząd Marszałkowski wystąpi do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska o zmianę lub uchylenie decyzji dotyczącej podjęcia działań
naprawczych i rekultywacji składowiska
poprzez rozbudowę.

We wszystkich wsiach naszej gminy
odbywają się zebrania wiejskie, na którym
podsumowuje się działania Rad Sołeckich
i sołtysów w roku minionym i przedstawia
się plany na rok 2013. Podczas dyskusji
najczęściej omawia się sprawy związane
z nowymi przepisami dot. gospodarowania
odpadami oraz problem utrzymania dróg. W
zebraniach udział biorą burmistrzowie oraz
urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę
odpadami, drogi i inwestycje.
Opr. ŁG i Anna Biernacka

W PROGRAMIE:
- uroczysty apel
- msza św. polowa
- obiad (harcersk a grochówk a)
- koncert harcerskiej orkiestry
dętej
- harcerskie wspomnienia
- kolacja z ognisk a
- wspólne zabawy i zajęcia
z zuchami i harcerzami
- jubileuszowe ognisko
- wspólne obchody Święta Kupały:
- poszukiwanie k wiatu paproci,
- wianki świętojańskie
na kórnickim jeziorze

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Wszystkie osoby
zainteresowane uczestnictwem
w obchodach stulecia
harcerstwa kórnickiego,
a szczególnie te osoby, które
połączyła myśl Baden-Powell`a
zapraszamy do wspólnego
przeżywania Wielkiego Jubileuszu
w dniach 22-23 czerwca 2013
na Kórnickich Błoniach.
Odpłatność w wysokości 25 zł/os.
(obiad, kolacja, pamiątkowa
chusta, śpiewnik i k alendarium)
Zgłoszenia do końca marca 2013
prosimy kierować na adres:
- Komenda Hufca ZHP Kórnik,
62-035 Kórnik, ul. Średzk a 24
lub- kornik@zhp.wlkp.pl
Wpłaty lub przelewy
za uczestnictwo w zlocie proszę
dokonywać na konto
Hufca ZHP Kórnik w BZ WBK S.A.
w Kórniku nr
66 1090 1359 0000 0000 3501 9575

z dopiskiem
„100-lecie ZHP Kórnik”
Wszelkie informacje udzielane
będą pod telefonem nr
668-32-03-02

Zebranie Spółki Wodnej
Walne zebranie kórnickiej Spółki
Wodnej odbyło się 14 marca. Podsumowano działalność w roku 2012. Budżet
spółki osiągnął 664 tys. zł. Wykonano za
te pieniądze między innymi: konserwację
33 km rowów oraz naprawy drenów na powierzchni 160 ha. Od kilku lat Gmina Kórnik
partycypuje w kosztach konserwacji rowów
i dzięki temu rocznie konserwacją objętych
jest 30% długości rowów.

29 marca 2013 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 marca 2013 r.
do dnia 22 kwietnia 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem
niżej wymienionej nieruchomości:
najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce opisanej numerem 170 położonej
w Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 1.
Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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XXXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 27
marca w bnińskim ratuszu.
W pierwszej części obrad szefowa kórnickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Krystyna Janicka wraz z Robertem
Jankowskim wręczyli podziękowania kolejnej
grupie osób, reprezentantów instytucji, które
pomogły w zorganizowaniu kórnickiego finału.
W części drugiej radni dokonali zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Kórnik na lata 2013-2021. Potrzeba podjęcia
uchwały w tej sprawie wyniknęła z konieczności dostosowania WPF do nowych przepisów
ustawowych. Niemniej radni skorzystali z
okazji do dyskusji na temat konkretnych zapisów Prognozy. Roman Genstwa wskazał na
potrzebę wpisania do WPFu zadań kanalizacyjnych we wsiach okręgu który reprezentuje.
Radna Iwona Cupryjak wyraziła niepokój, że
z budżetu „znikają” niektóre przedsięwzięcia,
a wiele z potrzeb nie ma odzwierciedlenia w
planach, podczas gdy mieszkańcy oczekują
deklaracji kiedy ich miejscowości zaopatrzone
zostaną w infrastrukturę.
Rada Miejska podjęła uchwałę na temat
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2014 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.
Zadecydowano także o kupnie nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Skrzynkach. W uzasadnieniu czytamy, że w
związku z licznymi wnioskami składanymi
przez mieszkańców wsi Skrzynki, podjęto
działania zmierzające do pozyskania terenu
dla zorganizowania miejsca rekreacji i usytuowania urządzeń sportowych.
Przyjęto program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2013
Zadecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej: działka nr ewid. 457, obręb Skrzynki oraz
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Cichej w Szczytnikach.

Dokonano także zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Kórniku nr L/504/2010 z dnia
24 lutego 2010r., w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Spółdzielczej, obręb geodezyjny Borówiec
. Ma to przyspieszyć działania w kierunku
projektowania i budowy cmentarza komunalnego w Borówcu wraz z towarzyszącą
infrastrukturą. By etapować prace nad
opracowaniem dokonano zmiany uchwały
Nr XXVII/301/2012 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru działalności gospodarczej - obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz
usług, obręb geodezyjny Robakowo, gm.
Kórnik - rejon ulic Szkolnej i Żernickiej.
Powracając do sprawy podziału Borówca
na 3 sołectwa radni (stosunkiem głosów 10
„za”, 2 „przeciw”, dwa „wstrzymujące”) przyjęli
oświadczenie następującej treści: „Po zapoznaniu się z uchwałą zebrania wiejskiego
sołectwa Borówiec nr 1/2013 z dnia 7 marca
2013r. Rada Miejska w Kórniku nie dostrzega
nowych okoliczności, które miałyby wpłynąć
na zmianę stanowiska wyrażonego w piśmie,
które przewodniczący Rady skierował do
sołtysa Borówca w dniu 14 listopada 2012r”.
Wzmiankowane w oświadczeniu pismo
opublikowano na str. 6 tego numeru Kórniczanina.
W ostatniej części obrad radny Marek
Broniewski pytał o rozbudowę systemu monitoringu w Kórniku. Prace w tym temacie
mają nastąpić po wybudowaniu internetowej
sieci szerokopasmowej. Radny prosił też o
wyznaczenie spośród pomieszczeń znajdujących się w posiadaniu gminy takich, z których
mogłyby korzystać organizacje pozarządowe.
Zgłosił także problemy kierowców korzystających z drogi w okolicach przejazdu pod
S-11 w Skrzynkach. Dochodzi tam często
do wypadków - samochody lądują w rowie.
Wskazał także na niedostateczne oznakowanie toalet znajdujących się przy ul.
Kolegiackiej.
Radny Adam Lewandowski pytał o
przygotowywany przetarg, który ma wyłonić
przedsiębiorców odbierających od mieszkańców odpady komunalne. Zaapelował także o
zgłoszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad stanu obwodnicy Kórnika,
trasy „katowickiej” pomiędzy węzłami Kórnik
Północ i Kórnik Południe. Droga ta wymaga
natychmiastowego remontu.
Radny Piotr Plewka, kontynuując temat
dróg, wskazał na problemy dotyczące drogi
powiatowej Koninko-Szczytniki-Kamionki.
Trasą poruszają się dzieci zmierzające na
przystanki autobusowe podczas drogi do
placówek oświatowych, a w przyszłości tędy
będą przemieszczać się do szkoły w Kamionkach. Nie został dotychczas zabezpieczony
teren wzdłuż drogi, na którym powstać mógłby chodnik, czy ścieżka rowerowa, a droga
należy już do najbardziej ruchliwych w naszej
gminie. Poza tym istnieją bieżące utrudnienia:
na przystankach zalega śnieg.
Na temat utrzymania dróg powiatowych
krytycznie wypowiedzieli się także Małgorzata Walkowiak i Roman Genstwa. Po raz
kolejny pytano, kiedy zorganizowane zostanie
spotkanie z przedstawicielami powiatu, odpowiadającymi za stan dróg. Radna Walkowiak
dodatkowo pytała o plany kontynuowania
przebudowy Alei Flensa oraz zaapelowała o
przekazywanie wszystkich wolnych środków
na utrzymanie dróg.
Radny Andrzej Surdyk pytał o przetarg na
realizację równania dróg w roku bieżącym.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że w przetargu zgłoszono ofertę, przy której pojawiły się spore
wątpliwości, czy za tak niską cenę można
wykonać wskazane w specyfikacji działania.
Obecnie trwają odwołania w procedurze
przetargowej.
Dorota Półchłopek poprosiła o wyjaśnienie sprawy nie podłączenia świateł ostrzegawczych z kórnickiej strony przejazdu pod
S-11 wzdłuż ul. Dworcowej.
Radny Tomasz Grześkowiak zgłosił zły
stan ul. Leśnej w Skrzynkach. Prosił także
o zinwentaryzowanie uszkodzeń będącej
jeszcze na gwarancji ul. Szkolnej w Borówcu.
Na zakończenie przewodniczący Rady
Miejskiej Maciej Marciniak zapowiedział, że
w kwietniu odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie,
na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele
Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży
Pożarnej i innych instytucji.
Opr. ŁG

Zdaniem Radnego

Lekcja demokracji
- lekcja pokory.
Zebrania wiejskie, tak jako stanowi Ustawa
o Samorządzie Gminnym, są zgodnie z art.36
w/w ustawy najwyższą władzą uchwałodawczą
wsi. Statut sołectwa zobowiązuje sołtysa do
zwołania sołectwa, sołtys zwołuje zebranie
wiejskie co najmniej dwa razy w roku. W dniu
7 marca odbyło się takie zebranie, w którym
udział zaznaczyło swymi podpisami na liście
obecności 40 mieszkańców Borówca. Jest
to liczba niespotykana do tej pory na takich
zebraniach w tej miejscowości. Świadczyć to
może tylko o zwielokrotnieniu zainteresowania
mieszkańców problemami z jakimi się borykają
na co dzień, a i o coraz szerszym rozumieniu
idei społeczeństwa obywatelskiego. Wśród
gości zaproszonych na to spotkanie swój udział
zaznaczył pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
pan radny Marek Broniewski i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kórniku - panowie reprezentujący wydziały inwestycji i ochrony środowiska.
Program zebrania sprowadziła się do sprawozdania sołtysa z działalności w minionym
roku oraz do tzw. spraw bieżących. Te naturalnie wywołały burzę pytań i pretensji kierowanych pod adresem przedstawicieli UM. Kwestią,
która wywołała niezadowolenie mieszkańców

była sprawa konsultacji dot. podziału Borówca
na trzy sołectwa. Wypowiadający się w tej kwestii uznali sposób w jaki Przewodniczący Rady
Miejskiej pan Maciej Marciniak zamknął ten
temat za dowód naruszenia zasad demokracji.
Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę
sprzeciwiającą się takiemu potraktowaniu
wyników konsultacji i wnioskuje o przeprowadzenie procedury, która doprowadzi do uchwały
Rady Miejskiej w tej sprawie. Pan Burmistrz
wywołany niejako do tablicy scedował to zagadnienie do kompetencji RM, ale był świadkiem
wypowiedzi świadczących, jak żywotna jest to
sprawa dla mieszkańców Borówca i jak czuli są
oni na odstępstwo od zasad na podstawie której
chcemy, by sprawy nam najbliższe zależały od
nas samych.
Mnogość pytań czy wręcz pretensji kierowanych do pana Burmistrza wywoływały
sprawy związane z utwardzeniem ulic czy ich
oświetleniem. Za pierwszoplanową sprawę
zebrani uznali modernizację ulicy Szkolnej
z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do
świetlicy i boiska. Jej nawierzchnia ułożona
z płyt betonowych po pracach związanych z
kanalizacją jest jak klawiatura zdezelowanego
fortepianu. Gmina przespała ten moment, kiedy
to prace kanalizacyjne mogły być okazją do

zdjęcia płyt i ułożenia nawierzchni asfaltowej.
Nie jedyny to dowód na to, że planowanie nie
jest najsilniejszą stroną urzędników.
Jest wielce optymistyczne, że wskaźnik
frekwencji obecności na zebraniach w Borówcu
i udział mieszkańców w głosowaniach pnie się
w górę. Rzeczowość wypowiedzi dyskutantów,
znajomość materii spraw gminnych (sprawa
tzw. wsadu opłat podatkowych mieszkańców
Borówca do budżetu gminnego około 36 mln
w ciągu 5-ciu lat) dowodzi, że mieszkańcy chcą
partycypować w sprawowaniu władzy podmiotowo a nie przedmiotowo.
Niewątpliwie zebranie wiejskie w Borówcu
było lekcją pokory dla przedstawicieli organu
wykonawczego reprezentowanego przez Burmistrza, ale też i lekcją demokracji po uwagach
udzielonych przez pana Burmistrza o zasadach
na jakich opiera się jego mandat. Demokracja
w naszym kraju raczkuje, jeśli się weźmie pod
uwagę to, że trwa ona dopiero 23 lata. Ta idea
się sprawdziła w państwach bogatszych od
naszego. Dlaczego nie mamy podążać tą drogą
skoro znamy ich osiągnięcia. Bierzmy przykład
z tego co dobre.
Uczestnik zebrania
mieszkaniec Borówca
radny Tomasz Grześkowiak

List stanowiący załącznik do oświadczenia Rady Miejskiej w Kórniku (patrz str. 5)

W tym samym czasie, w związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy, burmistrz,
zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o
samorządzie gminnym) zaproponował radzie
dokonanie podziału Gminy Kórnik na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych. Uchwałę
taką podjęto 26 września 2012r.
Nowy podział na jednomandatowe okręgi
wyborcze w wyborach samorządowych w
2014 roku przewiduje podział Borówca na
dwa okręgi.
Ponieważ, konsultacje w Borówcu nie
przyniosły satysfakcjonującej odpowiedzi, która
mogłaby być przyjęta jako zdecydowana wola
mieszkańców na proponowany podział sołectwa (bardzo niska frekwencja) zadałem radnym
trzy pytania w celu rozwiązania tej kwestii:
1. Czy dokonać podziału sołectwa Borówiec na
trzy odrębne sołectwa?
2. Czy dokonać podziału sołectwa Borówiec na
dwa odrębne sołectwa, wg granic podziału na
nowe okręgi wyborcze?
3. Czy nie dokonywać żadnego podziału
sołectwa Borówiec?

2. Czy dokonać podziału sołectwa Borówiec na
dwa odrębne sołectwa, wg granic podziału na
nowe okręgi wyborcze? 5 za.
3. Czy nie dokonywać żadnego podziału sołectwa Borówiec? 8 za

Wynik tej ankiety:
1. Czy dokonać podziału sołectwa Borówiec na
trzy odrębne sołectwa? 1 za.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

Szanowny Pan
Maciej Słowiński
Sołtys wsi Borówiec
Uprzejmie informuję, że na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec podjętego
uchwałą nr 2/2011 z dnia 23 maja 2011r. Rada
Miejska w Kórniku wyraziła wolę przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nt. podziału wsi
Borówiec na trzy jednostki pomocnicze Gminy
Kórnik : Borówiec-Poznańska, Borówiec-Szkolna, Borówiec-Główna.
Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:
- liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach: 1522.
- liczba osób biorących udział w konsultacjach:
242. co stanowi 15,9% uprawnionych do
głosowania
- liczba głosów na tak: 175. co stanowi 72,31
% biorących udział
- liczba głosów na nie: 64. co stanowi 26,45 %
biorących udział
- liczba głosów wstrzymujących się : 2.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Marcowa
Sesja RM

W związku z tym przychyliłem się do woli
większości i uznałem, że dalsze prace nad
podziałem sołectwa są bezprzedmiotowe.
O wynikach ankiety poinformowałem Pana
podczas jednego z dyżurów. W czasie rozmowy
zasugerował Pan, że mieszkańcy być może
wystąpią z propozycją utworzenia na terenie
Borówca Rad Osiedli. Jestem przekonany,
że rada z należytą starannością rozpatrywać
będzie kolejny wniosek mieszkańców. Przypominam jednak, że wniosek taki poddany zostać
musi takiej samej procedurze konsultacyjnej.
Może warto też zastanowić się nad np.
poszerzeniem liczby członków rady sołeckiej.
Aktywni przedstawiciele danych środowisk-osiedli, mogliby pomóc w rozwiązywaniu
problemów i służyć radą sołtysowi tak dużej
miejscowości jaką jest Borówiec.

Z końcem stycznia zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.:
„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
w tym kształcenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji okazało się, że zachodzi konieczność zmniejszenia wysokości dofinansowania.
Obecnie przygotowywany jest Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym wartość całego Projektu wynosić będzie
2.541.055,95 zł, a dofinansowanie z EFRR 1.582.262,14 zł. Przygotowywany jest także wniosek o płatność ostateczną.
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Rozliczając się ze „Skarbówką” pamiętajmy, że możemy przekazać 1% naszego
podatku na działalność organizacji pożytku
Publicznego (OPP). Również osoby pobierające emeryturę mogą przekazać swój 1%
składając dodatkowe rozliczenie.
Oto dane stowarzyszeń działających na
terenie naszej gminy:
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256
(wolontariusz stowarzyszenia pomaga
osobom chcącym przekazać 1%
wypełnić formularze rozliczenia PIT.
Info. tel. 502492540)
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
Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
Nr KRS 0000245354
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”)

To jest wezwanie także dla mnie ...

