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W miniony weekend już po raz trzeci
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” zostały zorganizowane dwie imprezy taneczne: „Grand Prix Polski Senior” i
„Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik” i statuetkę „Białej Damy”. Imprezy te już na stałe
wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych
gminy Kórnik, gdyż z roku na rok przybywa
klubów tanecznych chcących wziąć udział
w turnieju. Organizatorami „tanecznego
weekendu” były: Kluby Tańca „Finezja
i „Bellcanto” z Poznania oraz Kórnickie
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” i Urząd
Miejski w Kórniku.
W sobotę w turnieju „Grand Prix Polski Senior” zaprezentowało się około 70
par z całej Polski. Uczestnikami turnieju
były osoby powyżej 25 roku życia. Turniej
podzielony był na trzy bloki. W pierwszym
bloku obejrzeć można było pary startujące
w kategorii „Hobby”, czyli traktujące taniec
jako hobby, uczestnicy kursów tańca i klubów miłośników tańca. Drugi blok, to turniej
„Grand Prix Senior”, w którym startowały
wszystkie pary danej kategorii wiekowej.

Natomiast w trzecim bloku – „Grand Prix
Polski Senior” startowały pary sportowe.
Pary tańczyły wspaniale i świetnie się
prezentowały. Szczególne uznanie wzbudzały pary startujące w kategorii wiekowej
powyżej 54 lat, którym oprócz umiejętności tanecznych i wspaniałej prezencji, z
pewnością zazdrościć można było bardzo
dobrej kondycji.
Turniej „Grand Prix Polski Senior” i
pierwszą cześć niedzielnego „III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o
Puchar Burmistrza Gminy Kórnik” i statuetkę „Białej Damy” prowadził pan Krzysztof
Czapliński z Poznania.
Niedzielny turniej, podobnie jak i sobotni
podzielony był na trzy bloki. Na samym
początku zaprezentowały się dzieci, które
stawiają pierwsze kroki na kursach tańca
towarzyskiego, a następnie ich „starsi koledzy”, którzy w dwóch pierwszych blokach
tanecznych rywalizowali w stylu zwanym
kombinacją.
Trzecią część turnieju, czyli Galę
Tańca poprowadziła pani Iwona Pavlović,
polska tancerka, wielokrotna mistrzyni

Polski w tańcu, w tym w tańcach latynoamerykańskich i wicemistrzyni w tańcach
standardowych. Znana z programu „Taniec
z gwiazdami”, gdzie była jednym z jurorów.
W Gali Tańca uczestniczyły pary od 14-tego
do powyżej 15-tego roku życia w trzech
najwyższych klasach tanecznych, których
oceniało 10 sędziów z całej Polski. Gminę
Kórnik w turnieju reprezentowała Wiktoria
Zięta, która i tym razem nie zawiodła kórnickiej publiczności, zdobywając I miejsce
w stylu standardowym i V miejsce w stylu
latynoamerykańskim.
Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego i kierownika
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” Wojciecha Kiełbasiewicza pamiątkowe medale
i dyplomy, a tegoroczna „Biała Dama”
Joanna Żyto wręczyła najlepszym parom
statuetki „Białej Damy”.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za wspaniałą rywalizację.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

PROSTO Z RATUSZA
Nowe władze Sater Kórnik

Hołd dla ofiar Katynia

Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze Kórniczanina, 10 kwietnia w
Warszawie podpisano akt notarialny w
sprawie wykupu udziałów spółki Sater
Kórnik od dotychczasowego większościowego udziałowca spółki Amest. Gmina
tym samym całkowitą kontrolę (100%
udziałów) nad tą istniejącą od 1994
roku spółką oraz terenem 13 ha gruntów
przyległych do składowiska odpadów
komunalnych w Czmoniu. Akcje zostały
wykupione za 1 zł.
Pierwsze zgromadzenie wspólników
spółki po przejęciu całości udziałów przez
Gminę Kórnik odbyło się 15 kwietnia. Do
rady nadzorczej powołano Sławomira
Hinca, Kazimierza Kamińskiego oraz
Zbigniewa Kapturka. W tym samym dniu
pierwsze obrady odbyła rada nadzorcza,
która na swojego przewodniczącego
wybrała Sławomira Hinca, a na stanowisko prezesa nowej spółki Maksymiliana
Sułkowskiego z Czmonia.
Zadaniem spółki będzie rekultywacja
wyeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu.

Dzień później burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył, wraz z innymi delegacjami,
kwiaty pod poznańskim pomnikiem Ofiar
Katynia i Sybiru. Uroczystości poprzedzone mszą św. w kościele oo. Dominikanów
zorganizował Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak. Wziął
w nich udział także Kazimierz Krawiarz i
kilku mieszkańców naszej gminy.

Pieniądze na rozbudowę
10 kwietnia podczas zgromadzenia
wspólników ZGO Jarocin przedstawiono
nowego prezesa zakładu Marcina Zadrożnego. Upoważniono także zgromadzenie
spółki do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad
85 milionów zł na zadanie „Rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Jarocin”.
W obecności włodarzy gmin Porozumienia Jarocińskiego, w tym burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego i przewodniczącego RM Macieja Marciniaka oraz
kórnickiego przedstawiciela w radzie
nadzorczej ZGO Jarocin Jarosława
Nowaka, nowy prezes zakładu podpisał
wraz z przedstawicielem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystianem Szczepańskim
porozumienie w sprawie przekazania
wyżej wspomnianego dofinansowania.
Pożegnanie Zasłużonego
dla Miasta i Gminy Kórnik
12 kwietnia delegacja Urzędu Miejskiego z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na czele oraz radni uczestniczyli w
pogrzebie Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik prof. Jerzego Fogla, który odbył
się na cmentarzu parafialnym w Kórniku.
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Podsumowania działań PLOT
17 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Poznańska
Lokalna Organizacja Turystyczna podsumowała swoja działalność. Radzie PLOT
udzielono absolutorium za rok 2012 oraz
przyjęto plan działania na kolejny rok.
Omówiono także sposób przeprowadzenia tegorocznej akcji Poznań za pół
ceny, która odbędzie się w dniach 27-28
kwietnia.
Zjazd włodarzy gmin
W dniach 17 i 18 kwietnia wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast i starostów w Puszczykowie, podczas którego przedstawiono informacje
na temat uprawnień Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska wobec
nowych przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.
Dyskutowano także na temat skutków
finansowych wynikających z uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
W sprawie przejęcia
sieci wodociągowej
w Dziećmierowie
18 kwietnia odbyło się spotkanie
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i
kierownika Wydziału Inwestycji Bronisława Dominiaka z przedstawicielami Aquanetu w sprawie przejęcia przez spółkę
sieci wodociagowej należącej do Zakładu
Doświadczalnego PAN.
Wprowadzenie nowego operatora spowodowane jest wypowiedzeniem umów
na dostawę wody przez Zakład Doświadczalny PAN i planowanym przekazaniem
sieci na własność Gminie Kórnik.
Koszty przystosowania sieci do obsługi przez nowego operatora oszacowano
na około 80 tys. zł. Proponuje się podział
tych kosztów na Gminę Kórnik i PAN (50
%) oraz Aquanet (50%).
Urząd Miejski w Kórniku skierował do
zainteresowanych mieszkańców pisma
informujące o działaniach urzędu oraz
druki oświadczeń dotyczących zgody na
rozliczanie poboru wody przez Aquanet.