Fundacja Marcinek
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
Nr KRS 0000285218
Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Prowent 6
62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce oddział w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 23/1
60-514 Poznań
nr KRS 0000154454
Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie naszej
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o
kontakt z Redakcja Kórniczanina.
ŁG

Kto może i jak przekazać 1%
Wypełniając rubrykę „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w
rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS.
Urząd Skarbowy dokona przelewu za Ciebie.
W pozycji „informacje uzupełniające” można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1% .
1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.
W formularzu PIT możesz podać swoje dane (imię, nazwisko) lub pozostać anonimowym darczyńcą.

Meka Pańska w zywych obrazach
16 marca w remizie OSP w Kamionkach odbyło się niezwykłe Misterium Męki
Pańskiej.
Reżyser Piotr Rogaliński zaprosił do
współpracy osoby niepełnosprawne z
pracowni terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Światło Nadziei oraz wolontariuszy
i aktorów Teatralnej Pracowni Borówiec.
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Sala świetlicy zamieniała się w barwne
tło do scen z życia i momentu śmierci
Jezusa Chrystusa. Zrealizowane z oryginalnością pomysły dekoracji i rekwizytów
dopełniały metafory przedstawiane przez
aktorów. Do tworzenia scen zaproszono
też publiczność, która mogła wbijać
gwoździe grzechów w belki krzyża, czy

rzucić kości w loterii, w której nagrodą
była szata.
A publiczności przybyło tyle, że spektakl musiano odegrać dwukrotnie, by
każdy mógł zobaczyć to niezwykłe wydarzenie.
ŁG
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Pomóż - podarój swój 1%

Rozmowa z ks. Jakubem Lechniakiem,
proboszczem nowej parafii w Kamionkach.
Od kiedy istnieje parafia, jaki obszar
obejmuje, ilu mieszkańców liczy?
Na początku września ks. bp Grzegorz
Balcerek poinformował mnie o zmianie parafii
- zostałem wikariuszem parafii pw. św. Jakuba
w Poznaniu Głuszynie z zadaniem tworzenia
parafii w Kamionkach. Formalnie parafia
została erygowana dekretem ks. Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego dnia 1 stycznia 2013
roku. I to jest data powstania nowej parafii
w Kamionkach, w skład której wchodzą 3
miejscowości: Kamionki, Szczytniki i Koninko.
Ilość mieszkańców trudna jest do określenia.
Jest wiele osób zameldowanych, są osoby
niezameldowane. Moich parafian z Kamionek
odwiedziłem podczas wizyty Kolędowej w tym
roku, w przyszłym roku pragnę odwiedzić parafian ze Szczytnik i Koninka. Trudno określić
liczbę osób, ale myślę, że 3 lub 4 tys. osób
może już liczyć.
Kto zaproponował parafii patronkę?
Wybór patrona parafii to przywilej budowniczego. Po wielu przemyśleniach i modlitwie
uznałem, że Matka Teresa z Kalkuty będzie
dobrym patronem. Przede wszystkim kierowałem się głęboką duchowością patronki. Nigdy
nie rozpoczęła dnia i pracy bez modlitwy. To
jest wezwanie także dla mnie, proboszcza i
budowniczego - bez modlitwy nie ma tworzenia parafii i budowy kościoła. Dlatego też po
ogłoszeniu nominacji na proboszcza prosiłem
tylko o jedno: o modlitwę. Matka Teresa jest też
postacią współczesną, znaną nam z telewizji,
gazet, Internetu - znamy jej dzieła. Stwierdziłem, że młoda parafia powinna posiadać
współczesnego świętego. Dodam, że nasza
parafia jest pierwszą w diecezji właśnie pod
tym wezwaniem.
Na jakim etapie jest projektowanie i
inne przygotowania do budowy nowego
kościoła?
Niestety jak dobrze wiemy zima nas bardzo
pokochała. Doprowadziło to do opóźnienia w
pracach na terenie budowy. Pragnę przypomnieć, iż teren pod budowę kościoła znajduje
się przy ul. Mostowej, tuż za rzeczką w stronę
Szczytnik. Teren położony jest bardzo malowniczo, ale nie wykluczam, że może być trudny
dla budowy. Na dzień dzisiejszy trwają badania
gruntu. Rozpoczęliśmy porządkowanie terenu,
wycięliśmy dzięki pomocy strażaków samosiejki
i krzaki. Czas teraz na postawienie krzyża,
opłotowanie terenu, postawienie tymczasowego polowego ołtarza, który służyć nam będzie
do jesieni. Moim wielkim pragnieniem było
odprawienie pierwszej Mszy św. w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego - tydzień po Wielkanocy.
Niestety nie uda się nam to przez mrozy i śnieg.
Przez cały czas trwają prace dokumentacyjne. Czasami może się wydawać, że nic się
nie dzieje, ale jak dobrze wiemy dokumenty
muszą być złożone w urzędach i teraz czekamy
na wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody.
Jakie są założenia projektowe?
Jeżeli chodzi o projekt kościoła i budynków
towarzyszących to warto tu podkreślić dwa
etapy budowy. I etap obejmować będzie ka-
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Bp. Zdzisław Fortuniak i nowy proboszcz wizytują miejsce, gdzie powstanie kościół.

plicę wraz z moim skromnym mieszkaniem.
Docelowo budynek I etapu będzie służył jako
salki dla grup duszpasterskich. II etap budowy
to kościół wraz z budynkami towarzyszącymi
(jeśli parafia będzie się rozwijała, a w diecezji
starczy księży, będzie wikariusz). Jeśli chodzi o
bryłę kościoła musimy jeszcze poczekać za całością i końcową pracą architekta. Moim wielkim
pragnieniem jest połączenie nowoczesności z
tradycją. Nie można budować kościoła, który
nie ma wyglądu sakralnego. Z drugiej strony
żyjemy w XXI wieku i pewnie każda epoka
charakteryzuje innymi cechami także w architekturze. Trudno budować barokowej świątyni
wśród nowoczesnych domów. Wnętrze świątyni
będzie proste, jasne, z elementami drewna
klejonego. Jednym słowem: ładny.
Kiedy możliwe będzie erygowanie nowego kościoła?
Wielu parafian pyta mnie, kiedy będzie
możliwe zakończenie budowy. Nie ma terminu
zakończenia - wszystko zależy od naszego
zaangażowania, pomysłów, finansów. Kościół
to nasz dom - wszystko w naszych rękach.
Jak rozwija się wspólnota nowej parafii?
Ciężko mówić o rozwoju wspólnoty, dopóki nie ma miejsca spotkań. Myślę, że takim
ważnym punktem będą Msze św. polowe odprawione każdej niedzieli przy ul. Mostowej. To
tam będziemy się modlić, spotykać, rozmawiać.
To tam będzie się tworzyć wspólnota, do której
gorąco wszystkich parafian zapraszam. Poza
tym wspólnota już się tworzy poprzez wspólną
modlitwę. Przypomnę, iż sam już odprawiłem
kilka Mszy św. w intencji nowej parafii i wszystkich parafian, w październiku odmówiliśmy
Różaniec z rozważaniami Matki Teresy z Kalkuty, a w marcu odbyła się Droga krzyżowa z
rozważaniami naszej Patronki. Fundamentem
naszej wspólnoty parafialnej jest modlitwa i tylko
dzięki niej nastąpi rozwój parafii.
Pytanie najtrudniejsze, ale powtarza się
w wielu rozmowach na temat nowej parafii.
Czy konieczne jest budowanie nowego
kościoła, tworzenie nowej parafii w dzisiejszej rzeczywistości? Wielu związanych z
Kościołem ludzi, widząc zmniejszenie się
ilości powołań, niezapełnione istniejące
już kościoły poddaje to w wątpliwość. Czy
nie doprowadzi to do sytuacji takiej jak
w niektórych krajach Europy zachodniej,
gdzie diecezje sprzedają obiekty sakralne?

Rozumiem te wątpliwości, sam je czasami
mam. Ale to właśnie dzisiejsza rzeczywistość
wymusza tworzenie nowych parafii. To migracja
ludności z centrów miast na obrzeża. Zobaczymy rozwój całego pierścienia wielkich miast - to
są osoby które pragną zbudować dom, w oddali
od zgiełku wielkich miast żyć z całą rodziną.
Życie rodzinne dla osoby wierzącej jest na stałe
związane z życiem religijny. Aby mogło to życie
się rozwijać musi być parafia - a więc wspólnota,
i musi być miejsce modlitwy - a więc kościół.
Kościół to MY - i to tylko od nas zależy, czy
te kościoły będą puste czy pełne. To od nas zależy ilość i jakość powołań kapłańskich. Mawiał
Prymas Wyszyński, że „takich będziemy mieli
kałanów jakie są nasze rodziny i jaka jest nasza
modlitwa.” Coś w tym jest - zamiast narzekać i
wyzywać może lepiej porozmawiać z księdzem,
pomodlić się za niego - także jeśli trzeba o jego
nawrócenie. Ja proszę o modlitwę - bez niej
nic nie zrobię.
Zapraszam do wspólnego budowania
wspólnoty i kościoła. Kościół to MY, budynek
kościoła, to nasz dom. Wszystkie informacje
przekazywać będę na ogłoszeniach parafialnych na Głuszynie, w Borówcu, a także na
stronie internetowej naszej parafii: www.mtkamionki.pl Jestem też otwarty na współpracę,
dobre słowo, pomysły, uwagi. Już dziś dziękuję
za pomoc, ofiary i otwartość wielu osób.
Rozmawiał ŁG
Ks. proboszcz Jakub Lechniak o sobie:
Urodziłem się w Poznaniu w 1981
roku, wychowałem w Buku. Ukończyłem
Liceum ekonomiczne na ul. Śniadeckich w
Poznaniu, po zdaniu matury wstąpiłem do
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Po 6 latach 24 maja 2006 przyjąłem święcenia kapłańskie. Lista moich parafii
nie jest zbyt długa – praktyka diakońska na
Starołęce (parafia św. Antoniego – 2006),
Kościan parafia św. Brata Alberta – 2006
– 2007, Czerwonak parafia Niepokalanego
Serca NMP 2007-2012, Poznań parafia
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na os.
Wichrowe Wzgórze 2012. Od 6 lat jestem też
katechetą w Zespole Szkół Samochodowych
w Poznaniu na ul. Zamenhofa.

7

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP
Kórnik za 2012 rok
W dniu 9 marca 2013 roku, o godz.
16:00 w Strażnicy w Kórniku odbyło się
strażackie Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012. Przedstawiono na nim
sprawozdania z działalności OSP Kórnik za
rok 2012. Prezes Andrzej Szyc przedstawił
sprawozdanie z działalności, skarbnik Grzegorz Maliczak - sprawozdanie finansowe,
zaś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Arkadiusz Waszak - sprawozdanie KR.
Głównym punktem zebrania było udzielenie
absolutorium za okres sprawozdawczy,
które na wniosek Komisji Rewizyjnej, po
głosowaniu, zostało udzielone. W spotkaniu

udział brał Komendant Gminny OSP Leszek
Orlewicz oraz Prezes Zarządu Gminnego
Jerzy Rozmiarek.
Manewry
16 marca br. w godzinach porannych
na terenie przy Strażnicy OSP w Kórniku
przeprowadzono ćwiczenia zabezpieczenia osób oraz pojazdu biorącego udział w
wypadku komunikacyjnym dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Czmonia,
Kamionek i Kórnika. W manewrach wzięło
udział ponad 30 strażaków. Nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń czuwał
Komendant OSP Kórnik Leszek Orlewicz
oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Krzesinach JRG 6.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZW

DAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE!
Po raz kolejny 10 marca 2013 roku w
Strażnicy OSP w Kórniku miała miejsce
akcja zbiórki krwi. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od organizatora akcji Andrzeja
Szyca, zarejestrowało się 38 osób - z
czego 34 osoby oddały krew, natomiast 4
osoby zgłosiły się jako potencjalni dawcy
szpiku. Oddano w sumie ponad 15 l krwi
za co wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy
również wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tej szczytnej akcji.
Robert Jankowski

IDĄ ŚWIĘTA - POLICJA OSTRZEGA
W związku z nadchodzącymi świętami już dziś trzeba pomyśleć o tym, jak nie ułatwiać „pracy” złodziejom.
Dobrze poprosić sąsiada lub kogoś bliskiego, by doglądał naszego mieszkania podczas naszej nieobecności,
ale wyjeżdżając do rodziny należy również pamiętać o jego prawidłowym zabezpieczeniu.
Pozostawiając samochód na parkingu trzeba pamiętać, że wszelkie wartościowe rzeczy pozostawione wewnątrz
prowokują do ich kradzieży.
Podróżując środkami transportu publicznego bagaż kładziemy w zasięgu ręki, na widoku,
zwracając na niego baczniejszą uwagę.
„Gorączka zakupów” w sklepach to również okazja dla złodziei, dlatego pamiętajmy,
aby nie pozostawiać portfela z pieniędzmi w otwartej torbie i na widoku.

Członkowie koła wędkarskiego PZW
Kórnik wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w
niedzielę, 17 lutego. Otworzył je prezes
Mirosław Grewling, a obradom przewodniczył Marian Dominiak. Wśród gości znaleźli
się m. in. burmistrz Jerzy Lechnerowski,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
UM - Sławomir Zakrzewski. Minutą ciszy
uczczono zmarłych wędkarzy: Władysława
Chmielewskiego, Tadeusza Modrowskiego,
Zbigniewa Skopka, Marka Duszczaka,
Jerzego Zimowskiego, Henryka Piórkowskiego, Jerzego Matuszczaka.
Podczas zebrania sprawozdania przedstawili: prezes Koła — Mirosław Grewling,
wiceprezes do spraw sportowych — Marcin
Jarzyna, prezes Klubu Spinningowego
Przykosa Kórnik — Jerzy Olejniczak,
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Walerian Wójkiewicz, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Ireneusz Ciszak, Rzecznik
Dyscyplinarny – Stefan Siekierski.
Zebrani większością głosów udzielili
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Zabrali głos goście. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski podziękował wszystkim zgromadzonym, a w szczególności Zarządowi
Koła, za wieloletnią współpracę z Gminą
Kórnik. Podkreślił, że Koło jest największą
organizacją – zrzeszeniem w tej Gminie, a
jego działalność jest widoczna na każdym
kroku, zarówno w Gminie jak i poza nią.
Podziękował również obecnemu Zarządowi
za ostatnie cztery lata owocnej współpracy
na rzecz Gminy, dzięki czemu stała się ona
znanym rejonem w Wielkopolsce.
Stwierdził, że konkursy wędkarskie są
zawsze bardzo pozytywnie odbierane i
spostrzegane, bo stanowią promocje Gminy
i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Uznał, iż pracę Zarządu w ciągu ostatnich czterech lat można ocenić bardzo
pozytywnie. Świadczy o tym fakt, że do
związku w dalszym ciągu wstępują nowi
członkowie.
Poruszył też sprawę promenady przy
jeziorze Kórnickim. Chodziło o drugi odcinek – Zamek Kórnicki - restauracja Biała
Dama. Jest projekt, Gmina ma fundusze,
ale jest duża szansa, że pozyskamy środki
finansowe na realizację tego zadania z Funduszu Europejskiego na lata 2014-2020.
Kolejną inwestycją na najbliższe lata

jest przeróbka Rynku Kórnickiego - prace
mają rozpocząć się już w 2013 roku.
Na końcu wystąpienia burmistrz Jerzy
Lechnerowski życzył wszystkim wędkarzom
udanych połowów i miłego wypoczynku
nad jeziorami.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Sławomir Zakrzewski wyraził przekonanie, że współpraca między kołem PZW a
kierowanym przez niego wydziałem będzie
przebiegać tak dobrze jak w poprzednich
latach. Poruszył sprawę udostępniania
przejścia wzdłuż jezior, będzie starał się to
realizować zgodnie z prawem wodnym. W
bieżących latach Gmina Kórnik zajmie się
także rekultywacją Jeziora Kórnickiego.
Obecnie są prowadzone badania ichtiologiczne. Później będą kolejne etapy badań.
Gmina będzie się też starać o pozyskanie
dodatkowych środków. W najbliższym czasie uprawomocni się uchwała o przejęciu
od Agencji Nieruchomości Rolnej na rzecz
Gminy pasa zieleni między posesjami. W
ten sposób Promenada Kórnicka będzie
na gruncie gminnym, a nie należącym do
Skarbu Państwa.
Większością głosów został zaakceptowany Plan Pracy i Budżet na rok 2013.
Podczas wolnych głosów i wniosków
Zbigniew Karaś poruszył sprawę dodatkowych miejsc do spuszczania łodzi wędkarskich na Jeziora Kórnickie i Bnińskie.
Paweł Domański mówił o wygruzowaniu
odcinka dojazdowego do Warty w rejonie
Trzykolnych Młynów.
Jerzy Olejniczak – wspomniał o dewastacji mienia na pewnych odcinkach
Promenady Kórnickiej.
Ireneusz Ciszak stwierdził, że dzięki
obecnej Promenadzie i w przyszłości jej następnym odcinkom będzie można udzielać
szybszej pomocy osobom znajdującym się
w niebezpieczeństwie na akwenie wodnym.
Podczas tego zebrania podjęto wnioski
i uchwały: wniosek o wystąpienie do Straży
Miejskiej o wzmożenie patroli kontrolnych
w celu ukrócenia dewastacji mienia na
promenadzie przyjeziornej, wystąpić z
wnioskiem do Urzędu Miejskiego w sprawie udostępnienia miejsca do wodowania
łodzi dla wędkarzy, wystąpić z wnioskiem
o zmianę terminu rozpoczęcia sezonu
motorowodnego z dnia 01.05 na 01.06.,
ponieważ chodzi tu o ochronę tarlisk san-
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Strażackie wieści

daczowych, gdyż w tym czasie drapieżnik
pilnuje własnej ikry, poczynić starania o
utwardzenie drogi dojazdowej nadwarciańskiej w miejscowości Trzykolne Młyny
Odbyły się wybory władz Koła na nową
kadencję. Prezesem Koła na następne
cztery lata został obecny prezes – Mirosław Grewling. Do nowego Zarządu w
wyniku głosowania weszli: Zbigniew Karaś,
Paweł Domański, Leszek Stachowiak,
Marcin Jarzyna, Alicja Poprawska, Leszek
Gubański, Marek Wójkiewicz. Powołano
Komisję Rewizyjną w składzie: Ireneusz
Ciszak, Henryk Zięta, Marian Dominiak
oraz Sąd Koleżeński w składzie: Andrzej
Nowaczyk, Walerian Wójkiewicz, Andrzej
Grewling. Zostali też wybrani delegaci na
Zjazd Okręgu: Mirosław Grewling, Leszek
Stachowiak, Henryk Zięta – jako zastępca
Prezes Mirosław Grewling podziękował
i wręczył burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu oraz kierownikowi Wydziału
Ochrony Środowiska Sławomirowi Zakrzewskiemu statuetki – za współpracę
i pomoc finansową ze strony Gminy w
realizacji wielu zadań w Kole.
Nastąpiło podsumowanie roku wędkarskiego 2012 Koła PZW Kórnik.
Leszek Stachowiaka z rąk burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego otrzymał Srebrną Odznakę za Zasługi dla Wędkarstwa
Polskiego.
Zostali nagrodzeni Statuetkami za długoletni staż i aktywną działalność w Kole
Kórnik: Paweł Pukacki, Henryk Grześkowiak, Ryszard Polaniak, Paweł Pieczyński,
Marek Skrzypczak, Marek Wdowczyk,
Mieczysława Taczkowska, Edward Grząślewicz.
Byli wyróżnieni nagrodami i pucharami
najlepsi w 2012 roku.
Wśród seniorów pierwsze miejsce zajął
Marek Wójkiewicz, II – Andrzej Grewling,
III – Łukasz Grewling. Pośród seniorów:
I – Michał Paczkowski, II – Radosław Bladocha, III – Damian Jankowiak. W gronie
kobiet pierwsze miejsce zajęła Monika
Grewling, a drugie Helena Nowakowska.
Najwszechstronniejszym wędkarzem roku
2012 został Marek Wójkiewicz. Puchar za
największą złowioną rybę – karpia o wadze
1790 gr. w sezonie 2012 otrzymał Mirosław
Grewling.
Oprac. Robert Wrzesiński

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”

Wesołych Świąt Wielkanocnych spędzonych w miłej i niczym niezakłóconej atmosferze
życzą policjanci Komisariatu Policji w Kórniku.
- tel. alarmowy: 997
- patrol interwencyjny Komisariatu Policji w Kórniku: 505908051

zaprasza wszystkich zainteresowanych wyprawą
śladami bohaterów książki
„Marianna i Róże”
na spotkanie organizacyjne,
które odbędzie się 9 kwietnia 2013 r. ogodz. 18:00
w budynku Zespołu Szkół w Kórniku.

8

nr 29/2013

29 marca 2013 r.

9

Powitała ich prezes Anetta Szarzyńska. Zebranie prowadziła Lucyna
Smolarkiewicz. Pani prezes przedstawiła
sprawozdanie merytoryczne dotyczące
pracy Stowarzyszenia w 2012 roku.
Przypomniała, iż „Klaudynka” w tamtym roku zamknęła dziesiąty rok swojej
działalności. Organizacja opierała swoje
działania na pracy społecznej ogółu członków. Odbiorcami pomocowych działań
„Klaudynki” byli niepełnosprawni ruchowo
i intelektualnie w różnym wieku, posiadający orzeczenia o niepełnosprawności.
Pomoc była niesiona równocześnie rodzinom i opiekunom osób mniej sprawnych.
Organizacja na koniec 2012 r. skupiała
114 członków.
Klaudynka współpracowała z różnymi
podmiotami i osobami. Zabiegała o pomoc
samorządu kórnickiego, władz powiatu
poznańskiego i województwa wielkopolskiego, a także różnych instytucji publicznych i prywatnych.
Anetta Szarzyńska podkreśliła, że
członkowie „Klaudynki” winni dbać i zabiegać o rozwój organizacji i solidarnie
pomóc w zbiórce 1% odpisu z podatku.
38 osób było objętych rehabilitacją
i usprawnianiem prowadzonym przez
czworo rehabilitantów. Z zajęć hipoterapii
i jazdy konnej dla niepełnosprawnych
korzystało 11 osób. Odbywały się one w
Jeździeckim Klubie Sportowym w Mieczewie – pod okiem instruktora rekreacji
ruchowej ze specjalnością hipoterapeuty.
Odbywała się terapia w formie warsztatów prac manualno–edukacyjnych i
zajęć ruchowych w ramach „Spotkań
Integracyjnych Klaudynki”, które usprawniały i pomagały niepełnosprawnym w
przystosowaniu do życia i funkcjonowania
w środowisku. Terapią zajmowała się
wykwalifikowana kadra i przeszkoleni
wolontariusze. Ze spotkań korzystało od
8 do 15 podopiecznych. Zadanie finansowane było przez gminę i Stowarzyszenie.
Dużym zainteresowaniem członków
„Klaudynki” cieszyły się krótkie wycieczki
i imprezy okolicznościowe realizowane przy udziale środków gminnych i

W tym roku mija 700 lat od nadania
praw miejskich naszej partnerskiej gminie
Königstein w Niemczech. Z tej okazji 2-go
marca br. w Königstein odbyła się uroczysta
gala, inaugurująca odchody jubileuszu. W
uroczystości udział wzięło ponad 600 osób.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz z Frankfurtu nad Menem,
okolicznych gmin i gmin partnerskich. Gminę Kórnik reprezentował burmistrz Jerzy
Lechnerowski i Magdalena Matelska-Bogajczyk, kierownik Wydziału Promocji Gminy.
Licznie zgromadzonych gości powitał
własnych. Odbyło się 5 wycieczek: do
Puszczy Zielonka - Rakowni na piknik, do
Swarzędza na „Anielskie Śpiewogranie”,
do Nowego Zoo w Poznaniu, Gniezna
oraz kina w Poznaniu. Stowarzyszenie
miało swoją reprezentację na imprezach
sportowych: w Gruszczynie na Powiatowych Igrzyskach Sportowych „Sprawni
Inaczej” oraz w Dopiewie na XI Powiatowym Turnieju Bocci.
„Klaudynka” organizowała także
imprezy kulturalne. Odbył się III Charytatywny Bal Maskowy, z którego dochód,
największy z dotychczas organizowanych
był przeznaczony na wyposażenie siedziby w artykuły gospodarstwa domowego
oraz działalność pomocową dla niepełnosprawnych. Zorganizowano spotkanie
noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele
życzeń” w restauracji „Biała Dama”.
Stowarzyszenie organizowało również
„Balik Karnawałowy” w Domu Gościnnym
„Hedan”. Latem odbył się festyn rekreacyjno-integracyjny „Razem możemy
więcej”. Siedmioro podopiecznym i ich
opiekunom „Klaudynka” dzięki dotacji
samorządu kórnickiego oraz środkom
własnym dofinansowała wyjazd na turnus
rehabilitacyjno-wypoczynkowy.
Koordynator pracy woluntarystycznej - Weronika Bukczyńska prowadziła Centrum Wolontariatu „Klaudynki”
Skupiało ono 8 wolontariuszy stałych i
4 wolontariuszy akcyjnch. Na indywidualne prośby i oczekiwania pomocowe
niepełnosprawnych i ich rodzin docierało
w ramach wolontariatu indywidualnego 2
wolontariuszy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej mamy

Walerii Nowak,
ks. proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi,
ks. proboszczowi Krzysztofowi Królikowi
oraz za wszystkie intencje mszalne.
Bóg Zapłać.
Córki z rodzinami
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Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich
partnerskiej gminie Königstein

Anetta Szarzyńska przypomniała, że z
okazji 10-lecia Stowarzyszenia odbył się
Koncert Jubileuszowy. Wymieniła część z
najbardziej zasłużonych - wspierających
„Klaudynkę”.
Stowarzyszenie wzięło udział w imprezie „Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów”.
Anetta Szarzyńska złożyła podziękowania za współpracę Zarządowi i
wszystkim członkom Stowarzyszenia.
Szczególne podziękowanie skierowała
do Lucyny Smolarkiewicz, która kolejny
rok rzetelnie i bezinteresownie prowadziła
księgowość.
Skarbnik Janusz Chmielewski zaprezentował sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok. Zebrani przyjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznego i finansowego.
Przewodniczący Marek Smolarkiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. Uczestnicy zebrania udzielili Zarządowi absolutorium za 2012 r.
Anetta Szarzyńska podziękowała Alicji
Zygmanowskiej, Katarzynie Idkowskiej i
Dominikowi Chochlińskiemu, którzy zrezygnowali z pacy w Zarządzie.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego męża Alicji Kosmaczewskiej.
Zebrani wybrali do Zarządu nowych
członków, którymi są: Alina Skalo, Danuta
Karaś, Dagmara Wilkicka.
Anetta Szarzyńska omówiła plan
działania „Klaudynki” w bieżącym roku.
Apelowała m. in. o zbieranie plastikowych
nakrętek.

nr 29/2013

bezcenne dziedzictwo, jakie pozostawiły.
Uroczysta gala inaugurująca odchody
jubileuszu zakończyła się wpisem do księgi
pamiątkowej i przepięknym pokazem sztucznych ogni. Obchody jubileuszu, w ramach
którego zaplanowano wiele imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, również o
zasięgu międzynarodowym będą odbywały
się przez cały rok.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Zbiórka dla bezdomnych zwierząt
Jest ich sto dwadzieścia trzy. Wszystkie potrzebują dużo miłości i opieki.
Kiedy któryś zostanie adoptowany w
jego miejsce najczęściej trafia następny.
Psiaki ze schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Gaju koło Śremu. To dla nich
przez tydzień w Galerii Mini w Kamionkach zbierane były dary serca. Pomóc
mógł każdy.

Robert Wrzesiński

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
serdecznie dziękuje
Radzie Rodziców
za zakup lektur,
które wzbogaciły zasoby
biblioteki szkolnej.

burmistrz Königstein Leonarda Helma, który
wyraził swoją wdzięczność za przybycie na jubileusz i wspólne przeżywanie tak ważnego dla
Königstein wydarzenia. W swoim wystąpieniu
burmistrz Helm przypomniał mieszkańcom i
zaproszonym gościom historię Königstein i postacie, które odegrały znaczącą rolę w dziejach
Königstein. Burmistrz Lechnerowski dziękując
za zaproszenie na jubileusz powiedział, że
rocznica nadania praw miejskich jest doskonałą okazją do wspomnień o wspaniałej historii
Königstein, a uroczyste obchody jubileuszu to
piękny hołd składany minionym pokoleniom za
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Zebranie sprawozdawcze „Klaudynki”

Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” uczestniczyli w środę, 13
marca w zebraniu sprawozdawczym.

Wabi się Max. Jest trzyletnim wilczkiem,
który trafił do schroniska jako szczeniak.
Z czasem znalazł dom, który jednak nie
okazał się dla niego szczęśliwy. Ponownie
wrócił do Gaju bo właściciele sobie z nim nie
radzili. Teraz pracuje z nim behawiorysta.
Pies fantastycznie się bawi, podaje łapę,
aportuje. Czeka na szczęśliwą adopcję i
właściciela, który weźmie go na zawsze.
To jedna z historii, którą opowiedział Michał
Błaszak, prowadzący placówkę.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Gaju koło Śremu działa od 2007 roku.
Środki na utrzymanie placówki pochodzą od

29 marca 2013 r.

Gmin, dla których realizuje ona plan ochrony
nad zwierzętami, w tym bezpańskimi pasami.
Ponadto wsparcie finansowe dla schroniska
pochodzi od fundacji Dr Lucy, która jest jego
opiekunem oraz od ludzi dobrej woli. To
właśnie do tych ostatnich skierowana była
akcja w Kamionkach. - Na terenie Galerii Mini
przygotowaliśmy specjalne kosze, do których
klienci sklepu mogli wkładać dary dla psiaków
ze schroniska w Gaju. Potrzebnych jest wiele
rzeczy, ale szczególnie w imieniu dyrekcji
placówki apelowalismy do odwiedzających
galerię, by przynosili karmę wysokogatunkową, gdyż wiele spośród zwierząt jest starych
i schorowanych - mówi Emilia Klupczyńska,
Manager Galerii Mini. – Zbiórka była prowadzona od 25 lutego do 3 marca 2013 na
terenie Galerii Minii, w godzinach otwarcia
sklepu. Po całej akcji zebrane dary, a było to
150 kg karmy suchej i w puszkach, zostały
przekazane do schroniska – dodaje Emilia
Klupczyńska. Nadal potrzebne są szczotki
do czesania, środki higieny, a także smycze
i obroże, gdyż każdy z adoptowanych psów
dostaje je w wyprawce.
Pomoc materialna to jednak tylko jeden
z wymiarów akcji. – Mamy nadzieję, że
odwiedzający Galerię Mini wezmą ulotkę i
zapoznają się ze schroniskiem w Gaju. Może
ktoś zechce adoptować jednego z naszych
psiaków albo przekazać 1 proc. swojego
podatku na rzecz fundacji Dr Lucy. Chcemy
zaistnieć w świadomości społeczności lokalnej – mówi Michał Błaszak.

Placówkę w Gaju wspiera blisko 200
wolontariuszy. Przeprowadza ona ok. 400
adopcji rocznie, a zwierzęta trafiają do osób
dobrego serca na terenie całego kraju,
a także zagranicę. Schronisko zapewnia
opieką weterynaryjną gdyż większość jego
podopiecznych trafia tam chorych i wycieńczonych. By jednak pomagać zwierzętom
na jak najwyższym poziomie trzeba czegoś
więcej. Potrzebni są ludzie, którzy przygarną pieska. Może dzięki jednej z takich
osób historia wilczka Maxa zakończy się
szczęśliwie.
Organizatorzy akcji
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„BITWA O ZIEMIĘ”

Dnia 16 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bninie odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawcze ROD Bnin.
Wzięły w nim udział 73 osoby na 255
członków (28,6%).
Zebranie Sprawozdawcze ROD z aptekarską dokładnością rozliczyło Zarząd z
dochodów i wydatków. Poszukiwano źródeł
strat prądu i wody, bo tutaj wszystko musi
być sprowadzone do zera. Po sprawozdaniach i dyskusjach podjęto najważniejsze
uchwały: o wysokości opłat, o inwestycyjnych planach wreszcie o udzieleniu absolutorium. Tą decyzje podjęto jednogłośnie.
Dyskusja toczyła nad sprawą realizacji
ustawy o gospodarce odpadami oraz nad
sytuacją jaka zaistniało po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Polskiego
Związku Działkowców (PZD). Pierwsze
ogrody działkowe w Polsce powstały
w 1897 r. w Grudziądzu. Założycielem
pierwszego ogrodu był dr Jan Jankowski.
Obecnie w Polsce jest 5000 ogrodów i
zajmują ponad 44 tysiące hektarów. W
dniu 8 czerwca 1981 zrejestrowano Polski
Związek działkowców (PZD). Dziecko
Solidarności po ponad 30 latach okazało
się podrzutkiem i 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na PZD
zarzucając Ustawie z dnia 8.07.1985 r. o
ROD: monopol na zakładanie ogrodów
działkowych, obowiązkową przynależność
członkowską do PZD, przywileje polegające
na zwolnieniu PZD z opłat i podatków oraz
obowiązek przekazywania mu ziemi przez

samorządy. Właśnie, ten ostatni zarzut
jest najważniejszy, gdyż dzisiaj o losach
polskiej ziemi rolniczej i rekreacyjnej mają
decydować samorządy. A jak dbają?. Ziemia ta stała się towarem niezwykle cennym
i podlega szczególnej ochronie, żeby ją
pozyskać i nią handlować, wpierw należy
ją przekształcić z rolnej na budowlaną, a
następnie podzielić na działki budowlane
lub przemysłowe. W ten sposób uzyskuje
się towar niezwykle cenny. Właśnie tutaj
lobby deweloperskie w Polsce znalazło
potencjalne źródło zarobku. Bez decyzji
rad czyli samorządu niczego w tej materii
zdziałać nie można. Atuty są więc w rękach
radnych i samorządowców. Działkowcy są

też wykorzystywani w wyborach, wszak jest
to 4 milionowy elektorach. W przyszłości
obiecywano im uwłaszczenie ale na obiecankach się skończyło.
Sądzimy, że najważniejszym problemem PZD jest kadencyjność władz. Nie
może być tak, że prezesem ZG PZD od 30
lat jest ta sama osoba. W demokracjach
funkcje takie można pełnić dwie kadencje
i to gwarantuje brak nepotyzmu i dynamizm
działania. Bo ile jeden człowiek może się
poświęcać bezinteresownie dla innych lub
idei PZD, ROD?
					