Gospodarka Wodna
w Metropolii Poznań

Z RATUSZA

Taneczny weekend w Kórniku

22 kwietnia z inicjatywy Prezydenta
Miasta Poznania odbyło się spotkania
przedstawicieli gmin aspirujących do
współdziałania w związku międzygminnym
Gospodarka Wodnościekową w Metropolii
Poznań. Dyskutowano na temat podziału
kompetencji i kosztów działania. Przedstawiciele gmin zaproponowali Poznaniowi
udział w wysokości 50%, a druga połowa
ma być podzielona na pozostałe samorządy
według liczby mieszkańców.
Co dalej z budynkiem
przy ul. Rynek 16?
Trwają działania w kierunku budowy nowego lub przebudowy istniejącego budynku
przy ul. Rynek 16 w Bninie. Obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
rozpatruje wniosek o wykreślenie obiektu z
rejestru zabytków. Sprawa przedłużyła się
po przedstawieniu ekspertyzy Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, który stwierdził konieczność zachowania budynku. Obecnie
Urząd Miejski przedstawił kontropinię ekspertyzę dr inż. Janusza Stępkowskiego
i mgr inż. Mieczysława Soczyńskiego, która
przedstawia argumenty potwierdzające
możliwość wykreślenia obiektu z rejestru.
Decyzja ministerstwa spodziewana jest
w maju.
Niezależnie od decyzji na terenie posesji Rynek 16 planowana jest budowa
biblioteki publicznej.
Jeśli istniejący budynek, którego rozbiórkę nakazał Inspektor Nadzoru Budowlanego, będzie wykreślony z rejestru, w
jego miejsce powstanie nowy obiekt. Jeśli
budynek będzie musiał być zachowany,
biblioteka powstanie w odrestaurowanym
domu i dobudowanej części.
Gmina Kórnik zamierza starać się o
dofinansowanie zadania z funduszu Biblioteka Plus realizowanego przez Instytut
Książki. By z niego skorzystać pozwolenie
na budowę musi być gotowe w październiku
br. Realizacja zadania mogłaby mieć wtedy
miejsce w 2014 roku.
Opr. ŁG
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Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkursy
na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku , ul. Jeziorna 16,
2. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21,
3. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa
Działyńskiego w Kórniku ul. Dworcowa 11
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
§ 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub szkole ;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w
okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674, ze zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, ze zm.)), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).
§ 2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie
pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków
obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
lub szkole i spełnia wymagania określone w §
1 pkt 2-9.
§ 3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
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1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w
tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i
korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,
5, 7 i 9.
§ 4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany
lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z
obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze
zm.), spełniający wymagania określone w § 1, z
wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.
II. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr
60, poz. 373 ze zm.) oferty osób przystępujących
do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub
przedszkola;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z
oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu
pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie
toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.)
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, ze zm.),
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.
Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o
których mowa w ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12
( w przypadku gdy w ofercie przedłożono
jedynie kopie poświadczone przez kandydata). Wszelkie sporządzone osobiście przez
kandydata dokumenty winny być opatrzone
datą i własnoręcznie podpisane; w przypadku
składania kserokopii oryginałów dokumentów
winny być one poświadczone za zgodność z
oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno
być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny
pracy).
III. Oferty z w/w dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

Wydział
Inwestycji
informuje
Oto informacje na temat przebiegu
niektórych inwestycji prowadzonych przez
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Kórniku:
1. Budowa ul. Głównej w Borówcu
wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową realizowana będzie przez
Gminę Kórnik przy współudziale środków
finansowych z Powiatu Poznańskiego i
Aquanet S.A.
Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie jednocześnie z budową
kanalizacji sanitarnej w Borówcu w rejonie
ulicy Głównej, której inwestorem jest Aquanet S.A. przy udziale środków z Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej. Realizacja zadania potrwa
18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Gmina przygotowuje przetarg na roboty drogowe, który zostanie ogłoszony po
podpisaniu porozumienia ze Starostwem
Powiatowym.
2. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową w Kórniku, obręb Bnin w
rejonie osiedla Przy Drodze Kalejskiej.
Zadanie dwuletnie - rozpoczęte w 2012r.
Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Plac Jesionowy,
Akacjowa i Świerkowa następnie zostanie
wybudowana droga.
3. Budowa ulicy Okrężnej w Dachowie. Zadanie obejmuje ostatni etap
budowy ulicy Okrężnej wraz z przebudową
przepustu. Zadanie jest dofinansowane ze
Środków Województwa Wielkopolskiego
przeznaczonych na prace związane z

ochroną, rekultywacją i poprawą jakości
gruntów rolnych. Został przygotowany
przetarg na budowę – termin zakończenia
zadania przewidziany jest do 30 sierpnia
2013r.
4. Budowa ulicy Zamoyskigo w
Kórniku. Przygotowany jest przetarg na
budowę drogi. Termin zakończenia zadania
przewidziany jest na 31 lipca 2013r.
5. Budowa budynku socjalnego w
Dachowie. Zadanie dofinansowane z
Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu dopłat tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Podpisano
umowę na budowę. Prace rozpoczną się na
początku maja. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 29 listopada 2013r.
6. Rozbudowa budynku OSP w Radzewie. Przekazano materiały niezbędne
do ogłoszenia przetargu. Zadanie dwuletnie – realizacja przewidziana w latach
2013 -2014.
7. Budowa kompleksu edukacyjnego
w północnej części gminy – budowa
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
przedszkola. W miesiącu marcu wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
Po otrzymaniu pozwolenia planowane jest
ogłoszenie przetargu na budowę I etapu tj.
szkoły podstawowej.
8. Budowa oświetleń ulicznych w:
- Błażejewku na ul. Kasztanowej,
- Błażejewie na ul. Zaniemyskiej (na odcinku od Domu Dziecka do ul. Mikołjaczyka),
- Borówcu na ul. Pod Borem i Pod Lasem,
-Runowie,
- Robakowie na ul. Krokusowej, Azaliowej,
Różanej i Szkolnej oraz
- Kamionkach na ul. Agatowej, Diamentowej, Brylantowej i Kamiennej. Zlecono
opracowanie projektów budowlanych.
9. Budowa oświetlenia w Borówcu na
ulicach: Na Skarpie, Zacisze i os. Piaskowe – obwód 1. Przygotowano przetarg na
budowę oświetlenia.