Kazimierz Krawiarz,
Andrzej Steinitz

Środowiskowy Dom Samopomocy ma już rok!

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kórniku działa już od roku. Uczestnicy zaczęli w nim zajęcia 1 marca 2012 r. Ten okres
pokazał, iż otwarcie takiej placówki było
potrzebne i dobrze spełnia ona swoją rolę.
Pomysłodawcą utworzenia ŚDS było
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. Działalność Domu finansowana
jest ze środków na zadania zlecone przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na
rzecz Gmin, z tego powodu pierwszy wniosek
o utworzenie ŚDS Gmina Kórnik złożyła do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
maju 2008 roku. Brak środków finansowych w
budżecie państwa spowodował odłożenie go w
bliżej nieokreśloną przyszłość, pomimo merytorycznej akceptacji. Dopiero fakt dostosowania
budynku przez Stowarzyszenie „Klaudynka”,
licznych sponsorów i Gminę Kórnik umożliwił
otwarcie placówki.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną utworzoną i prowadzoną
przez Gminę Kórnik. Przeznaczony jest dla 15
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekle chorych psychicznie.
Do tej pory na terenie naszej Gminy nie
istniała żadna placówka wspierająca osoby
niepełnosprawne. Środowiskowy Dom Samopomocy jest zatem pierwszym krokiem dla wielu
osób do wyjścia z ukrycia i nawiązania czasem
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pierwszych relacji społecznych. Jest to szansa
na poznanie zupełnie innego życia, od tego
w którym cały czas tkwią. Udział w zajęciach
umożliwia przebywanie w grupie rówieśniczej
oraz integrację z najbliższym środowiskiem, a
dla wielu osób to jedyna możliwość na wyjście z
domu, a w przyszłości na rozpoczęcie procesu
aktywizacji zawodowej. Pobyt w Domu wpływa
korzystnie na funkcjonowanie nie tylko samych
uczestników, ale także całych ich rodzin.
Głównym celem Środowiskowego Domu
Samopomocy jest zwiększenie zaradności
i samodzielności życiowej oraz integracja
uczestników. Cel ten realizowany jest poprzez:
integrację społeczną, trening funkcjonowania
w codziennym życiu, trening umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Dom jest czynny od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem świąt, przez osiem godzin dziennie.
Zajęcia dla uczestników organizowane są przez
6 godzin, a pozostały czas pracy przeznaczony
jest na czynności porządkowe i organizację
dowozu uczestników. Osoby biorące udział w
zajęciach mają zapewniony dowóz oraz powrót
do miejsca zamieszkania.
W trakcie zajęć wprowadzane są elementy
różnego rodzaju terapii:
1. Na zajęciach pedagogicznych uczestnicy
uczą się podstawowych zasad pisowni, budowy
zdań oraz poprawnego wysławiania poprzez
różnego rodzaju ćwiczenia językowe. Nabywają

pewności siebie w umiejętnym przelewaniu
własnych myśli na papier. Poszerzają własne
słownictwo oraz umiejętność logicznego myślenia. Chętnie biorą udział w poznawaniu podstaw
ekonomii, umiejętnego dodawania i odejmowania. Zaznajamiają się z zasadami posługiwania
się pieniędzmi. Ponadto uczestnicy poznają
zasady korzystania z usług różnych instytucji
państwowych, wypełniania druków i formularzy.
Chętnie przyswajają tę wiedzę, ponieważ daje
im to komfort, że w przyszłości nie zawsze będą
musieli liczyć na pomoc innych osób.
2. Terapia przez sztukę – realizowana jest
w ramach pracowni plastycznej, gdzie uczestnicy rozwijają swoje zamiłowania i sprawność
manualną. Poznają nowe techniki plastyczne
jak np. malowanie na szkle, płótnie, czy decoupage. Nacisk kładziony jest na estetykę pracy,
dokładność i sumienność. Uczestnicy mieli już
możliwość wykazania się poprzez przygotowanie prac na różne konkursy plastyczne i
przestrzennei udało im się zdobyć kilka nagród.
3. Socjoterapia prowadzona jest w ramach
pracowni integracyjnej. Między uczestnikami
wytworzyła się swoista wspólnota. Mówiąc o
ośrodku wsparcia mówią często o swoim drugim domu. Uczestnicy przełamują wzajemne
blokady. Wytworzyła się atmosfera zaufania
wobec grupy. Wspólne zabawy, gry, konkursy
zbliżyły ich do siebie. Chętnie grają w piłkę,
bawią się chustą animacyjną. Stworzyli klimat
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wspólnoty przez możliwość wypowiedzenia się,
przez zachęcanie do rozmowy. Zawarli nowe
serdeczne znajomości. Uczestnicy bardzo
polubili zabawy taneczne, wspólne wyjazdy
i spacery. Mieli możliwość występowania w
różnych przedstawieniach przed licznie zgromadzoną publicznością. Każdy z uczestników
czuł się wyróżniony podczas świętowania jego
własnych urodzin i/lub imienin
4. W ramach dramatoterapii uczestnicy
przygotowali 2 przedstawienia teatralne i wystawili je przed szerszą publicznością. Pierwsze
przedstawienie „Bajka o kaktusie” uczestnicy
zaprezentowali podczas uroczystego otwarcia
ŚDS połączonego z 10 - leciem Stowarzyszenia Klaudynka oraz w trzech zaprzyjaźnionych
przedszkolach. Drugie przedstawienie – jasełka
zaprezentowano podczas spotkania noworocznego Stowarzyszenia „Klaudynka”. Możliwość prezentacji
własnego dorobku artystycznego
dała uczestnikom dużo satysfakcji
i przywróciła wiarę we własne
możliwości.
5. Silwoterapia realizowana
jest w ramach pracowni ogrodniczej. Uczestnicy poznają jeden
ze sposobów spędzania czasu
wolnego na świeżym powietrzu.
Praca w ogrodzie pozwala na odprężenie, a jednocześnie przynosi
radość z plonów, które zebrano.
Przede wszystkim uczestnicy nauczyli się zagospodarowywać teren przy ŚDS by było estetycznie,
przyjemnie i czysto. W ogródku
uczestnicy uczą się siać nasiona
kwiatów i warzyw, pielęgnowania
roślin, podlewania, odchwaszczania, grabienia i kopania, by
jesienią móc zebrać plony swojej
pracy. Świeże jarzyny były wykorzystywane do codziennych
posiłków. 6. Zajęcia z muzykoterapii pozwalają uczestnikom się
odprężyć, zrelaksować i odreagować. Uczestnicy chętnie uczą
się śpiewać piosenki harcerskie i
biesiadne. Polubili naukę tańca
i poznawanie nowych kroków
tanecznych. Uczyli się kroków
poloneza, walca angielskiego,
krakowiaka. Dobrze radzą sobie z
wystukiwaniem rytmu. Możliwość
wykazania się w kolejnej dziedzinie życia daje
im dużą satysfakcję.
7. W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu uczestnicy uczą się korzystania
z pralki automatycznej, żelazka, odkurzacza,
suszarki do prania, piekarnika, mikrofalówki,
telewizora, dvd, magnetofonu. Posiedli umiejętność dbania o własną higienę, wygląd oraz
ubiór. Uczestnicy pracując na zajęciach dowiadują się jak poprawnie korzystać z artykułów
higienicznych oraz kosmetyków. Uczestnicy
wiedzą jak dbać o czystość odzieży. Nauczyli
się zabezpieczać się przed rożnego rodzaju
chorobami np. w okresie zimowym. Przyswajają
sobie również zasady dokładnego sprzątania.
8. W pracowni kulinarnej uczestnicy nabywają umiejętność związaną z samodzielnym
przygotowywaniem prostych potraw oraz napojów. Uczą się jak obierać ziemniaki, jak ugoto-
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wać makaron, kaszę, ryż, kilka rodzajów zup,
jak parzyć herbatę i kawę. Ponadto uczestnicy
na zajęciach uczyli się obsługi sprzętów AGD
znajdujących się na wyposażeniu placówki oraz
umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nich.
Zajęcia kulinarne pozwalają uczestnikom na
większą samodzielność. Podczas wspólnego
spożywania posiłków poznają zasady prawidłowego korzystania ze sztućców oraz estetycznego spożywania posiłków. Takie ćwiczenia
pomagają uczestnikom w życiu codziennym.
9. Trening umiejętności praktycznych realizowany jest w ramach pracowni technicznej.
Zadania realizowane wzmagają poczucie
potrzeby naprawienia samodzielnie zepsutych
przedmiotów. Uczestnicy uczą się dokonywać
drobnych napraw, które później samodzielnie mogą wykonywać w domu (przybijanie

gwoździ, posługiwanie się młotkiem, pilnikiem
czy papierem ściernym). Uczą się również
odczytywania prostych instrukcji montażu oraz
skręcania mebli. Podczas zajęć uczestnicy
wykonywali między innymi karmniki dla ptaków,
skrzynkę na klucze, zapoznali się ze sposobami
przygotowania drewno różnymi metodami do
późniejszego wypalania w nim.
10. Uczestnicy chętnie biorą udział w terapii
przez ruch poprzez: spacery po bliższej i dalszej
okolicy, ćwiczenia ruchowe i cotygodniowe
uczęszczanie na basen (zawieszone w okresie
zimowym ze względu na częste choroby)
11. Na zajęciach w pracowni krawieckiej
ćwiczona jest zaradność i samodzielność.
Uczestnicy uczą się jak nawlekać igłę, przyszyć guzik, szyć różnymi ściegami czy zeszyć
dziurę w ubraniu. Oprócz tego rozwijają swoje
talenty hafciarskie w hafcie matematycznym i

krzyżykowym. Podjęto również próby szycia
na maszynie.
Na nasze wielkie szczęście mamy możliwość współpracy z wolontariuszami. Panie
Aleksandra Chałupka, Krystyna Przybył,
Maria Zielińska wspierają nas każdego dnia
w codziennej pracy z uczestnikami. Panowie
Zbigniew Hałat i Miłosz Modrowski pomagają
nam w gospodarowaniu na terenie zielonym.
Pani Jadzi Chałupka umila nam piątkowe poranki grą na gitarze. Panie Ilona Rybak - Włoch
i Ewa Klupczyńska odwiedzają nas ze swoimi
psami w ramach dogoterapii. Panie Monika
Kaźmierska i Katarzyna Czuchra swoimi wizytami relaksują naszych uczestników przy użyciu
tybetańskich mis.
1 marca 2013 roku spotkaliśmy się z
licznym gronem naszych przyjaciół, rodziców
naszych podopiecznych i przedstawicieli samorządu kórnickiego by przy kawałku tortu móc
powspominać jak szybko minął
nam ten rok. Obchodziliśmy
związane z rokiem kalendarzowym różne imprezy i święta:
dzień kobiet, pierwszy dzień
wiosny, śniadanie wielkanocne, dzień chłopaka, andrzejki,
wigilię. Braliśmy udział w dwóch
wystawach prac plastycznych
osób niepełnosprawnych w
Puszczykowie, w zawodach
sportowych „Malta Strong”, w
Pikniku Integracyjnym w Domu
Dziecka w Kórniku – Bninie,
odwiedzaliśmy Kórnickie przedszkola. Zapraszaliśmy gości
– Przemka Kowalika, który na
wózku elektrycznym przejechał
przez całą Europę, Agnieszkę
Liberacką, która wyjechała do
Afryki w ramach wolontariatu.
Podziwialiśmy uroki arboretum
w każdej z pór roku. Jesteśmy
otwarci na nowe inicjatywy i
pomysły. Z chęcią ugościmy
każdego, kto chciałby nam cos
przekazać, czymś się pochwalić, albo chociażby nas poznać.
Głównym zadaniem na najbliższy czas jest wnioskowanie
o zwiększenie liczby uczestników w naszej placówce. I
miejmy nadzieję, że to nam się
uda, bo osób oczekujących na przyjęcie do
Domu jest bardzo dużo. W imieniu uczestników,
całej naszej kadry i swoim pragnę serdecznie
podziękować każdej osobie, która przyczyniła
się utworzenia takiej placówki w naszej gminie
i tym, które z nami współpracują. Uśmiechnięte
buzie naszych podopiecznych mówią same za
siebie. Nie ma dla nas lepszego podsumowania
tego roku, jak słowa naszych uczestników, kiedy
mówią, że jadąc na zajęcia jadą do „drugiemu
domu”.
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RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO (ROD BNIN)

Anita Wachowiak
Foto: Tomasz Siuda
oraz archiwum ŚDS
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W ramach obchodów 160 rocznicy
urodzin hr. Władysława Zamoyskiego,
Biblioteka Kórnicka PAN pod egidą Fundacji Zakłady Kórnickie przygotowała
wystawę „Przez Wielkopolskę do Paryża”. Prezentowane na niej są sylwetki
wielkich Polaków, których losy w XVIII,
XIX i XX wieku powiązały ze sobą ziemie
Wielkopolski i Francji.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło
się 25 marca br., a przybyli na nie liczni
goście, w tym poseł Rafał Grupiński, były
euro-parlamentarzysta Maciej Giertych oraz
dyrektor Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej
Helena Bednarska.
Gości powitał przedstawiciel patrona
wystawy - Fundacji Zakłady Kórnickieprezes zarządu Kazimierz Grzesiak, a o
ekspozycji i jej przygotowaniach szerzej
opowiedziała współautorka Magdalena
Biniaś-Szkopek, która także podziękowała
wszystkim współpracownikom.
Uczestnicy otwarcia wystawy zobaczyli
także bezcenne obiekty z kolekcji Biblioteki
Kórnickiej, które związane są z prezentowanymi postaciami. Zobaczyliśmy więc
rękopis Dziadów Mickiewicza, pamiątki
po Chopinie i wiele innych ciekawych
eksponatów.
Wystawę można oglądać w Zamku
Kórnickim do 30 czerwca 2013, a potem
wyruszy ona do Paryża i innych miast.
Zapraszamy do Zamku!

Wielkopolska w cieniu WRON-y

Zespół Szkół w Kórniku i Wydział
Promocji UM w Kórniku z inicjatywy
Katarzyny Czachowskiej, zorganizował
w KCSiR Oaza prezentację wystawy
Instytut Pamięci Narodowej pt. „Wielkopolska w cieniu WRON-y” .
Przedstawia ona najważniejsze, związane z Wielkopolską fakty, dotyczące
stanu wojennego, który został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku, a oficjalnie
zniesiony 22 lipca 1983 roku.

22 marca uroczyście otwarto wystawę,
nad którą patronat objął burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Dyrektor ZS w Kórniku Emilia
Stanny przywitała przybyłych gości, a reprezentujący IPN Marcin Podemski pokrótce
opowiedział o kulisach powstania wystawy,
oraz przybliżył zebranym najważniejsze informacje dotyczące tragicznych lat 1981-83.
Otwarcie wystawy zwieńczył koncert
Romana Jasińskiego, który przy okazji
przypadającej tego dnia rocznicy urodzin
Jacka Kaczmarskiego zaprezentował utwory

tego barda Solidarności. Koncert prowadził
Robert Jankowski, a w jego trakcie uczniowie Zespołu Szkół recytowali związane z
tematyką wystawy wiersze.
Dla licznie zgromadzonych na otwarciu
młodych ludzi była to na pewno ciekawa
lekcja historii. Obiekty CSiR sprawdziły się
także jako przestrzeń ekspozycyjna. Do
28 marca wystawę mogli oglądać wszyscy
zainteresowani goście Oazy.
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Wystawa „Przez Wielkopolskę do Paryża”

Opr. ŁG

Opr. ŁG

Prezentacja odrestaurowanych parkietów

Włodarze Zamku w Kórniku zaprezentowali odrestaurowane podłogi
w części sal pałacowych. 21 marca
zaproszono przedstawicieli instytucji,
które współfinansowały prace, by mogli
zobaczyc wynik starań konserwatorów.
Od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r.
przeprowadzono renowację i konserwację
zniszczonych podłóg w pomieszczeniach
spełniających obecnie funkcję sekretariatu
i gabinetu dyrektora. Jak powiedziała nam
zastępca dyrektora Biblioteki Kórnickiej
PAN Katarzyna Woźniak: „w pomieszcze-

niach tych, które stanowiły część apartamentu przygotowywanego w XIX w. dla
Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, znajdują się jedne z piękniejszych drewnianych
podłóg. Użytkowa funkcja pomieszczenia,
a także organizowanie wystawek bibliotecznych, z udziałem licznych grup gości,
spowodowało silne zniszczenie podłóg.
Program prac renowacyjnych i konserwatorskich opracował na zlecenie Biblioteki
Andrzej Lipiński, dyplomowany konserwator
zabytków.