10. Budowa oświetlenia w Szczytnikach na os. Bajkowym. Przygotowano
przetarg na budowę oświetlenia.
11. Budowa oświetlenia na osiedlu
przy ul. Krauthofera w Kórniku – Bninie
(ulice: Molińskiej – Woykowskiej, Krauthofera, Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego).
Przygotowano przetarg na budowę.
12. Rewitalizacja Kórnika i Bnina (w
tym modernizacja rynku w Kórniku). W
miesiącu kwietniu wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu
pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg
na budowę. Zadanie dwuletnie.
13. Rozbudowa świetlicy w Dębcu.
Zadanie dofinansowane w Ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013. Trwają prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji
wewnętrznych, sanitarnych i elektrycznych
w całym budynku. Wykonywane są również
tynki wewnętrzne. Zamontowano okna.
Termin zakończenia zadania przewidziany
jest na 30 sierpnia 2013r.
14. Budowa świetlicy w Robakowie.
Zadanie dofinansowane w Ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013. Trwają
prace budowlane polegające na wykonaniu
pokryć dachu. Wewnątrz budynku wykonano ściany działowe. W bieżącym tygodniu
rozpocznie się montaż okien. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 29
listopada 2013r.

INFORMACJE

AOGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie

Wydział Inwestycji UM w Kórniku

Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie (dla sołectw: Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś, Dachowa, Gądki)

,,Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
( wpisać nazwę placówki)
na adres: Urząd Miejski w Kórniku , Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
w terminie do 10 maja 2013 r. do godz. 15.30
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Gminy
Kórnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Program I Kórnickich Dni nauki

INFORMACJE

INFORMACJE

I Kórnickie
Dni Nauki

Więcej informacji kornik.pl/kdn

Czwartek 23 maja 2013 (10:00 - 18:00 w Hali Oazy)

Godziny

Tytuł

Wykładowca

Inst.

10.00-10.30

Rozpoczęcie I Kórnickich Dni Nauki przez
Radę Programową i Władze Gminy

10.30-11.45

Krótkie prezentacje Szkół Gminy Kórnik

12.00-12.30

„Miejsce Ziemi we Wszechświecie”

mgr Piotr Michałek

CBK

12.30-13.00

Czy w tym zamku straszy? O dobrych duchach Biblioteki Kórnickiej

13.00-13.30

Dendrochronologia

prof. J. Oleksyn

ID PAN

13.30-14.00

Biologia Syntetyczna

prof. A Legocki

FZK

BK PAN

Przerwa
15.00-15.30
23-24 maja w Kórniku odbywać się będą
Kórnickie Dni Nauki, jako impreza towarzysząca do Kórnickich Spotkań z Biała
Damą. Szeroki zakres zajęć obejmie: od
prezentacji szkół z gminy Kórnik, przez wykłady Naukowców, aż po zajęcia praktyczne
w Instytutach Naukowych. Pracownicy
jednostek naukowych m.in. Fundacji Zakłady Kórnickie, Biblioteki Kórnickiej PAN,
Instytutu Dendrologii PAN oraz Arboretum
Kórnickiego, Zakładu Doświadczalnego
„Szkółki kórnickie”, Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN Borówiec
przedstawią wykłady popularnonaukowe
przybliżające tematy, jakimi na codzień
zajmują się te placówki.
Pierwszy dzień to wykłady, które odbywać się będą w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA. Pierwszego dnia
wieczorem i w drugim dniu przewidziane są
zajęcia praktyczne w jednostkach naukowych m.in.: zwiedzanie pracowni Instytutu
Dendrologii, zwiedzanie obserwatorium
Centrum Badań Kosmicznych - Obserwatorium Astrodynamiczne w Borówcu,
zajęcia w Bibliotece Kórnickiej oraz na
„Zwierzyńcu”.
Ze względu na potencjalnie duże zainteresowanie zajęciami przygotowaliśmy
pulę miejsc dla osób spoza środowiska
szkolnego, która chciałaby uczestniczyć w
zajęciach. Pod adresem
kornik.pl/kdn
uruchomimy możliwość rejestracji
udziału w imprezach. Możliwość rejestracji
będzie aktywna do 18 maja br. Istnieje też,
możliwość osobistej rejestracji od 7 maja
w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego
w Kórniku, Plac Niepodległości 41, Kórnik
tel. 61 8972611
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Na stronie obok tabela z informacjami
na temat zajęć planowanych podczas
Kórnickich Dni Nauki.
Organizatorzy
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„Projektowanie terenów zieleni”

15.30-16.00

Szkółki Kórnickie

Donatorzy Fundacji Zakłady Kórnickie i jej restytucja”

dr Zbigniew Kalisz

FZK

16.00-16.30

W jaki sposób porównuje się zegary atomowe ?

dr Paweł Lejba

CBK

16.30-17.00

Historia Kórnika i Bnina

dr Kazimierz Krawiarz

UM Kórnik

17.00-17.30

Co i jak można badać laserem za pomocą satelitów ?

prof. S. Schillak

CBK

17.30-18.00

Podsumowanie i zakończenie I dnia Kórnickich Dni Nauki
przez Radę Programową i Władze Gminy

KOD

Godziny

Tytuł

Inst.

Miejsce

1

19.00-20.30

Wieczorne zwiedzanie arboretum

IDPAN

Arboretum

2

20.30-22.00

„Od papirusu do e-booka. Fascynujące dzieje książki” oraz
nocne zwiedzanie zamku

BK PAN

Zamek

3

21.00-21.30

Bliżej Gwiazd

Gim. Kórnik

Gim. Kórnik

4

21.00-21.30

Bliżej Gwiazd

Gim. Kórnik

Gim. Kórnik

Piątek 24 maja 2013

KOD

Godziny

Tytuł

Inst.

Miejsce

5

9.00-10.00

Dlaczego po grzyby idziemy do lasu -rola mikoryz

IDPAN

Instytut

6

9.00-10.00

Rozmnażanie roślin w szkółkarstwie ozdobnym

Szk. Korn.