Konserwację podłóg w ciągu 3 miesięcy wykonała wyłoniona w przetargu
firma DREW-ARTJMS Stanisław Majka ze
Staszowa”.
Koszt prac renowacyjno-konserwatorskich wyniósł 110 174,38 zł. Działania
zostały sfinansowane z dotacji Fundacji
Zakłady Kórnickie (55 000 zł), Gminy Kórnik
(50 000 zł) i ze środków własnych Biblioteki
(5174,38 + koszty nadzoru konserwatorskiego i sporządzenia dokumentacji).
Opr. ŁG

Nowe
apartamenty
dla ptaków
Od 12 do 27 marca br. pracownicy Instytutu Dendrologii PAN zainstalowali 298
różnego typu budek lęgowych dla ptaków.
Zawisły one na terenie nowego i starego
Arboretum, Lasu Doświadczalnego Zwierzyniec (arboretum leśne i w pobliżu ścieżki
zdrowia), na terenie Szkółek Kórnickich
(Zakładu Doświadczalnego PAN), oraz przy
Promenadzie im. Wisławy Szymborskiej.
W akcji pomógł również Urząd Miejski w
Kórniku.
Nowe „apartamenty” na pewno zachęcą
do rozwoju fruwających i ćwierkających
ptasich populacji w naszej okolicy.
ŁG
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W dniu 24 marca, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie zorganizowały
konkursową wystawę bab wielkanocnych.
Podczas tej wystawy swoje kulinarne
możliwości pokazały panie z wszystkich
Kół Gospodyń z terenu gminy Kórnik.
Każdy mógł osobiście degustować każdą
z 21 bab i innych świątecznych wypieków.
Wybrana została najpiękniejsza, największa i najsmaczniejsza baba wielkanocna.
W tym roku triumfował wypiek pań z Koła
Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach,
drugie miejsce przypadło Kołu Gospodyń
z Czmonia, a trzecie miejsce zajęła baba
z Bnina. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła wg. osób degustujących baba pani
Danusi Andryszak. Przepiękną oprawą
tych wielkanocnych pyszności były ręcznie
robione ozdoby świąteczne, który cieszyły
się równie wielkim zainteresowaniem
przybyłych gości. Każda z uczestniczek
otrzymała pamiątkowy dyplom i upominek.
Agnieszka Kałka

„Serdeczne podziękowania”
Kierownictwu Wydziału Promocji Gminy
za ufundowanie nagród:
P. Magdalenie Matelskiej-Bogajczyk

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny

Przed nami najradośniejsze ze wszystkich świąt – Wielkanoc. Jak co roku wraz
z rodzinami zasiadamy do suto zastawionego stołu, na którym nie może zabraknąć
jajek, baranka, szynki, chrzanu i słodkości.
Zapewne w każdym domu znajdą się tradycyjnie przepisy na pyszne mazurki, serniki,
baby, babeczki i okazałe torty. Jeśli jednak
szukacie pomysłu na nowy smakołyk,
polecam delikatną i puszystą, prostą do
wykonania cytrynową babkę piaskową.
Składniki:
• 5 jajek
• 1 szklanka cukru pudru
• 1¾ szklanki mąki ziemniaczanej
• 3 łyżki mielonych migdałków
• cukier waniliowy
• 200 g masła
• 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
• skórka otarta z 2 limonek lub cytryn
Dodatkowo:
• masło do posmarowania formy
• zmielone migdały do wysypania formy
BZZZ ... zza ula

P. Robertowi Jankowskiemu za pilotowanie.
P. Łukaszowi Grzegorowskiemu,
red. Kórniczanina
za przekazywanie szybkich informacji.
P. Agnieszce Kałka za wspaniałą oprawę
dyplomową, fotograficzną.
Dziękujemy sponsorom:
P. Klaudynie Przybylskiej-Pawłowskiej
P. Agacie Wolnej
P. Teresie Lenczewskiej
za wspaniałe dekoracje.
Przede wszystkim Członkiniom koła,
które przyczyniły się do pięknej wystawy
świątecznej „Bab Wielkanocnych” oraz
pomysłowej organizatorce P. Dorocie
Bukczyńskiej.
Wszystkim za wszystko dziękujemy,
Koło Gospodyń Wiejskich z Bnina.

Od dnia 18 marca zapraszamy do oglądania wystawy portretów autorstwa
Magdaleny Berny
pod tytułem
„Odcienie Dzieciństwa”
w holu Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”

„Ulowa zimowla”
Dobiega końca zima w pasiece, a z nią
pszczela zimowla. Zaczęła się wraz z ostatnim ubiegłorocznym jesiennym oblotem. W
tym roku zapewne potrwa aż do początku
kwietnia. Pszczoły nie zasypiają snem zimowym. Wręcz przeciwnie, tylko dzięki ich
aktywności utrzymują temperaturę w ulu
pozwalającą przeżyć im ten trudny okres.
Optymalna temperatura w kłębie zimowym
waha się od 18 do 20 °C. Kłąb tworzony jest
w środkowej części ula. Jest to skupisko
pszczół robotnic otaczających swą matkę królową. Pszczoły siedzą ciasno, trzymając
się jedna drugiej. Najbardziej ściśnięte są te

Jajka do przygotowania babki powinny
być w temperaturze pokojowej.
Formę o średnicy ok. 22 cm (pojemności 2,6 litra) wysmarować masłem, wysypać
zmielonymi migdałami.

Całe jaja (białka i żółtka) umieścić w
misce i ubić na jasną, puszystą masę przez
ok. 5 minut. Piana jajeczna powinna mocno
zwiększyć swoją objętość, co zagwarantuje puszysty wypiek pozbawiony zakalca.
Stopniowo dodawać do masy jajecznej
cukier puder i dalej ubijać aż powstanie
gęsta masa.
Mąkę ziemniaczaną przesiać z proszkiem do pieczenia, przesypać do masy jajecznej i wymieszać. Dodać skórkę otartą z
limonek i mielone migdały. Masło roztopić w
garnku i wrzące wlać do ciasta – zmiksować
tylko do połączenia składników.
Ciasto przelać do przygotowanej wcześniej formy (ciasto powinno sięgać maksymalnie do ⅔ wysokości formy ponieważ
mocno wyrośnie).
Piec 30 minut w temperaturze 160°C,
następnie zwiększyć temperaturę do 170ºC
z zewnątrz kłębu. W środku jest nieco luźniej, w różnych kierunkach biegną łańcuszki
utworzone z obejmujących się pszczół.
Centralne miejsce kłębu zajmuje królowa.
Kłąb zmienia swoją objętość, im niższa
temperatura zewnętrzna tym bardziej jego
struktura jest zwarta, a rozluźnia się przy
wzroście temperatury otoczenia. Początkowo jesienią kłąb lokuje się na plastrach
naprzeciw wylotu, a zimą przesuwa się
powoli ku górze i ku tyłowi gniazda, zjadając
stopniowo zgromadzone zapasy.
Co jakiś czas „zziębnięte” pszczoły
będące na zewnątrz kłębu zamieniają się
z tymi „rozgrzanymi”, i na odwrót, i tak w
kółko. Zwarta otoczka kłębu sprawia, że
ciepło produkowane przez pszczoły w części centralnej ulatnia się tylko nieznacznie.
Dzięki temu temperaturę w kłębie udaje
się utrzymać niezależnie od temperatury
panującej w otoczeniu. Zimujący kłąb nie
ogrzewa wnętrza ula, a jedynie utrzymuje
niezbędną temperaturę w kłębie. Poza
kłębem wewnątrz ula temperatura zbliżona
jest do temperatury na wolnym powietrzu,
tj. w miejscu stacjonowania pasieki. Uli
nie chowa się z pszczołami na zimę do
żadnych pomieszczeń, pozostają w swoim
środowisku naturalnym.

i piec jeszcze 20 – 30 minut do tzw. suchego
patyczka. Gotową babkę wyjąć z piekarnika, przykryć lnianą ściereczką, po kilku
minutach wyłożyć na kratkę, by przestygła.
Przed podaniem ciasto oprószyć cukrem
pudrem lub polać ulubioną polewą.
Smacznego:- )
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Konkurs na babę - czyli przedświąteczne przygotowania gospodyń

Zapraszam na stronę
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com
gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.
Iza Jokiel

Ciepło wytwarzane jest przez pszczoły
w wyniku spalania w swoich organizmach
pobieranych zapasów zgromadzonych
przed zimowlą oraz dzięki pracy własnych
mięśni. Pszczoły robotnice karmią królową,
która nie musi opuszczać ciepłego wnętrza kłębu. Niska temperatura nie sprzyja
zaopatrywaniu się pszczół w miód z bocznych plastrów. Zdarza się, że mimo zgromadzonych zapasów zbyt srogie warunki
zimowe powodują masowy osyp (śmierć)
wygłodniałych pszczół, które nie dały rady
dotrzeć do zapełnionych pożywieniem
skrajnych plastrów ula.
W zimowli nie biorą udziału trutnie
czyli samce pszczoły miodnej. Gdy tylko
zaczynają się chłody, są one przepędzane
z ula. W krótkim czasie giną z zimna i głodu. Dla zimujących pszczół pozbywanie
się nadmiernej wilgoci z wnętrza ula oraz
stres spowodowany hałasem zewnętrznym,
to czynniki, które powodują niepożądany
wzrost temperatury w ulu. Skutkuje to
szybszym zjadaniem zimowych zapasów.
A zimowa aura tego roku wyjątkowo długa…
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
foto. Jan Socha

Magdalena Berny ur. w maju 1976 r., mieszka w Kórniku, absolwentka poznańskiej
AWF, na co dzień matka dwójki dzieci, fotograficzny samouk, pasjonatka. Każdą wolną
chwilę poświęca artystycznej fotografii dziecięcej, nie stroni jednak od fotografowania czysto
komercyjnego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach fotograficznych. Zdjęcia oraz artykuły autorstwa Magdy publikowane były w
polskich poradnikach fotograficznych autorstwa Sławomira Olzackiego oraz Włodzimierza
Barchacza. Doczekała się również publikacji swojego własnego tekstu poświęconego
fotografowaniu dzieci w poradniku wydanym przez szwedzkie wydawnictwo 1x Innovations „Photo Inspiration – Secrets Behind Stunning Images”. Fotografie autorstwa Magdy
wykorzystane były również przy projektach okładek książek m.in. włoskiego wydania
„Dziennika Irlandzkiego” autorstwa laureata Nagrody Nobla Heinricha Bölla.
Od 2010 r. jest członkiem stowarzyszenia Fotoferia Club (działającego przy portalu
fotograficznym Fotoferia.pl).
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W dniu 8 marca, jak co roku, spotkałyśmy się w naszej nowej świetlicy,
aby świętować „Dzień kobiet”. Spotkanie
rozpoczęłyśmy o godzinie 18:30. Każda
z mieszkanek, a było Nas dwadzieścia
dwie, przyniosła przepyszne smakołyki do
zjedzenia. Bez kozery mogę powiedzieć, że
stół uginał się od nadmiaru wspaniałości.
Tak rozpoczęłyśmy Nasze Święto, rozmowy krążyły wokół wielu tematów, śmiech
nie znikał z naszych twarzy a po jakimś
czasie czekała na nas mała niespodzianka.
W ramach prezentacji produktów odwiedziła nas przedstawicielka firmy Mary Kay i
każda z nas wypróbowała wspaniały zestaw
do peelingu oraz nawilżenia dłoni. Po tym
„wcieraniu i masowaniu” rozpoczęła prezentację kosmetyków do twarzy wykonując
makijaż jednej z Pań - Paulinie.

ŚWIĘTO KOBIET W SZCZYTNIKACH

Po takim małym przerywniku, ponownie
wróciłyśmy do stołu by smakować, dyskutować, weselić i świętować. Nasze spotkanie
dobiegło końca około godziny 24, ale już
wiemy, że za rok spotkamy się tu ponownie,
aby chociaż przez moment uczcić fakt
Naszego istnienia w Świecie – nawet, jeśli

jest to pozostałość poprzedniego ustroju
politycznego.
Drogie Panie DZIĘKUJEMY WAM, że
jesteście – Sołtys - Dorota Dłubała i żeńska
część Rady Sołeckiej - Kasia.
KAK

Być Kobietą, być Kobietą…
… dziś dzień szczególny, więc proszę
przyjąć życzenia –
niech znikną wszystkie Pani zmartwienia,
niech szczęście i miłość serce wypełni,
niech każde marzenie się spełni,
niech na twarzy Pani uśmiech zagościbo dziś dzień wielkiej radości.
Wyjątkiem jest Pani na tym wielkim świecie,
Należą się więc kwiaty TAKIEJ kobiecie !!!
Tymi słowami, skierowanymi dla Pani
Dyrektor, uczeń z klasy I a- Jaś, rozpoczął
dedykacje na koncercie z okazji Dnia Kobiet, który odbył się w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie w dniu 8 marca.
Koncert ten jest już na stałe wpisany
w harmonogram uroczystości i imprez w
naszej szkole na każdy rok szkolny, jedynie
zmienia się jego formuła. W tym roku każda
klasa losowała listę Pań (na której znalazły
się wszystkie KOBIETY pracujące w naszej
szkole - nauczycielki, woźne, kucharki,
sprzedawczyni sklepiku …), aby dla nich
przygotować życzenia oraz dedykację w
formie wiersza, tańca lub piosenki.
Koncert przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorek – był bardzo różnorodny, jeśli chodzi o dedykacje i bardzo dobrze
przygotowany. Wychowawcy klas stanęli
na wysokości zadania i koordynowali prace

Tradycją w naszej wsi jest organizowanie w miesiącu marcu
imprezy z okazji ” Dnia Kobiet”. W tym roku uroczystość odbyła
się w dniu 09.03.2013r. w Domu Strażaka i zgromadziła ok. 60
osób. Z roku na rok zwiększa się ilość Pań uczestniczących
w naszej imprezie, co bardzo nas cieszy.
Przy suto zastawionych stołach, wśród kwiatów zasiadły Panie i te
młode i starsze i babcie i córki i wnuczki , jak wielka szczytnicka rodzina.
Przepyszne ciasta , to dzieło naszych Pań z KGW, garmażerkę z pięknymi dekoracjami wykonała Pani Monika Sobolewska.
Oprócz Pań na sali byli też zaproszeni goście- sołtys wsi Pan Łukasz
Kwas, radny Pan Piotr Plewka, Zarząd OSP Szczytniki z Panem Waldemarem Jankowiakiem, Pan Stefan Jaskuła oraz Pan Olejniczak- trener
naszej drużyny piłkarskiej. Oprawę muzyczno- rozrywkową zapewnił
nam zespół „ Mirabella” z Poznania.
Na wstępie Panowie złożyli Paniom życzenia, wręczyli kwiaty, a
potem wspólnie z zespołem uczestniczyli we wspólnej zabawie. Od
dzieciaków ze Świetlicy Panie otrzymały piękne laurki z życzeniami –
bardzo dziękujemy, że pamiętaliście o naszym Święcie.
Cała impreza wypełniona była różnymi atrakcjami - konkursy , piosenki, swawole. Obecny na imprezie Pan Jaskuła śpiewał dla Pań piosenki
ze swojej młodości, które spowodowały wiele wspomnień i wzruszeń
oraz morze oklasków.
Całość imprezy została sfinansowana przez Radę Sołecką , OSP
Szczytniki i Koło Gospodyń Wiejskich.
Dziękujemy bardzo wszystkim , którzy przyczynili się do uświetnienia
naszej imprezy, bez Waszego wsparcia i pomocy finansowej to wszystko
byłoby niemożliwe.
Genowefa Błotna

Wieści
z Biblioteki

swoich uczniów, więc wszyscy bardzo się
zaangażowali.
Na uwagę zasługują dzieci klas młodszych - I a, II a i III b, które – jako podopieczni organizatorek, brały udział w aż w
dwóch wydaniach tego koncertu ( 1. dla klas
IV – VI, 2. dla klas 0- III) i zaprezentowały
bardzo ciekawe występy – m.in. taniec z
chustami, piosenka „Czarne oczy”, …
Oczywiście, najbardziej jestem dumna
z moich kochanych dzieciaczków z klasy I
a, które, choć najmłodsze w szkole ( bo to
6 - latki) na ten dzień miały przygotowane
aż 3 dedykacje – grę na flażolecie ( dla

pani Dyrektor i pani Wicedyrektor), taniec
z figurami geometrycznymi ( dla pań od
matematyki) oraz taniec z szarfami ( dla
wszystkich dziewczynek ze szkoły) i wypadły znakomicie. Dużo ćwiczyliśmy, ale
daliśmy radę, a koncert na długo zostanie
w naszej pamięci, bo to pierwszy tak poważny występ…. Z całą pewnością jednak
będą inne.
wychowawczyni klasy I a
- Ulka Smoczyńska

Pasjoteka
W poniedziałek 18 marca, odbyły się
kolejne warsztaty „Pasjoteki”. Przez trzy
tygodnie spotkań, ćwiczyłyśmy i wykonywałyśmy szydełkowe ozdoby na Wielkanoc.
Każda z Pań otrzymała wzory: „koszulek”
na jaka, zawieszek ozdobnych na okno,
zajączka, koszyczków, baranka oraz inne
propozycje ozdób. W trakcie zajęć doskonaliłyśmy ich wykonanie a ewentualne
wątpliwości analizowałyśmy na bieżąco.
Powstało wiele pięknych prac. Panie, które
miały własne wzory czy szablony, dzieliły
się nimi z pozostałymi.
Na zajęcia przyszły również dzieci, które
wykonywały inne prace, zafascynowane
Quillingiem i bransoletkami ze sznureczków
tworzyły również wspaniałe dzieła.
Efekt cyklu zajęć z szydełkowania mogą
Państwo zobaczyć na naszej stronie: www.
biblioteka.kornik.pl w zakładce - „galeria”.