Szk.Kórnickie

7

9.00-11.00

Od kwiatów różanecznika do kory orzesznika

IDPAN

Nowe Arboretum

8

9.00-11.00

Zwiedzanie Obserwatorium - CBK - I grupa

CBK

CBK

9

9.00-11.45

„Tajemnice tworzenia manuskryptu” warsztaty konserwatorskie IA

Bib.Korn

„Klaudynówka”

10

9.00-13.00

Badania wydolnościowe sportowców Kórnickich - AWF Poznań

OAZA

OAZA

11

10.00-11.00

Rozprzestrzenianie się nasion - jak rośliny wędrują przez świat

ID PAN

ID PAN

12

10.00-12.00

Historia Bractw Kurkowych / pokazy

„Kurkowie”

Skrzynki

13

10.30-12.00

Jak sadzimy rośliny?

Szk. Korn

Szk.Kórnickie

14

11.00-12.00

Zwiedzanie pracowni instytutu

ID PAN

ID PAN

15

11.00-12.00

Zwiedzanie pracowni instytutu

ID PAN

ID PAN

16

11.00-12.00

Zwiedzanie pracowni instytutu

ID PAN

ID PAN

17

11.00-13.30

Zwiedzanie Obserwatorium - CBK – II grupa

CBK

CBK

18

12.30-14.00

Oblicza lasu

IDPAN

„Zwierzyniec”

19

12.30-15.15

„Tajemnice tworzenia manuskryptu” warsztaty konserwatorskie IIA

Bib.Korn

„Klaudynówka”

26 kwietnia 2013 r.
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W imieniu Pracowników, Doktorantów
i Studentów IP Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pragnę pożegnać
Profesora Jerzego Fogla, który całe swoje
życie zawodowe poświęcił archeologii i
Instytutowi. Pracował w nim z ogromnym
zaangażowaniem przez 47 lat.
Profesor Jerzy Fogel urodził się 17 października 1942 r. w Kórniku. Przez całe swoje
życie był wiernym i oddanym synem Ziemi
Wielkopolskiej. W 1960 roku zdał maturę w
tutejszym Liceum Ogólnokształcącym. W latach
1960-1965 studiował archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego
nauczycielami byli wybitni prahistorycy tacy jak
prof. Józef Kostrzewski i prof. Wojciech Kóčka.
Dyplom magisterski (z wyróżnieniem) uzyskał
5 V 1965 r. na podstawie pracy pt. „Pracownia
odlewnictwa brązu z okresu wczesnożelaznego
w Bninie, pow. Śrem”, opartej o nowe materiały
wówczas pozyskane wykopaliskowo na znanej
osadzie ludności kultury łużyckiej (stan. 2 a-b)
przez Ekspedycję Archeologiczną UAM. Praca
ta została wkrótce opublikowana na łamach
„Wiadomości Archeologicznych”, wywołując
spore zainteresowanie specjalistów.
Bezpośrednio po studiach został zaangażowany w charakterze stażysty w ówczesnej
Katedrze Archeologii Polski i Powszechnej
UAM. Rok później otrzymał asystenturę. Ważnym wydarzeniem w życiu Profesora Fogla była
praca doktorska pt. „Uzbrojenie ludności kultury
łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły”, którą obronił
8 XI 1974 r. na Wydziale Historycznym UAM.
Recenzenci wysoko ją ocenili, podkreślając
nowatorskie ujęcie tematu, a także jej duży
zasięg merytoryczny, przestrzenny i chronologiczny. Podobne oceny zawierały recenzje
autorów polskich i zagranicznych, formułowane
po publikacji pracy. Została ona nagrodzona
indywidualną nagrodę naukową III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Główne tezy pracy przedstawił Profesor J. Fogel
z powodzeniem na IV Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej w Sofii, w 1980 r.
Również na Wydziale Historycznym UAM
zrealizował swój przewód habilitacyjny, przedstawiając jako jego podstawę dysertację
pt. „Import nordyjski na ziemiach polskich
w schyłku epoki brązu”, a samo kolokwium
habilitacyjne odbyło się 26 I 1987 r. Praca
ukazała się drukiem w końcu 1988 r. Zarówno
recenzenci, jak i pozostali odbiorcy monografii
zwracali uwagę, iż jest to pierwsza w prahistorii
polskiej udana próba monograficznego naświetlenia specyficznego wycinka pradziejów,
czyli kontaktów międzykulturowych w Basenie
Morza Bałtyckiego. Praca ta miała jeszcze
jeden walor - była zupełnie wolna od obciążeń
etnicznych i politycznych, występujących w
dawniejszej literaturze przedmiotu. Również i
ta praca otrzymała Nagrodę Ministra III stopnia.
Po zatwierdzeniu stopnia doktora habilitowanego przez CKK (20 III 1989 r.) Profesor Jerzy Fogel objął stanowisko docenta w Instytucie
Prahistorii UAM (1 VIII 1989 r.).
W dniu 29 XI 1990 r. Rektor UAM mianował
go kierownikiem nowo utworzonego w Instytucie Zakładu Epoki Kamienia i Brązu, którą to
funkcję pełnił do końca września 2012 r., czyli