Kolejne warsztaty odbędą się w dniu 8
kwietnia, których tematem będą „Wielkanocne wspominki”. Każda z Pań obiecała
przynieść coś smacznego, aby podczas
wspominania Świąt nie zabrakło także
degustacji własnych wyrobów. Serdecznie
zapraszamy.
Uczniowie z klasy III
a przywitali wiosnę
W środę 20 marca, do naszej Biblioteki
przyszli uczniowie z klasy III a ze Szkoły
Podstawowej z Kórnika.
Rok 2013 jest rokiem poświęconym
twórczości Juliana Tuwima, w związku z
tym spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia tytułów wierszy, jakie napisał Tuwim. Dzieci doskonale znały jego wiersze.
Pani Krysia Knasiak oraz Kasia Kaczmarek przeczytały trzy wspaniałe, choć
nie łatwe w interpretacji wiersze: Słoń
Trąbalski, Dwa wiatry, Ptasie radio. Ponieważ ostatni wiersz (Ptasie radio) zawierał
bardzo skomplikowane słowa, zaproponowałam dzieciom powtórzenie najtrudniejszych wyrazów np.: ćwierkać, czyrkać,
czykczyrikać oraz inne. Nie zdziwiło nas to,
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Dzień Kobiet
w Czołowie

że doskonale sobie z fragmentami trudnej
prozy poradzili.
Po takim wesołym wstępie dzieci przystąpiły do wykonania wspaniałego wiosennego ptaszka.
Na początek wycięły korpus, następnie
nakleiły oczka i dziobek, po czym każdy
złożył serwetkę w odpowiedni sposób tak,
aby po przełożeniu przez nacięcie korpusu
tworzyła wspaniałe skrzydła. Na koniec każde dziecko otrzymało piękne zielone piórko,
które nakleiło na ogonki wykonanych ptaszków. Dzieci wspaniale pracowały, uśmiech
nie znikał im z twarzy a na koniec zajęć cala
klasa „zapozowała” do zdjęć.
Przez moment zrobiło się tak kolorowo
i wiosennie, że wszyscy zapomnieliśmy
o panującym na zewnątrz chłodzie oraz
braku słońca.
Uczniowie klasy III a są wesołymi promykami słońca podczas rozpoczynającej
się wiosny. Dziękujemy Pani wychowawczyni, Danucie Szary za przemiły kontakt i
„kochaną” klasę a dzieciom za to, że były,
że ciężko pracowały i się uśmiechały.
KAK

W dniach 14-15 marca 2013 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu odbyła
się regionalna konferencja „Sportowa Polska 2013”. To pierwsza z cyklu dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej
organizowanych w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę”.
Konferencja kierowana była do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych
z całej Polski m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów, naczelników wydziałów inwestycyjnych, menadżerów sportu oraz dyrektorów ośrodków sportu i rekreacji. Wśród
prelegentów konferencji znalazł się Kierownik Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” Wojciech Kiełbasiewicz. Praktyczną wiedzę przekazał wygłaszając wykład pt.
”Jak właściwy marketing przyczynia się do sukcesu centrum sportowo-rekreacyjnego” i
został wyróżniony jako ekspert w dziedzinie promocji i marketingu.
OAZA
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Z inicjatywy kórnickiego Koła Prawo
i Sprawiedliwość przy współudziale
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Lecha Kaczyńskiego z Poznania oraz
Poznańskiego Klubu Gazet Polskiej w
dniach 30.01 ÷ 13.02.br na terenie przy
Kolegiacie Kórnickiej eksponowana była
plenerowa wystawa poświęcona historii
Pomnika Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Poznaniu zwanym Pomnikiem
Wdzięczności.
Powojenne pokolenie poznaniaków a
zwłaszcza młodzież nie wie o nim nic lub
niewiele. Jego istnienie było stosunkowo
krótkie, a po II wojnie światowej stał się
tematem skrzętnie ukrywanym, choć tkwił
mocno w sercach wielu mieszkańców
Poznania.
O powstaniu Pomnika zadecydowało
pokolenie Polaków, którzy dla Ojczyzny wywalczyli wolność. Idea budowy zrodziła się
podczas I Zjazdu Katolickiego, jaki odbył się
w stolicy Wielkopolski w 1920r. z inicjatywy i
pod patronatem księdza kardynała Prymasa
Polski Edmunda Dalbora.
Dlaczego zdecydowano się okazać
radość i wdzięczność za odzyskanie niepodległości właśnie Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa ? Otóż, w ówczesnej Polsce
kult Serca Pana Jezusa cieszył się ogromną
popularnością. Wielu zapewne pamięta obraz Pana Jezusa z gorejącym sercem, który
był eksponowany w zaszczytnym miejscu u
naszych rodziców czy dziadków. To właśnie
modlitwom i nabożeństwu ku Jego Czci przypisywano pokonanie „trzech orłów ”, czyli
symboli państw zaborczych. Na przełomie
XIX i XX wieku istniało powszechne przekonanie, że istniejący układ geopolityczny
potrwa znacznie dłużej aniżeli ostatecznie
się okazało. I właśnie nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa było tym, którym wymodlono
wolność i niepodległość.
Wyłoniony społeczny komitet budowy
rozpoczął zbiórkę pieniężną, starania u
władz miasta o lokalizację oraz rozpisał
ogólnopolski konkurs na projekt pomnika.
Wpłynęły 44 prace, ale żadna z nich nie
zadowoliła komisji konkursowej, nawet te
nagrodzone.
Na początku 1928r. swoją propozycję
przedłożył poznański architekt – Lucjan
Michałowski. Projekt zyskał aprobatę i
został przeznaczony do realizacji. Wkrótce
przedmiotem odrębnego konkursu stała się
dekoracja rzeźbiarska pomnika. Frontowe
elementy powierzono Marcinowo Rożkowi a
północną elewację Kazimierze Pajzderskiej.
Za najbardziej godne uznano miejsce
pomiędzy zamkiem cesarskim a Collegium Minus, miejsce gdzie do 1919r. stał
pomnik znienawidzonego wroga – cesarza
Bismarcka.
Budowa ruszyła w połowie 1930r. a prace
zakończono późnym latem 1932r. Pomnik
miał charakter trójarkadowego łuku triumfalnego o długości 22m i wysokości 12,5m.
W centralnej części, we wnęce stała
odlana z brązu figura Pana Jezusa o wy-
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sokości 5,3m.
Szczerozłote serce było darem katolickich matek z Poznania. Nad bocznymi
przęsłami umieszczone zostały medaliony
przedstawiające papieża Piusa XI oraz Prymasa Polski – kardynała Edmunda Dalbora.
Na środkowej płycinie attyki umieszczono
napisy :
„ Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta ”
tj. „ Najświętszemu Sercu – Polska Wskrzeszona “ oraz „ Błogosław Panie naszej
polskiej ziemi ”. We wnęce od strony Opery
umieszczono płaskorzeźby przedstawiające
trzy stany ówczesnej Polski – inteligencję,
włościaństwo oraz świat pracy rzemieślniczo
– robotniczej , skupionych pod godłem narodu polskiego – orłem i krzyżem – znakiem
wiary praojców.
Odsłonięcie pomnika wyznaczono
na dzień 30 października 1932r. Od samego rana do odświętnie udekorowanego
flagami narodowymi i papieskimi Poznania
przybywały ogromne rzesze ludzi z różnych
stron Polski, nierzadko w strojach ludowych.
Uroczystość stała się głębokim przeżyciem
religijnym oraz wielką manifestacją narodową. We wszystkich poznańskich kościołach
odprawiono Msze św. Centralna odbyła się
w kolegiacie farnej z udziałem prymasa
Augusta Hlonda, licznie zgromadzonego
Episkopatu Polski i duchowieństwa. Obecni
byli szambelanowie papiescy, kawalerowie
maltańscy, poczty sztandarowe ze wszystkich parafii, przedstawiciele władz miejskich,
wojewódzkich oraz wojskowych.
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła
się w samo południe i była transmitowana przez Polskie Radio. Tłum szczelnie
wypełniał ul. Św. Marcina od Kaponiery
do ul. Kantaka i głęboko w dzisiejszą Al.
Niepodległości. Wokół pomnika zgromadzili
się harcerze, zastępy Sokoła, uczestnicy
powstań narodowych, halerczycy, przedstawiciele bractw kurkowych i wojska, sodalicji
zawodowych, cechów rzemiosł, organizacji
przemysłowych i stowarzyszeń społecznych,
młodzież akademicka i seminarzyści, przedstawiciele wszystkich środowisk.
Uroczystość rozpoczęły śpiewy religijne
w wykonaniu połączonych chórów kościel-

nych pod batutą Feliksa Nowowiejskiego
przy akompaniamencie wojskowej orkiestry.
Po okolicznościowych przemówieniach
około godziny 13 przy dźwiękach fanfar i
kotłów, w huku salw armatnich dokonano
odsłonięcia. Ks. Prymas w asyście dostojników katedralnych dokonał aktu poświęcenia. W cokół wmurowano okolicznościowy
dokument i złotą księgę ofiarodawców. W
okolicznościowej homilii ks. prymas zaznaczył „ Naród skupia się wokół stołecznego
Poznania i bierze udział w akcie uroczystym
, w którym dziejowe ślubowanie wypełnia.
W spiżu i kamieniu wykuwa swą dziejową
wdzięczność ”.
Uroczystość zakończyło odmówienie „
Wierzę w Boga ”, „ Litanii do Najświętszego
Serca Jezusowego ” oraz odśpiewanie „ Te
Deum” i „ Boże coś Polskę ”.
Choć okres od uchwalenia rezolucji i
złożenia ślubowania do odsłonięcia był długi
– bo wszystko trwało 12 lat, to zapał w jego
urzeczywistnienie nigdy w poznaniakach
nie wygasł. W propagowanie idei budowy
pomnika oraz zbiórki pieniężne aktywnie
włączyła się ówczesna prasa. A uwarunkowania zewnętrzne nie rokowały sukcesu.
Polska była młodym, niezintegrowanym
społeczeństwem, zubożałym po I wojnie
światowej, trwała wojna polsko – bolszewicka, później nadszedł ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy i dalsza pauperyzacja Polaków.
Nie bez znaczenia były też niezwykle przewlekłe procedury związane z lokalizacją a
później pozwoleniem na budowę.
Pomnik szybko wpisał się w panoramę
miasta. Odbywały się tu różnego rodzaju
manifestacje patriotyczne i religijne. Przybywały pielgrzymki i wycieczki szkolne a sami
poznaniacy, na co dzień, bardzo chętnie tu
przychodzili. I co znamienne – panowie
przechodząc przed figurą Pana Jezusa,
zdejmowali nakrycia z głów.
Pomnik przetrwał niespełna 7 lat. Po
wkroczeniu w 1939r. Niemcy mając świadomość znaczenia Pomnika dla poznaniaków
postanowili z nim się rozprawić. Z figury
wydarto złote serce a ją samą wywieziono do
huty na przetop. Ładunkami wybuchowymi
dokonano dzieła zniszczenia. Do uprzątnię-
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cia gruzu zagoniono więźniów z Fortu VII,
których po zakończeniu prac wywieziono
do obozu koncentracyjnego w Dachau,
gdzie zakończyli życie. Niemieccy żandarmi
, którymi dowodził syn namiestnika Kraju
Warty – Artura Greisera, zadbali o to by
żaden okruch nie pozostał na miejscu. Stąd
nieliczne odłamki, które udało się przechwycić, przechowywane są jak relikwie.
Idea odbudowania pomnika zrodziła
się i została ogłoszona 10 listopada 2011r.
podczas uroczystego koncertu w Auli Uniwersyteckiej zorganizowanego z okazji 93
rocznicy odzyskania niepodległości. Ukonstytuował się społeczny komitet, który skupił
przedstawicieli różnych środowisk którym
a którym idea pomysłodawców sprzed lat
jest bliska.
Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki nazwał to przedsięwzięcie
„ godnym
i szlachetnym”. W jednej z homilii podkreślił że, „ odbudowany pomnik będzie
wezwaniem do jedności Polaków i wołaniem
o zgodę ”.
Zwieńczeniem wystawy w Kórniku była
uroczysta Msza św. odprawiona w intencji
Ojczyzny i odbudowy pomnika. Po nabożeństwie przewodniczący społecznego
komitetu – prof. A. Mikołajczak przybliżył
zgromadzonym historię pomnika, ideę jego
odbudowania oraz udzielił informacji o aktualnym zaawansowaniu poczynań.
Ze względu na wypełnienie placu –
miejsca pierwotnej lokalizacji powrót tam
Pomnika Wdzięczności jest niemożliwy.
Rozważano wiele innych miejsc na terenie miasta i najbardziej prawdopodobna wydaje się lokalizacja w okolicy Ronda Śródka
, choć ostatecznej decyzji jeszcze niema.
Profesor podzielił się także refleksjami o
prowadzone zbiórce środków finansowych.
Są to małe i większe kwoty. Oprócz tego są
deklaracje bezpłatnej, rzeczowej pomocy.
Są darowizny i zapisy testamentowe. Ze
wzruszeniem opowiadał o drobnych darach
płynących od polonii za wschodniej granicy.
Odbudowany pomnik ma powstać z daru
serca społeczeństwa, tak jak jego pierwowzór. By powstał na nowo potrzebna jest
modlitwa. W każdą trzecią środę miesiąca
w kościele pw Św. Marcina w Poznaniu, o
godz. 1800 odprawiana jest Msza św. w
intencji restytucji. Potrzebne są inicjatywy
o wszelkiej treści i formie. Skład komitetu
nie jest zamknięty, a każdy kto chce działać
może aktywnie uczestniczyć w jego pracach. Potrzebne jest wsparcie finansowe
którego można udzielić wpłacając na niżej
podane konto :
SPOŁECZNY KOMITET
ODBUDOWY
POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI
ul. Strzeszyńska 197,
60-479 Poznań
NUMER KONTA :
76 1320 1016 2167 0338 2000 0001
– Bank Pocztowy
Solidarnym trudem dokonamy odbudowy.
Marek Stanisławski
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RYSZARD RASZEJA

KULTURA

KULTURA

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI - POMNIKIEM JEDNOŚCI

– HONOROWYM CZŁONKIEM KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

Podsumowanie minionego roku Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego odbyło się 23
marca 2013 r. w siedzibie Bractwa. Krystyna
Janicka, przewodnicząca zarządu Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej wręczyła
podziękowania Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu
Kurkowemu, imiennie Markowi Baranowskiemu – królowi kurkowemu, oraz Poznańskiemu
Bractwu Kurkowemu Poznań 1253 na ręce
Romana M. Czechoskiego, za okazane serce
podopiecznym KTPS i przekazanie środków
na sfinansowanie leczenia sanatoryjnego oraz
leczenie braci Tymona i Ksawerego.
Miniony rok, to 25 rok działalności Kórnickiego Bractwa Kurkowego. Dzisiaj z perspektywy
tych 25 lat, zapomina się, że o wskrzeszenie
idei bractw kurkowych stoczono w Kórniku
batalię. Jedną z osób zasłużonych w tym jest
Ryszard Raszeja. W 1987r władze Kórnika
rejestrację stowarzyszenia pod nazwą Kórnickie
Bractwo Kurkowe uzależniły od przyjęcia Domu
Ludowego w Biernatkach na siedzibę stowarzyszenia. Właścicielem Domu Ludowego był
PGR w Łęknie. Zgoda na wynajem zależała od
dyrektora Ryszarda Raszei i Rady Pracowniczej. Do Łękna udałem się wtedy z Henrykiem
Ordanikiem, kierownikiem gospodarstwa PGR
w Biernatkach. Po negocjacjach, za zgodą dyrektora Ryszarda Raszei i wspomnianej Rady
Pracowniczej podpisano umowę na bezterminowe korzystanie z Domu Ludowego. Obiekt
ten wymagał gruntownego remontu. We wrześniu 1989 r. odbyła się uroczystość otwarcia.
Na stronie internetowej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. widnieje zapis,
że jedynym działającym bractwem kurkowym
w powojennej Polsce było Krakowskie Bractwo
Strzeleckie. Jest to mylna informacja. Po wojnie
w wielu miasteczkach wielkopolskich żywa była
tradycja bractw kurkowych a bracia kurkowi w
mundurach i ze sztandarami uczestniczyli w
uroczystościach kościelnych, w pogrzebach,
pielęgnowano pamięć i nadzieję. Członkowie
przedwojennych bractw kurkowych wobec represji władz nie mieli odwagi walczyć o odnowę.
Starania powojenne w Polsce o zarejestrowanie były bezskuteczne nawet w Krakowie. Po
1949 r. dokonano likwidacji tych stowarzyszeń

łącznie z zaborem mienia i wielopokoleniowego dorobku członków bractw. Pamiątkami
działalności bractw kurkowych handlowały
muzea i państwowe sklepy „Desa”. Pierwszym
oficjalnie i urzędowo zarejestrowanym w Polsce
powojennej było Kórnickie Bractwo Kurkowe. W
1990 r. takiej rejestracji dokonano w Bytomiu,
Krakowie, Pogorzeli, Poznaniu i Śremie. dzięki
temu można było przystąpić do odnowienia
Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP w Polsce.
Stało się to dzięki inicjatywie i kilkuletniej pracy w
tym kierunku w Kórniku. Podkreślam to dlatego,
że odnowicielskie dzieło jest również zasługą
Ryszarda Raszei. Dnia 23 marca członkowie
KBBK nadali mu tytuł honorowego członka.
Ryszard Raszeja urodził się 23 stycznia
1941 r. w Poznaniu w rodzinie lekarza Jana
i Kazimiery z domu Gordon, zasłużonych dla
Środy Wlkp. Jest najstarszym wśród siedmiorga
rodzeństwa. Był w 1964r. absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. W Biernatkach odbywał staż zawodowy jako specjalista produkcji
roślinnej i po śmierci kierownika Matuszaka
objął kierownictwo tego gospodarstwa. W 1968
r. powierzono mu kierownictwo PGR Łękno,
którym kierował do 1993 r. Był wśród rolników
znany i ceniony, podziwiano jego wyniki w
produkcji rolnej i w hodowli. W latach 19931995 był zastępcą dyrektora Instytutu Włókien
Naturalnych w Poznaniu.
Członkiem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego jest od początku odnowienia. Jest
zwycięzcą pierwszego turnieju 3 Majowego w
1990 r. Od początku pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Swoim doświadczeniem i autorytetem wspomagał poczynania
bractwa kurkowego.
Walne zebranie KBBK udzieliło absolutorium zarządowi oraz wytyczyło kierunki
dalszego działania. W lipcu 2013 delegacja
KBBK weźmie udział w Święcie Strzeleckim
obchodzonym od 1613r. w mieście Hannover.
Z Klubem Strzeleckim Hannover-Centrum
współpracujemy od 1993 r.
					
Kazimierz Krawiarz
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o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku
– rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą S11.
Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą
XII/121/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
25 lipca 2007 r. zawiadamiam o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – rejon
między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną
a drogą S11 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 8 kwietnia do
10 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (sala
urzędu stanu cywilnego, wejście od strony
parkingu) o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24
maja 2013 r., na adres: Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
lub kornik@kornik.pl Organem właściwym
do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się z
niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.
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Handel kompleksowy na XX Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą
Szanowni Państwo!
Trwają przygotowania organizacyjne obchodów święta gminy Kórnik
– XX Kórnickich Spotkań z Białą Damą (25 – 26 maja 2013 r.)
Zapraszamy firmy gastronomiczne, handlowe i usługowe do składania ofert
kompleksowej obsługi handlu oraz zapewnienia sprzętu rekreacyjnego dla dzieci
w dniach 25, 26 maja br.
Przestrzeń handlowa zlokalizowana będzie na Prowencie
wzdłuż promenady nad Jeziorem Kórnickim.
Wyłoniona firma zawrze bezpośrednie umowy z handlowcami detalistami,
oferującymi np. baloniki, watę cukrową itp.
Oferty proszę składać mailem lub listownie do dnia 15 kwietnia br.
na adres: Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik,
mail: kok@kornik.pl , kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Informacji udziela Sławomir Animucki oraz Piotr Mastalerz
Tel. 515 229 660, 503 016 249 oraz 618170891.
Wybór oferentów nastąpi do dnia 17 kwietnia 2013r. o czym poinformujemy na
stronie internetowej.
Sławomir Animucki
A KCJ A

S T E RY LI Z A CJI - K A S T R A CJI

ZWIERZĄT

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki któremu poprzez
wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt, zarówno posiadających właściciela jak
i uznanych za bezpańskie ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy.
Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt – tylko
mieszkańcom naszej gminy w wysokości 100% kosztów zabiegu.
Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji
zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców. Pomimo krążących mitów dotyczących zabiegów,
udowodnione zostało, że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie
poddane temu zabiegowi.
Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na infekcje, szczególnie
dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%. Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne
do włóczęgi, wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków,
jak np. wdawanie się w bójki i znaczenie swego terytorium.
Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Polegają na
usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.
Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt.
Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu
oraz uzyskania wszelkich informacji:

Nazwa gabinetu
weterynaryjnego
Stanisław Makulec
Lekarz Weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Maciej Grząślewicz
Działalność Weterynaryjna
Zdzisław Szymczak

ul. Młyńska 44,
Kórnik
ul. Dworcowa 18,
Kórnik
ul. Stodolna 88,
Kórnik

Gabinet Weterynaryjny
ARKA NOEGO

ul. Szafirowa 52,
Kamionki

Adres

Telefon
(061) 817 01 67
(061) 817 02 22
601 95 67 00
(061) 817 03 44
602 46 46 64
(061) 664 36 66
(061) 897 14 51

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!
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TURNIEJ
WIOSENNY

– POCZĄTEK KÓRNICKICH
ROZGRYWEK LIGOWYCH 2013
17 marca 2013 r. w nadziei na przyjście
wiosny spotkali się w Radzewie tenisiści stołowi, strzelcy sportowi oraz rzucający lotką.
Turniej Wiosenny, zorganizowany przez UKS
„Jedynka-Kórnik” (SKS „Sokół” Radzewo) zainaugurował XIII Kórnicką Ligę Tenisa Stołowego, XII Kórnicką Ligę Strzelecką i X Kórnicką
Ligę Rzutu Lotką, tj. cykl rozgrywek, który od
lat gromadzi na starcie wielu zawodników i
jest jednym z największych w naszej gminie
cyklem imprez sportowo-rekreacyjnych.
W turnieju tenisa stołowego wystartowało
36 sportowców, podzielonych na 3 kategorie.
Sędziami zawodów byli Eugeniusz Rybak i
Mirosław Grzybek. Najlepszymi tenisistami
okazali się:
Dziewczęta do lat 18 (8 osób)
1. Milena Langner (Poznań)
2. Roksana Toboła (Kaleje)
3. Mirella Rozmiarek (Radzewo)
4. Klaudia Olejniczak (Czmoniec)
6. Kinga Banecka (Czmoń)
Chłopcy do lat 18 (12)
1. Krzysztof Katafiasz (Środa Wlkp.)
2. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
3. Łukasz Minkisiewicz (Stęszew)
4. Mateusz Cychnerski (Radzewo)
5. Michał Szymankiewicz (Kromolice)

WARCABOWA
SETKA 2013
3 marca 2013 r. w Radzewie już po
raz trzeci odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Gminy Kórnik w Warcabach 100-polowych.
Była to jednocześnie druga runda Kórnickiej
Ligi Szachowo-Warcabowej 2013, organizowanej przez MUKS Wieża Kórnicka i
SKS Sokół Radzewo, przy wsparciu UM
w Kórniku.
Do umysłowej walki o mistrzowskie
trofea stanęło 24 zawodników z 12 miejscowości. Grano na dystansie 9 rund z czasem
10 minut na partię dla zawodnika – czasem,
którego niejednokrotnie zawodnikom było

Kategoria Open (16)
1. Daniel Korzekwa (Lusówko)
2. Jacek Kozłowski (Markowice)
3. Paweł Rybak (Trzykolne Młyny)
4. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice)
7. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
Turniej strzelecki zgromadził na starcie
51 osób. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem czuwali sędziowie Michał Olejniczak
i Jacek Frąckowiak. Największą precyzją
wykazali się:
Dziewczęta do lat 18 (16 osób)
1. Patrycja Litka (Kórnik-Bnin, 35p)
2. Michalina Hajdrych (Śrem, 32p)
3. Milena Langner (Poznań, 32p)
5. Barbara Toboła (Czołowo, 31p)
6. Mirella Rozmiarek (Radzewo, 31p)
Chłopcy do lat 18 (10)
1. Tomasz Frąckowiak (Trzykolne Młyny, 31p)
2. Kamil Stempniak (Konarskie, 31p)
3. Tomasz Siejak (Konarskie, 31p)
Kobiety powyżej 18 lat (8)
1. Zofia Rozmiarek (Radzewo, 34p)
2. Grażyna Kubiak (Trzek, 34p)
3. Halina Hajdrych (Śrem, 33p)
5. Iwona Szulda (Czmoń, 29p)
6. Aneta Bykowicz (Radzewo, 27p)
Mężczyźni powyżej 18 lat (17)
1. Marian Litka (Kórnik-Bnin, 36p)
2. Jacek Kozłowski (Markowice, 36p)
3. Grzegorz Hajdrych (Śrem, 35p)
4. Mirosław Grzybek (Radzewo, 34p)
5. Wojciech Dryer (Radzewo, 34p)

za mało... Zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej
został Łukasz Frąckowiak – Mistrz Gminy w
tej odmianie warcabów z roku 2011. Wyniki
w poszczególnych kategoriach ukształtowały się następująco: (w nawiasie przed
nazwiskiem miejsce w klasyfikacji ogólnej)
Mężczyźni open (9 startujących):
1. (1) Łukasz Frąckowiak (Trzykolne Młyny,
8.5 pkt)
2. (2) Dawid Miszczak (Błażejewo, 6.5)
3. (4) Karol Niemier (Czmoń, 6.0)
Kobiety open (3):
1. (12) Karolina Piechowiak (Czołowo, 4.5)
2. (22) Dorota Błaszyk (Czmoń, 2.5)
3. (24) Barbara Rybak (Konarskie, 1.5)
Chłopcy SP (4):
1. (13) Jakub Sułkowski (Czmoń, 4.5)
2. (17) Tomasz Siejak (Konarskie, 4.0)

W turnieju rzutu lotką udział wzięło 62
zawodników. Ich rzuty bacznie obserwowały
i oceniały sędziny Katarzyna Szymankiewicz
oraz Iwona Szulda. Najcelniej rzucali tego dnia:
Dziewczęta do lat 18 (18 osób)
1. Barbara Toboła (Czołowo, 29p)
2. Joanna Rybak (Kleszczewo, 27p)
3. Ewelina Toboła (Konarskie, 27p)
6. Patrycja Litka (Kórnik-Bnin, 25p)
Chłopcy do lat 18 (16)
1. Michał Rozmiarek (Radzewo, 31p)
2. Michał Szymankiewicz (Kromolice, 29p)
3. Marcin Strugarek (Kórnik-Bnin, 27p)
Kobiety powyżej 18 lat (10)
1. Ilona Banecka (Czmoń, 28p)
2. Bogusława Langner (Poznań, 28p)
3. Zofia Rozmiarek (Radzewo, 27p)
5. Katarzyna Szymankiewicz (Kromolice, 26p)
Mężczyźni powyżej 18 lat (18)
1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo, 32p)
2. Karol Niemier (Czmoń, 32p)
3. Eugeniusz Rybak (Konarskie, 32p)
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Medale najlepszym zawodnikom, przy
dźwiękach fanfar wręczał Maciej Brylewski –
sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Jedynka-Kórnik”. Podziękował on zawodnikom za przybycie i podkreślił, że wszyscy,
którzy tego dnia znaleźli się na sali w Radzewie
mogą czuć się zwycięzcami, bowiem najważniejsze, że chciało im się ruszyć z domu w
ten zimny dzień, aby zaznać mniejszej lub
większej dawki kultury fizycznej! Kolejny turniej
w ramach omawianego cyklu 26 maja (Turniej
Białej Damy). Zapraszamy!!!
KN
3. (19) Kamil Stempniak (Konarskie, 4.0)
Dziewczęta SP (8):
1. (3) Joanna Rybak (Kleszczewo, 6.0)
2. (6) Monika Stempniak (Konarskie, 5.0)
3. (10) Magdalena Sułkowska (Czmoń, 5.0)
Zawody tradycyjnie sędziował Ryszard
Bartkowiak. Wszyscy zawodnicy otrzymali
drobne, ale za to bardzo kolorowe nagrody,
a większość uczestników także okolicznościowe dyplomy. Kolejna runda umysłowych
potyczek w Radzewie już 7 kwietnia – odbędzie się wówczas II „Szachowa Błyskawitza”, a zatem rywalizować będziemy w
szachach błyskawicznych (czas 5 minut na
partię dla zawodnika).
KN

MUKS „Wieża Kórnicka”
ponownie w II Ogólnopolskiej
Lidze Szachowej
W rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Szachowej (III liga Wielkopolska) drużyna MUKS „Wieża Kórnicka” w
składzie: Dominik Płończak, Damian Bartkowiak, Bartosz Przybylski, Dariusz Duszczak, Mateusz Płończak,
Katarzyna Huchwajda, Jakub Zgarda zajęła I miejsce uzyskując awans do II ligi.
Ryszard Bartkowiak

29 marca 2013 r.

23

GMINNY AEROBIK
W hali „OAZA” w Kórniku odbyły się
Mistrzostwa Gminy w aerobiku drużynowym. Były to eliminacje do zawodów powiatowych. Tym razem wystąpiły 3 szkoły
podstawowe, 1 gimnazjum i ZS-LO Kórnik.
Jury oceniało zgodność układu z regulaminem: - DOBÓR MUZYKI: Synchronizacja
w ruchu i ćwiczeń z muzyką, Właściwe
rozliczanie w taktach - ĆWICZENIA W POZYCJACH WYSOKICH: dostosowane do
tempa i charakteru muzyki, różnorodność
ćwiczeń i koordynacja ruchowa- ĆWICZENIA W POZYCJACH NISKICH: stopień
trudności o charakterze siłowym i koordynacyjnym występujących elementówELEMENTY OBOWIĄZKOWE: 4 wymachy
nóg wprzód wykonane równocześnie w
ustawieniu bokiem , pajace wykonane
równocześnie w ustawieniu przodem , ćwiczenia siły statycznej: pompki - minimum 2
lub podpór z zatrzymaniem lub ćwiczenia
mięśni brzucha (możliwość wykonania w
dowolnych kombinacjach).- CHOREOGRAFIA: Różnorodność zmian ustawienia grupy
w przestrzeni- ELEMENT AKROBATYCZNY spośród: - przewrót w przód,- przewrót
w tył, - przerzut bokiem,- mostek, - szpagat,
- stanie na rękach oraz OGÓLNE WRAŻENIA ARTYSTYCZNE: estetyka wykonania i
stroju oraz zakończenie układu.
Ostatecznie kolejność szkół podstawowych była następująca:
Pierwsze miejsce zajął zespół Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie, drugie
drużyna z SP 1 Kórnik i trzecie SP Radzewo. W gimnazjach wystąpiła tylko grupa
aerobiku z Robakowa, która wraz z dziewczętami z ZS –LO Kórnik uczestniczyły w
pokazach. Wszystkie nasze szkoły wystąpią w zawodach powiatowych w Mosinie.
Co raz trudniej namówić dziewczęta
do grupowego przygotowania układu aerobikowego. Wymaga to od nich i trenerek
wielomiesięcznej zdyscyplinowanej pracy.
Stąd rezygnacja z udziału niektórych szkół.

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POWIATU
W UNIHOKEJU
Jako pierwsze wystartowały w tej dyscyplinie sportu szkoły gimnazjalne. Naszą
gminę reprezentowali dziewczęta i chłopcy
z Gimnazjum w Kórniku. Zespół dziewcząt
zajął w grupie czwarte a chłopców trzecie
miejsce i nie awansowali wyżej.
DRUGIE MIEJSCA W PÓŁFINAŁACH
KOSZYKÓWKI SP.
Dziewczęta SP 1 Kórnik walczyły w hali
„OAZA” w Kórniku a chłopcy SP Szczodrzykowo w Swarzędzu. Obydwa nasze zespoły
awansowały z drugiego miejsca do finałów
mistrzostw powiatowych, które odbyły się
w Plewiskach. Zarówno zespół z Kórnika
jak i z Szczodrzykowa zajęli w finałach
czwarte miejsce.
FINAŁ WOJEWÓDZKI
W SZACHACH DRUŻYNOWYCH.
Bardzo dobry występ zanotowali szachiści z Gimnazjum w Kórniku w Drużynowych
Mistrzostwach Wielkopolski w szachach..
Drużyna w składzie: Błażej Biernacki,
Łukasz Konował, Natalia Radziejewska,
Danuta Sibilska wśród 54 szkół z całej
Wielkopolski zajęła 13 miejsce.
FINAŁ WIELKOPOLSKI
W WARCABACH INDYWIDUALNYCH.
W zawodach wojewódzkich, które odbyły się w Poznaniu w dniu 9 marca 2013
Magdalena Sułkowska z SP Radzewo
zajęła 18 miejsce..
INTEGRACJA ABSOLWENTEK,
RODZICÓW I UCZENNIC W SIATKÓWCE
To już kilkunastoletnia tradycja, że w
marcu spotykają się PANIE , by uczestniczyć w turnieju siatkówki organizowanym
w liceum, dzisiaj w ZS-LO Kórnik. Starsze
absolwentki mające już dziś po kilkadziesiąt
lat, rodzice absolwentów, obecne uczennice
a także gimnazjalistki z Robakowa grały ze
sobą w siatkówkę. Młodsze uczestniczki
miały okazję podziwiać sprawność tych

starszych i przekonać się, że można dla
rekreacji uprawiać sport do późnych lat.
Integrowały się w grze a jednocześnie była
to doskonała promocja szkoły wśród gimnazjalistek. Dzięki życzliwości sponsorów:
Hurtowni Kosmetyków pp. Powąskich,
kwiaciarni „Stokrotka”, p. Z. Michalkiewiczowi- stoisko na Targowisku i Promocji w
Kórniku, wszystkie uczestniczki wracały z
drobnymi upominkami oraz pamiątkowymi
dyplomami przygotowanymi przez główną
organizatorkę imprezy p. Iwonę Rauk z
ZS - LO Kórnik. Turniej przebiegał w miłej
atmosferze. Grano systemem „każdy z
każdym”. Tradycyjnie zespoły przyjęły nazwy
związane z nadchodzącą wiosną.
Turniej wygrały „STOKROTKI” : Olga
Stelmach, Jolanta Jakubowska, Beata
Dobrzyńska, Dorota Cukrowska. Drugie
miejsce zajęły „WIOSENNE EKONOMISTKI”: Julia Wójcik, Marta Karpińska, Marta
Przybył, Zuzanna Zięta. Zespół „PRZEPIÓREK” zajął trzecie miejsce: Beata Górna,
Katarzyna Pucek, Iwona Rauk, Agnieszka
Modrowska, Renata Madajewska, Anna
Szmydt. Kolejne miejsce zajęły wspólnie
mając po 1 meczu wygranym „Zielone GIMBUSKI” i „SKOWRONKI 60+”.
POWIATOWY AEROBIK
W Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku Grupowym. Startowały
także nasze szkoły. Rywalizację szkół ponadgimnazjalnych wygrały „KÓRNICZANKI”
z Zespołu Szkół- Liceum w Kórniku tańcząc
w składzie: Zuzanna Zięta, Marianna Frąckowiak, Julia Wójcik, Agnieszka Ptak, Zuzanna
Matysiak, Patrycja Hołderna, Angelika
Delestowicz.. Zespół Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie zajął w swojej kategorii
trzecie miejsce. Brązowe medale wywalczyli:
Marta Nowak, Patrycja Golan, Julia Piętka,
Zuzanna Jankowska, Oliwia Tórz, Dominika
Sosnowska, Estera Skrzypczak, Martyna
Szeląg, Jakub Zawodni, Hanna Śmigielska,
Marta Lenik. Szkoła z Radzewa była piąta
a z Kórnika szósta. Wśród gimnazjalistek
czwarte miejsce zajęło Robakowo.
ARA
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Sukces UKS Oazy Kórnik
w I Kolejce XIII Ligi
Taekwondo 2013