do chwili przejścia na emeryturę.
Na wniosek Rady Wydziału Historycznego
UAM, uwzględniający całość Jego dorobku
naukowego organizacyjnego i dydaktycznego, został powołany decyzją Senatu UAM na
stanowisko profesora nadzwyczajnego (od 1
XII 1991 r.).
Natomiast decyzją Prezydenta RP z dnia 10
V 1995 r. otrzymał tytuł profesora, najwyższy w
karierze naukowej.
****Profesor Jerzy Fogel Jeszcze w czasie
studiów opublikował swoją pierwszą pracę
naukową, a także uczestniczył w wielu kampaniach wykopaliskowych, organizowanych
przez ówczesną macierzystą Katedrę oraz inne
placówki archeologiczne.
W ramach podjętej działalności zawodowej brał udział w długofalowych (1961-1972)
badaniach wykopaliskowych stanowisk wielokulturowych na terenie Niecki Jezior Bnińskich,
wpierw jako zastępca kierownika ekspedycji
archeologicznej, prof. dr hab. Jana Żaka, będąc Jego prawą ręką na grodzisku w Bninie,
inne prowadził samodzielnie. Na podkreślenie
zasługuje wyróżniająca się - na tle owych czasów – innowacyjność metodyczna i interdyscyplinarność badań w Bninie, uwzględniających
m.in. geomorfologię, hydrologię, palinologię,
malakologię, archeozoologię, archeologię
podwodną, fotografię lotniczą itp. W zakresie
Jego wydzielonych obowiązków znajdowała
się eksploracja bnińskiej osady z końca epoki
brązu i okresu halsztackiego - centralnej dla
okolicznego krajobrazu archeologicznego.
Uczestniczył także w badaniach osadnictwa
z okresu wpływów rzymskich w Dębczynie
koło Białogardu, kierowanych również przez
Profesora Jana Żaka. Prowadził też własne
badania wykopaliskowe grodziska wczesnośredniowiecznego w Śremie oraz cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Biernatkach
koło Śremu i Nadziejewie koło Środy Wlkp.
Przeprowadził archeologiczną weryfikację
domniemanych średniowiecznych fortyfikacji
podłużnych koło Zaniemyśla (tzw. Wały Zaniemyskie), objaśniając jej wyniki krytyczną analizą
relacji Jana Długosza o najeździe krzyżackim
na Wielkopolskę w 1331 r.
Zlokalizował i zbadał pozostałości renesansowego pawilonu myśliwskiego rodu Górków w
Mościenicy koło Kórnika. Zrealizował sondażowe badania reliktów architektury gotyckiej przy
zamku kórnickim i kościele p.w. św. Wojciecha
w Bninie oraz architektury barokowej w Arboretum Kórnickim.
W ramach Archeologicznego Zdjęcia
Polski opracował znaczny wycinek środkowej
Wielkopolski. Na uwagę zasługuje również fakt,
że kierował archeologicznymi poszukiwaniami
prochów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Wyniki wszystkich prac terenowych znalazły
wyraz w szeregu publikacji.
Profesor Jerzy Fogel wyrósł na fundamentach archeologicznej szkoły poznańskiej, stworzonej przez Profesora Józefa Kostrzewskiego.
W zasadniczych zrębach pozostał jej wierny do
końca, choć w sposób zdecydowany odrzucał
jej etniczne aspekty. Kontynuował twórczo ideę
wnikliwych badań, zarówno terenowych jak i
gabinetowych, a także szczegółowych studiów

nad periodyzacją pradziejów.
Profesor Jerzy Fogel zapełniał białe plamy
w historiografii archeologicznej swoimi badaniami i analizami oraz ujęciami syntetyzującymi.
Główne Jego zainteresowania badawcze
koncentrowały się wokół szeroko zakrojonych
studiów nad wytwórczością metalurgiczną, bronioznawstwem i kontaktami międzykulturowymi
w pradziejach, a zwłaszcza we wczesnych
epokach metali - brązu i żelaza. Z tego zakresu
prowadził studia nad lokalnym przetwórstwem
miedzi i metali pochodnych, które łączył z wyjaśnianiem różnych aspektów dalekosiężnej
wymiany towarowej i upowszechnianiem na
rozległych obszarach standardów technologicznych. Z kolei zagadnienia z dziedziny
obronności obejmowały uzbrojenie, organizację
sił zbrojnych i sposoby prowadzenia walki oraz
fortyfikacje.
Profesor Jerzy Fogel był autorem pierwszych w tym zakresie opracowań monograficznych, odnoszących się do epoki brązu i
wczesnej epoki żelaza, w których uwzględnił
pełne spectrum informacji źródłowych i dlatego zostały one uznane przez specjalistów za
kompendium wiedzy z tego zakresu. Równolegle zajmował się kontaktami społeczeństw
zamieszkujących dorzecza Odry i Wisły z twórcami cywilizacji śródziemnomorskich (egejskiej,
greckiej, etruskiej) jak i ze społecznościami
północnoeuropejskimi. Na szczególną uwagę
zasługuje nowoczesne ujęcie kwestii importu
nordyjskiego na ziemie polskie u schyłku epoki
brązu. Zyskało ono wysoką ocenę środowisk
zagranicznych jako udana próba naświetlenia
pradziejowych stosunków kulturowych w basenie Morza Bałtyckiego.
Zajmował się w tych pracach krytyką
źródeł pochodzenia południowego, co wniosło
zauważony w świecie nauki wkład do badań
nad oddziaływaniami śródziemnomorskimi,
jako wyraźnie inspirującymi pod względem
kulturowym Barbaricum. Ten wątek Jego prac
jest często odnotowywany w europejskiej
literaturze przedmiotu; dał nawet podstawę do
ujawnienia analogicznych źródeł w zbiorach
niemieckich. Za pracę naukową i dydaktyczną
został 10-krotnie uhonorowany nagrodami JM
Rektora UAM.
Bardzo ważną dziedziną badawczą Profesora Jerzego Fogla były dzieje archeologii
polskiej, zwłaszcza XIX wieku, kiedy to kwitło
kolekcjonerstwo oraz mecenat arystokracji i
ziemiaństwa. Imponujące kwerendy archiwalne, muzealne i literaturoznacze dały niezwykłe
rezultaty, rzucając nowe światło na nieznane
dotąd aspekty tej działalności.
Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora czasopisma naukowego Instytutu Prahistorii UAM:
Folia Praehistorica Posnaniensia. Należał do
komitetów redakcyjnych czasopism naukowych
i rad naukowych oraz towarzystw naukowych.
Profesor Jerzy Fogel był przede wszystkim
Synem tej ziemi – Ziemi Wielkopolskiej. Był
założycielem i prezesem Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, a także aktywnie działał
w Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym
(członek zarządu, wiceprezes). W tych strukturach organizacyjnych popularyzował m.in.
Foto.
archeologię. Przyczynił się
takżeM.
do Tomalak
powstania
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Społecznej Służby Archeologiczno-Konserwatorskiej, obejmującej swym zasięgiem całą
Wielkopolskę. Zajmował się aktywnie i z dużym
oddaniem oraz z wielce pożytecznymi efektami ochroną zabytków. Należy wspomnieć,
że był organizatorem i kustoszem lapidarium
judaistycznego w Kórniku, pragnąc ocalić je
od zapomnienia.
Profesor Jerzy Fogel za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz na
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego został
odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowany Medalem Zasłużony Działacz Kultury,
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej, Medalem za Ochronę Zabytków
Województwa Poznańskiego, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa
Poznańskiego.
Danuta Minta-Tworzowska
Instytut Prahistorii UAM