Taekwondziści z UKS Oazy Kórnik wystawili do rywalizacji 34 zawodników w konkurencji
sprawnościowej i 14 w konkurencji walki. Jak
się okazało zawodnicy ostatni okres przygotowawczy owocnie przepracowali, gdyż sukcesy
indywidualne spowodowały zajęcie drugiego
miejsca w klasyfikacji drużynowej. Jedynie
bardzo liczny klub AZS Poznań wyprzedził
nasz klub i zdeklasował rywali. Indywidualnie
medale zdobyli:
Dzieci do lat 10: Laura Otto 3 złote, Biadała
Karolina 1 złoty 2 srebrne, Nicola Chlebowska
1 złoty 1 srebrny, Wojciech Skrzypczak 1 złoty,
Sandra Posadzy 1 złoty, Julia Szpak 1 brązowy,
Wojciech Kujawa 1 srebrny, Zofia Wartecka 1
brązowy
Młodzicy 11-12 lat: Marcel Politowicz 1
złoty 2 brązowe, Wiktor Bursztyn 1 srebrny,
Wiktor Kościelski 1 brązowy, Zuzanna Wower
1 brązowy
Junior Młodszy 13-14 lat: Szymon Pełczyński 1 brązowy
Dokonując oceny zawodów należy stwierdzić, że organizacja zawodów na własnym
obiekcie spowodowała znaczne zainteresowanie startem w rywalizacji zawodników z klubu

Oaza Kórnik. Wiele dzieci, które do tej pory nie
czuły potrzeby startu w zawodach mając okazję
rywalizować na miejscu przekonało się o swoich
możliwościach i załapały „bakcyla”, udziału w
zawodach sportowych. Zdecydowanie w klubie
zapanowała atmosfera chęci przygotowania
się do kolejnego turnieju. Obecnie możemy
powiedzieć, że mamy ekipę 12 zawodników
którzy powinni startować w rywalizacji sportu
dzieci i młodzieży, co w konsekwencji poprawi
pozycję klubu w tej klasyfikacji. Najlepszy
występ odnotowała utalentowana Laura Otto,
trzy złote medale spowodowały, że jest sklasyfikowana na pierwszym miejscu w rywalizacji
o tytuł najwszechstronniejszego zawodnika
turnieju. Uzyskaliśmy efekt integracji rodziców w
stowarzyszeniu, co przyniesie pozytywny wpływ
na zaangażowanie się kolejnych rodziców w
życie klubowe. Pojawiają się pierwsi sponsorzy
klubu, którzy deklarują chęć wspierania działalności statutowej. Klub Oaza Kórnik – sekcja
taekwondo olimpijskiego wchodzi w gorący
okres startowy. Mamy nadzieję, że w 2013 roku
będziemy często informować mieszkańców
Kórnika o sukcesach naszego klubu.
PW

Oj działo się, działo
w UKS TKD KÓRNIK

organizatorem był klub Dragon Długie Stare
w Święciechowie. Trzeba przyznać, iż obaj
spisali się wspaniale! Marcin stoczył w sumie
trzy walki, by ulec dopiero w finale zdobywając
ostatecznie srebrny medal. Mniej szczęścia
miał Dawid, który w pierwszej walce (należy dodać wspaniałej) uległ bardziej doświadczonemu
przeciwnikowi. Ale taką walkę przegrać, to tak
jak wygrać. Docenili to organizatorzy turnieju
wyróżniając Dawida statuetką dla „wytrwałych
i pracowitych”.
W dniu 23 marca Łukasz Nowak wziął
udział w czeskiej Pradze w zawodach Cobra
Cup 2013. W pięknym stylu dociera do finału
by tam nieznacznie ulec starszemu i bardziej
doświadczonemu zawodnikowi z Litwy (Łukasz
jest pierwszym rocznikiem kadeta międzynarodowego) plasując się na drugim stopniu podium
ze srebrnym medalem.
Podczas, gdy Łukasz reprezentował UKS
TKD KÓRNIK w Czechach, w Kórnickim Centrum Rekreaecji i Sportu „Oaza” rozpoczęło się
dwudniowe seminarium z koreańskim Mistrzem
Cheol In Kang. Mistrz Cheol In Kang, urodził się
w 1973 roku w Seulu i jest jednym z najmłodszych posiadaczy stopnia 7Dan na świecie.
Od najmłodszych lat związany z taekwondo.
Zaczynał w wieku 6 lat, by mając niespełna 15
lat wziąć udział w słynnych pokazach podczas
ceremonii otwarcia i zamknięcia 24 Igrzysk
Olimpijskich w Seulu (1988 - taekwondo było
wówczas dyscypliną pokazową). Otrzymał
wówczas wyróżnienie z rąk ówczesnego
Prezesa MKOl Juana Antonio Samarancha.
Wyjątkowe umiejętności sprawiły, iż bardzo
szybko rozpoczął karierę zawodniczą zdobywając w Korei wiele medali. Na początku lat
dziewięćdziesiątych został instruktorem, a w
czasie odbywania służby wojskowej (1994-96)
prowadził treningi taekwondo w armii koreańskiej. Ukończył kurs trenerski Taekwondo
WTF na Uniwersytecie Gyeonghui w Seulu,
a także na Akademii Kukkiwon. W 1999 roku
przyjechał do Polski szkolić słuchaczy Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. Cheol In Kang

posiada licencję Sędziego Międzynarodowego Taekwondo WTF w Poomsae (układach
formalnych), a niedawno uzyskał w Kukkiwon
(kolebce taekwondo) licencję Instruktora Międzynarodowego.
Przez dwa dni, blisko sześćdziesięciu
adeptów tej koreańskiej sztuki walki z Kórnika i
zaprzyjaźnionych klubów Wielkopolski, uczestniczyło w intensywnym szkoleniu. Wylano
przysłowiowe wiadra potu, wypito litry wody,
ale uczestnicy dali radę. Począwszy od małych,
nawet 5-letnich dzieci do zaawansowanych
zawodników i trenerów wszyscy zgłębiali tajniki
taekwondo. Były elementy walki sportowej,
układów formalnych, a także samoobrony.
Mistrzowi bardzo się w Kórniku spodobało i
powstało już parę ciekawych pomysłów na
dalszą współpracę. Miłą niespodziankę zrobił
Nam Burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
znalazł chwilę by poobserwować oraz zamienić parę słów z Naszym Gościem, wręczając
Mu przy okazji upominki przygotowane przez
Wydział Promocji Gminy Kultury i Sportu (bardzo dziękujemy). Szczególne podziękowania
składamy na ręce Pani Izabelli Ordanik, za
ciepłe przyjęcie i ugoszczenie Mistrza Cheol
In Kang w Hotelu Rodan. Równie gorąco dziękujemy pracownikom KCRiS „Oaza”, którzy
podczas organizowania przez Klub takich jak
to przedsięwzięć sportowych, zawsze służą
cenną pomocą.
Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo
w Naszym Klubie dofinansowywane są ze
środków Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy w poniedziałki i środy
na salkę do sztuk walki w KCRiS Oaza.
Kontakt z Klubem: tel. 663 786 462; www.
tkdkornik.pl; www.facebook.com/tkdkornik
Nadal istnieje możliwość przekazania 1%
podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym
PIT wpisać nr KRS fundacji 0000270261 a w
celu szczegółowym wpisać UKS TKD KÓRNIK

W dniu 16 marca 2013 roku w obiekcie
sportowym Oaza w Kórniku odbył się ogólnopolski turniej I Kolejki XIII Ligi Taekwondo
Wesołek o Puchar Burmistrza Kórnika pod
patronatem Mistrza Soo Kwang Lee.
W turnieju wystartowała rekordowa ilość
340 uczestników z 24 klubów Polski. Ogromna
ilość uczestników, była wyzwaniem organizacyjnym dla gospodarzy. Z pewnością można
powiedzieć, że rodzice, działacze ULKS Oazy
Kórnik spisali się na medal. Zawody przeprowadzono na 10 stanowiskach do konkurencji
sprawnościowej i po raz pierwszy w turnieju
rywalizacja w konkurencji walki sportowej,
przeprowadzono na trzech matach. Turniej zakończył się o godz. 20.00 co jest wyznacznikiem
sprawnej organizacji zawodów. Tradycją stało
się, że zawody rozgrywane są o Puchar Burmistrza Kórnika, który od 13 lat wspiera imprezę.
Zawody obecnie urosły do rangi największego
turnieju dla dzieci w Polsce.

Czytelnicy zdążyli się już przyzwyczaić do
intensywnie prowadzonej działalności sportowej z zakresu taekwondo w Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD–Kórnik”. Miesiąc marzec
również obfitował w wiele wydarzeń, w których
Klub zaznaczył swoją obecność.
W dniach 9-10 marca dwójka Naszych
juniorów: Mateusz Nowak i Jakub Posadzy
wystartowali w bardzo mocnym turnieju klasy
„A” Europejskiej Unii Taekwondo – German
Open 2013. Na starcie stanęło ponad 1200
zawodników z blisko 50 państw tylko w kategoriach junior i senior. Miło Nam zakomunikować,
że Kórniczanie kolejny raz potwierdzili swoją
wysoką dyspozycję w walce sportowej. W
kategorii Mateusza (-45kg) wystartowało 33
zawodników, a w kategorii Jakuba (-51kg) –
35. Przy tak mocnej obsadzie musieli wygrać
po trzy walki by wejść do strefy medalowej.
Udało się to Jakubowi, który pokonał kolejno:
Greka, Norwega (przed czasem!), Amerykanina, by dopiero w półfinale ulec zawodnikowi
z Kazachstanu, zdobywając ostatecznie brązowy medal. Mateusz po wygraniu pierwszej
walki z obywatelem Niemiec, również trafił na
przedstawiciela Kazachstanu. Niestety musiał
uznać jego wyższość i zakończyć swój udział w
Turnieju na tym etapie. Mimo to trener Andrzej
Bartosiewicz zauważył u chłopców wyraźny
postęp od ostatnich zawodów w szwedzkim
Trelleborgu (wówczas Mateusz zdobył brąz).
Kolejny ważny występ tej dwójki (i nie tylko) w
belgijskim Gent, w drugi weekend kwietnia. Na
ten turniej Jakub Posadzy został powołany do
Reprezentacji Narodowej Juniorów. Już teraz
trzymamy za Niego i wszystkich startujących
w Belgii kciuki.
Tydzień później, 17 marca, Dawid Smajdor
i Marcin Kozieł reprezentowali Nas na Pierwszych Otwartych Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego w Taekwondo Olimpijskim, których
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Formanek Wacław zam. Dziećmierowo, ul. Polna 2
zawiadamia o zagubieniu akcji Pfeifer & Langen Polska S.A.
wystawionych na Formanek Wacław nr 000089629 do 000090262.
Wzywam zainteresowanych do zgłoszenia praw
i do przedłużenia akcji spółce Pfeifer & Langen Polska S.A.
w terminie 2 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia

Ogłoszenia
DROBNE

* Sprzedam fotelik Chicco w idealnym stanie do 18kg, kolor beżowy. Cena 130zł. Tel. 691 890 893
Oddam w wynajem lokal 34m² na ul. Staszica w Kórniku. Tel. 885 539 962
Sprzedam przyczepę samochodową jednoosobową. Tel. 618 971 128
Kredyty, ubezpieczenia – multum możliwości. Tel. 667 060 508
Sprzedam magnetofony szpulowe M-2405 Stereo, 2k140T. Tel. 509 229 723
Sprzedam gramofony: Unitrafonica WG-511 (zabytek), Unitrafonica WG-417 Stereo. Tel. 509 229 723
Sprzedam radio-gramofon Unitra-diora DML351. Tel. 509 229 723
Sprzedam radia zabytkowe: Grunding 1042W, Figaro 3281, Rapsoida 3201, Tatry 3281. Tel. 509 229 723
Kamera zabytkowa CCCP1+8 C-2. Tel. 509 229 723
Sprzedam radia: Unitra Ślązak, Unitra-R206 Śnieżka. Tel. 509 229 723
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 713m² położoną w Dziećmierowie. Cena: 142000zł. Tel. 509 939 110
Sprzedam rybki akwariowe – przepiękne gupiki. Tel. 618 171 591 (po 18:00).
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku dla dwóch osób, umeblowane. Tel. 509 832 858
Sprzedam: szafonierkę, sekretarzyk, stół, krzesła, zegar stojący. Tel. 693 217 140
Kolekcjoner kupi: monety, meble, płyty gramofonowe, militaria, zegar, sztućce, cukiernice, starocie. Przyjadę. Tel. 601 308 880
Szkolenie i pielęgnacja psów. Tel. 667 060 508
Firma budowlana przyjmie zlecenia. Tel. 606 931 232 lub 514 080 116
Kupię grunty rolne. Tel. 602 283 154
Poszukuje dodatkowej/tymczasowej pracy w godzinach popołudniowych lub w soboty. Mężczyzna 26 lat. Tel. 600 978 857
Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 691 758 053
KIA Shuma 1998, 1,5 zielony metalic. Stan bdb. Cena do negocjacji. Tel. 794 003 064
Sprzedam komputer stacjonarny z całym wyposażeniem. Cena do negocjacji. Tel. 794 003 064
Monety 2zł z Kórnikiem. Tel. 794 003 064
Szukam pracy dodatkowej (sprzątanie, opieka nad osobą starszą, chałupnictwo) Kórnik i okolica. Tel. 665 021 079
Sprzedam telefon Samsung 7220 w stanie idealnym z osprzętem. Cena do uzgodnienia. Tel. 665 021 079
Meble na wymiar. Tel. 604 674 943 lub 602 693 213
Poszukuję anglisty do prowadzenia zajęć z dziećmi. Tel. 608 217 113
Poszukuję pracy jako handlowiec, kierowca – 15 lat stażu jako przedstawiciel. Mężczyzna 38 lat. Tel. 607 997 980
Zatrudnię mężczyznę do pracy sezonowej w ogrodnictwie. Tel. 502 564 577
Pilnie potrzebna pralka dla samotnej matki. Tel. 886 314 380
Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
Przywiozę drewno za złom. Tel. 721 130 110
Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
Karcher – czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej, czyszczenie konserwacja tapicerki skórzanej. Tel. 607 128 265
Korepetycje z chemii, poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
Naprawa rowerów, przygotowanie do sezonu po zimie. Tel. 519 658 210
Firma budowlana przyjmie zlecenia. Tel. 606 931 232 lub 514 080 116
Szkoła podstawowa – pomoc w nauce angielski i wszystkie inne przedmioty. Tanio i profesjonalnie. Tel. 792 516 888
Kupie grunty rolne w gminie Kórnik - gotówka od ręki. Tel. 505 720 027
Działki w okolicach Kórnika 500-800m² - 29900zł. Tel. 505 720 027
Działki w Kórniku, Bninie, Błażejewku od 600-3000m² od 100zł/m². Tel. 505 720 027
Dom w okolicach Kórnika 249tys zł/68m². Tel. 501 645 055
Dom nad jeziorem 200m²+50m²/działka 562m² 359tys. zł. Tel. 505 720 027
Mieszkanie 4 pokoje ul. Staszica - 229tys LUX. Tel. 505 720 027
Do wynajęcia na biuro lub mieszkanie 40-80m². Centrum. Od 1200zł/msc. Tel. 505 720 027
Działka z linią brzegową jeziora 3700m². Cena 499tys. zł, do negocjacji. Tel. 505 720 027
Grunty inwestycyjne w super cenach. Tel. 505 720 027
Sprzedam Opel Vectra Kombi, rocznik 2000, silnik diesel, mały przebieg, stan bardzo dobry. Tel. 608 765 925
Sprzedam radiomagnetofon kasetowy + CD Philips (zacinający się potencjometr od głosu) – 30 zł. Tel. 603 882 345
Sprzedam dom w Kamionkach. Cena: 495tys. zł. Tel. 605 354 948
Sprzedam dom do wykończenia w Kamionkach. Cena: 320 tys. zł. Tel. 605 354 948

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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Następny numer Kórniczanina ukaże się 12 kwietnia 2013 r.
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