JURKOWI…

Jak zapamiętać… ostatnie beztroska
rozmowa w styczniu… „Cześć, cześć …co słychać… chciałem Ci podziękować za zdjęcia ze
spotkania „urodzinowego”… szkoda, że Ciebie
nie było… Jak się czujesz, czy wychodzisz na
spacer… co słychać u Łukasza… pozdrów
Go i Jego rodzinkę, cieszę się z Wami… do
zobaczenia, odwiedzę Was przy najbliższym
pobycie w Kórniku…
Jak wspominać… wiele lat, od przedszkola
do matury!!! I dalej… a więc przedszkole- Siostry w dużych kapeluszach i pierwsza przyjaźnie… Potem beztroskie zabawy w pierwszej
szkole na ulicy Poznańskiej.
Potem nowa, duża szkoła pracowite lata
i najlepszy zawsze uczeń Jurek… i szersze
zainteresowania, gra na skrzypcach w szkolnej
orkiestrze w duecie z Bogdanem.
Potem liceum, piękny okres, piękne wspomnienia, wspólnej nauki, pracy i wspaniałych
przeżyć w drużynie harcerskiej… Jurek był
zawsze na pierwszej linii , najlepszy uczeń,
przyjaciel, zawsze gotowy do pomocy i odpowiedzialny. Już wtedy objawiała się Jego
pasja – archeologia. Dzięki kontaktom z poznańskimi archeologami. Jurek uczestniczył
w wykopaliskach jeszcze przed egzaminem
na studia. Z dumą i zainteresowaniem grono
naszych przyjaciół śledziło i podziwiało kolejne
osiągnięcia Jurka, będące wynikiem zdolności,
talentu, pracowitości i szerokich zainteresowań.
Mino wielu zajęć Jurek znajdował też czas
dla swoich społecznikowskich pasji, Kochał
i szanował swoje miasto, wspomagał swoją
wiedzą i współorganizował ciekawe imprezy
społeczno kulturalne.
Dla mnie i przyjaciół cenne były nieustające
kontakty, okazjonalne spotkania towarzyskie,
klasowe, rodzinne… Jurek bawił nas swoim
dowcipem, rozbrajał poczuciem humoru, ale i
służył w potrzebie rozległą wiedzą.
Ostatnie moje spotkanie to „obchody”
50-lecia matury, a potem długa rozmowa w
przemiłym, gościnnym domu…
Jak się rozstać… nie ma dobrego sposobu na rozstanie… więc zostajemy zawsze
razem… w myślach… we wspomnieniach…
OLA I PRZYJACIELE

26 kwietnia 2013 r.

W związku z możliwością zaszczepienia dziewcząt urodzonych w 1998r.
i zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,
szczepionką HPV
(przeciw rakowi szyjki macicy),
zapraszamy na spotkanie z wykonawcą szczepień –
Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „EDICTUM”,
które odbędzie się w dniu 13.05.2013r., o godz. 16.30,
w salce na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu „OAZA” ul. Krasickiego 1.
Zgłoszenie dziecka do darmowego szczepienia będzie możliwe
w trakcie w/w spotkania.

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE
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Wspomnienie o prof. Jerzym Foglu

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
W sprawie szczegółów , proszę kontakt z Inspektor Beatą Dobrzyńską
tel. 61-8-170-411, wew. 699

Można Odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszej byłej Współpracownicy,
Szkoły Podstawowej nr1 w Kórniku

. Felicji Kowalskiej

ŚP

W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1
im. T.Działyńskiego w Kórniku
JUBILEUSZOWY ZLOT Z OKAZJI STULECIA
HARCERSTWA KÓRNICKIEGO
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
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”
do końca k wietnia br.
Wszelkie informacje udzielane będą pod telefonem nr
668-32-03-02
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Około 5600 osób złożyło dotychczas
deklaracje dotyczące informacji na temat
gospodarowaniem odpadami. Kolejne deklaracje - mimo upłynięcia terminu - nadal
spływają do Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Co grozi osobom, które nadal nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji?
Najpierw nastąpi wezwanie do złożenia
deklaracji. Jeśli mimo to deklaracja nie
wpłynie, lub nie złożone zostaną odpowiednie wyjaśnienia, kolejnymi konsekwencjami
może być wszczęcie postępowania zgodne
z ordynacją podatkową.
Do złożenia wyjaśnień lub korekty deklaracji mogą być wezwani także ci mieszkańcy, których deklaracje będą wadliwe.
Na przełomie kwietnia i maja ma zostać
ogłoszony przetarg, który będzie miał na
celu wyłonienie przedsiębiorcy odbierającego odpady od mieszkańców. Pierwszy
przetarg dotyczyć będzie działalności na
okres 6 miesięcy - do końca roku 2013.
Opr. ŁG

W rocznicę tragedii

W dniu 20 kwietnia br., w rok po odsłonięciu
tablicy pamiątkowej na kórnickim cmentarzu parafialnym Kórnickie Koło Prawa i Sprawiedliwości zorganizowało uroczystości upamiętniające
trzecią rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której
zginęło 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów,
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP,
pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie
instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich
i społecznych oraz osoby towarzyszące,
stanowiący delegację Polską na uroczystości
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej, a także załoga samolotu.

UWAGA

Obchody zainaugurowała uroczysta
msza święta w kórnickiej kolegiacie w
intencji ofiar katastrofy. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę na
kórnicki cmentarz, aby złożyć tam kwiaty. W
programie obchodów znalazła się również
zorganizowana w sali Domu Parafialnego
wystawa o prezydencie Lechu Kaczyńskim
pt. „W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” oraz projekcja filmu Grzegorza Brauna
„Transformacja 1” – Od Lenina do Putina.
Obecny na sali twórca filmu, podzielił się z
uczestnikami refleksjami na tematy poruszone w filmie.
RJ

Kórnik 20.04.2013r.
Do Redakcji Kórniczanina
Dotyczy: Klasztor k/ Ostaszkowa –
Obóz Jeniecki w 1939r. ,,Polski Cmentarz
Wojenny Miednoje”
Dnia 05.04.2013r. minęła 73 rocznica
wywózki Polskich Jeńców Obozu w Ostaszkowie do Kalinina ( Twer) na śmierć. Tam
Ich rozstrzelano i wywieziono na teren
Ośrodka Rekreacyjnego K.G.B. Miednoje,
gdzie pochowano we wspólnych dołach.
Jesienią 2000r. powstał tam ,,Polski
Cmentarz Wojenny Miednoje”.
Dnia 02 – 03.09.2012r. uczestniczyłem
w Pielgrzymce do Ostaszkowa i Miednoje.

Wieści
z Czołowa

W dniu 19.04.2013 r.
w godzinach 15:30 -16:30
w Dziećmierowie
na os. Owocowe Wzgórze 27
zaginął 13-letni piesek Yorkshire Terier
„NIKI”
Znaki szczególne: gęsta sierść,
waga ok. 2,75 kilograma,
krótko przycięty ogonek.
Piesek z uwagi na swój wiek ma
nieuleczalną chorobę zwężenia
tchawicy co powoduje duszenie się.
Musi systematycznie przyjmować
niezbędne leki aby mógł normalnie
żyć. Bardzo proszę uczciwego znalazcę o pilny kontakt lub jakąkolwiek
informację pod nr telefonów:
660 72 95 20 lub 606 683573

Od pierwszego kwietnia ruszyły zajęcia dla
dzieci i mieszkańców w świetlicy – Czołowo.
Poniedziałki zarezerwowane są od godziny
19:00 do 20:00 na „Zumbę”, prowadzoną przez
Panią Anielę Kokosza.
Z kolei zajęcia z dziećmi zorganizowane są
trzy razy w tygodniu w dniach:
•
wtorek od 16:00 do 19:00
•
czwartek od 16:00 do 19:00
•
piątek od 17:00 do 20:00, które
prowadzi Pani Beata Toboła.
Na dzieci czeka wiele ciekawych propozycji,
rozwijających umiejętności nie tylko manualne
ale również plastyczne, uczą się pracy w

Spotkanie
Sołtysów

Stowarzyszenie występuje o dofinansowanie projektu pod nazwą „ Master
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Niezbędne będą więc działania w
zakresie dostosowania projektów zmian

W dniu 11 kwietnia w świetlicy w Konarskim odbyło się spotkanie Wielkopolskiego
Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów. Przewodniczyła obradom pani Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów i Wiceprezes Zarządu Krajowego
Barbara Czachura. W spotkaniu uczestniczył
wiceburmistrz Antoni Kalisz i Prezes Powiatowy Stowarzyszenia Sołtysów Zbigniew
Tomaszewski.
Tematem obrad były: wspólna polityka rolna
- Lider Zielonej Wielkopolski, pielgrzymka sołtysów do Lichenia (25-26 maja), Zjazd Krajowy
Sołtysów (13-15 czerwca) w woj. podkarpackim. Ważnym punktem obrad było podpisanie
umowy partnerskiej Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego z Zarządem
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

zespole, poznanają nowe techniki i metody
wykonywania różnych ciekawych „dzieł“ plastycznych takich jak: rysowanie kredą na papierze, malowanie farbami, wyklejanie motyla z
krepowych kulek, praca w grupie i wykonywanie
„Pajacyka origami“, dekorowanie okna kwiatami, wykonywanie kwiatów i zwierzątek metodą
Quilling-u, układanie Puzzli, gry planszowe oraz
wiele, wiele innych.
W wolnym czasie dzieci mają możliwość
uczestniczenia w grach i zabawach ruchowych,
kalamburach, konkurencjach sportowych na
powietrzu, zgadywankach edukacyjnych.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Czy złożyłeś
deklarację?

Wszystkich chętnych mieszkańców a w
szczególności dzieci serdecznie zapraszamy
do spędzania wolnego czasu w naszej świetlicy.
KAK

miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie wokół stacji
kolejowych i koncepcja zagospodarowania
dworców kolejowych.
BJ

Marzanna w Konarskim

Dzieci z Konarskiego nareszcie doczekały się upragnionej wiosny. W dniu 13
kwietnia 2013r. zagościła już prawdziwa
wiosenna pogoda, więc odbyło się tradycyjne pożegnanie zimy.
Grupa maluchów przemaszerowała
przez wieś z Marzanną, aby następnie
- pośród okrzyków „dość tej zimy - idź
precz!” - podpalić ją i utopić w stawie.
Następnie dzieci wraz z rodzicami świętowały w świetlicy wiejskiej, przy napojach i
słodyczach, wspaniale się bawiąc.
Kieruję podziękowania dla pań za podjęcie
tej inicjatywy i przygotowanie programu.

Stanisław Pieniężny

Sołtys wsi Konarskie

nr 8/2013
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Uczniowie klasy Ia z Kórnika
zainaugurowali „Rok Juliana Tuwima”
Ponieważ w roku 2013 przypada
sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie
poetyckiego debiutu Juliana Tuwima, obie
rocznice stanowią doskonałą okazję, aby
oddać hołd tak wielkiemu Poecie, który
kształtował język, wyobraźnię i społeczną
wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc
ich zarazem poczucia humoru i ukazując
optymizm codziennego życia. Dlatego też
rok 2013 ogłoszony został „Rokiem Juliana
Tuwima”.
W nawiązaniu do jubileuszu, w dniu 12
kwietnia odwiedzili nas uczniowie klasy Ia
ze Szkoły Podstawowej z Kórnika. Dzieci
zapoznały się z Biblioteką, zobaczyły „Czytelnię” połączoną wraz z „Wypożyczalnią
dla dorosłych” i ze zdziwieniem podziwiały
zgromadzony na regałach księgozbiór
liczony już w tysiącach woluminów.
Najciekawszym jednak momentem
było wejście do „Wypożyczalni dla dzieci i
młodzieży”, gdzie ujrzały zielone - wiosenne
pomieszczenie z bardzo interesującymi i
ciekawymi książkami.
Pani Krysia opowiedziała o zgromadzonych zbiorach, pokazała wspaniałe książki
przestrzenne, które wzbudziły duży podziw
dzieci. Część dzieci doskonale wiedziała
gdzie leżą książki dla nich, ponieważ są
naszymi wiernymi czytelnikami. Bardzo
duże poruszenie i zaciekawienie wywołała
księga Skok na kryptę, wielka, przestrzenna
książka z tajemniczymi pomieszczeniami
i krainami. Po tak ciekawym oglądaniu
wszystkie dzieci „ruszyły” do salki na
piętrze.
W salce wysłuchały czytanych przez Panią Krysię i Kasię wierszy pt: Słoń Trąbalski,
Ptasie radio, O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci a na koniec Pani Teresa Lubińska przygotowała dla wszystkich małą niespodziankę. Dzieci opowiedziały cały wiersz Rzepka.
Byłyśmy pod dużym wrażeniem umiejętności
i pamięci naszych małych poetów. Uczniom
klasy Ia dziękujemy za przesympatycznie
spędzony wspólnie czas a Pani Teresie za
przygotowanie klasy oraz przemiły kontakt.
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rów. Były też muzyczne dedykacje i wzruszenia.
Podróż do przeszłości, do miłych wspomnień, które warto chronić przebiegła w miłej,
radosnej atmosferze, a kierownik filii bardzo
Pasjoteka
W dniu 15 kwietnia spotkaliśmy się na
kolejnych warsztatach „Pasjoteki”. Ponieważ
zainteresowanie Pań bransoletkami z korali
było tak duże, ponownie analizowałyśmy ten
temat.
Tym razem uczyłyśmy się przestrzennych
kulek z koralików. Okazało się to niełatwą
sztuką, ale jak to się potocznie mówi - „dla
chcącego nic trudnego” – dzięki czemu udało
się nam zgłębić tą metodę. Natomiast przybyłe
na warsztaty dzieci uczyły się krokodylka z
malutkich koralików.
Tematem kolejnych zajęć, już 22 kwietnia,
będą „NASZYJNIKI/MAKARONIKI” wykonane
z paseczków pociętych letnich koszulek/T-shirt. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już od godziny 17:00 w poniedziałek.
				KAK

POSTCROSSING W ROBAKOWIE

dziękuje Paniom, które upiekły dodatkowo na
to spotkanie pyszne ciasta.
K.P-P

Biblioteka Publiczna
w Kórniku
i Filia w Bninie
serdecznie zapraszają
na wieczór autorski poety

Pawła Wójkiewicza
pt. Zatrzymane mgnienia
9 maja 2013 r.(czwartek)
o godz. 16.30
Sala na piętrze
w Ratuszu Bnińskim,
ul. Rynek 1 Kórnik-Bnin
Wstęp wolny

nr 8/2013

Od września 2012 roku uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w
Robakowie biorą udział w projekcie „Postcrossing – tanie podróżowanie”. W przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klas I
Emilia Hankowska, Klaudia Madajewska,
Julia Mandziak, Zuzanna Mostowska, Hanna
Pitoń, Kamila Urbaniak, Natalia Alankiewicz i
Marika Grochowicz a wspierają i koordynują
projekt nauczycielki Ewa Otto i Elżbieta Drótkowska Klessa. Postcrossing jest serwisem
społecznościowym, który umożliwia jego zarejestrowanym członkom wysyłać i otrzymywać
pocztówki z całego świata. Strona jest w języku
angielskim i stosuje się regułę, iż właśnie w
tym języku kartki powinny być napisane. Nasze Gimnazjum ma także utworzony profil na
stronie internetowej, gdzie system losuje nam
adresy przypadkowych osób z całego świata.
W ciągu naszej kilkumiesięcznej działalności
wysłaliśmy siedemnaście kartek do uczestników postcrossingu z takich krajów jak Kanada,
Finlandia, Rosja, USA, Ukraina czy nawet
Tajwanu. Nasze kartki pokonały odległość

około 50 000 kilometrów. Ciekawostką jest, iż
najdalej wysłaliśmy kartkę na Tajwan ponad
8 tysięcy kilometrów, najbliżej do naszych
zachodnich sąsiadów, do Niemiec tylko 250
kilometrów. Kartki średnio są dostarczane
adresatom w ciągu dwóch tygodni choć rekordzistki trafiały do postcrosserów nawet po
czterech miesiącach. Natomiast otrzymaliśmy
piętnaście kartek m.in. z Austrii, Francji, Holandii czy Malezji; kartki pokonały ponad 45

KULTURA
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wieści z biblioteki

W dniu 18 kwietnia w Filii biblioteki w Bninie
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wieczory
biograficzne, poświęcone gwiazdom polskiej
piosenki lat 70 i 80.
Tym razem spotkanie dedykowane było
popularnej wokalistce pochodzenia greckiegoEleni. Uczestniczyło w nim liczne grono miłośników talentu piosenkarki. W czasie wieczoru nie
zabrakło informacji biograficznych, wspomnień,
zaczerpniętych z albumu pt. Eleni. Nic miłości
nie pokona, fragmentów wywiadów, czy piosenek Eleni. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.
in. jak wiele cennych wartości przekazali artystce rodzice, o radosnych i bolesnych okresach w
życiu piosenkarki, o uhonorowaniu jej Międzynarodową Nagrodą Św. Rity, przyznawaną tym,
którzy potrafili przebaczyć wyrządzone krzywdy
i o spotkaniach z młodzieżą i seniorami.
Miłośnicy talentu Eleni włączyli się nawet we
wspólne śpiewanie znanych i lubianych utwo-

000 kilometrów. Postcrossing to wspaniała
przygoda dla naszych uczniów, to możliwość
podróżowania do różnych zakątków świata a
także nauka języka angielskiego.
Statystyki wskazują, że jest zarejestrowanych ponad 373 000 uczestników z 213 krajów,
którzy wysłali ponad 15 milionów pocztówek!
					
Ewa Otto
Elżbieta Drótkowska Klessa

Jubileuszowe WIERSZOWISKO 2013
Spotkaliśmy się na Wierszowisku po raz
dziesiąty. Pierwsze Wierszowisko odbyło się w
auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie, bowiem
nasze przedszkole było jeszcze w przebudowie.
Następne już odbyły się w przedszkolu. W
nawiązaniu do nazwy naszego przedszkola tematem wiodącym tegorocznego Wierszowiska
były „Cztery Pory Roku”. A wśród wierszy, które
usłyszeliśmy dominowały wiersze o wiośnie.
W „Wierszowisku” wzięło udział 29 dzieci
z placówek przedszkolnych i grup „0” z gminy
Kórnik.
Podczas festiwalu zaprezentowali się: Aleksandra Czapkiewicz, Daria Dominiak, Franciszek Kaźmierczak, Maksymilian Milczarek,
Łucja Krzywda, Zuzanna Raźniewska, Martyna Weber, Franciszek Gorzycki, Beata Przybył,

26 kwietnia 2013 r.

Paweł Wachowiak, Adam Strawa, Weronika
Szczepańska, Kacper Borakiewicz, Zuzanna
Włodarczyk, Julia Grzelka, Marta Wlazła,
Aleksandra Wróbel, Łukasz Sobczyk, Matylda
Nowaczyk, Marianna Kuźniewska, Aleksandra
Ogórkiewicz, Marianna Kraszewska.
Nasze przedszkole reprezentowali: Julia
Wojciechowska, Gabriela Siejak, Veronika
Chmura, Maja Niemier, Julia Pałatyńska,
Marcin Marciniak, Natalia Morszner.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom z
nadzieją, że być może wśród nich znajduje się
przyszły aktor, który na scenie przedszkolnej
stawia właśnie swoje pierwsze kroki.
Festiwal miał formę przeglądu, a więc
zwycięzcami zostali wszyscy jego uczestnicy.
Dodatkowe dyplomy wyróżnienia otrzymali

najmłodsi uczestnicy, którzy dzielnie i bez tremy
wystąpili przed ogromną dla nich publicznością.
Najmłodszymi uczestnikami były w tym roku
dziewczynki: Łucja Krzywda, Julia Wojciechowska, Zuzanna Raźniewska i Martyna Weber.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wielkie podziękowania należą się rodzicom
i nauczycielom za przygotowanie dzieci do
festiwalu, a całemu personelowi Przedszkola
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku - Bninie za
współpracę i pomoc w jego zorganizowaniu.
Burmistrz Gminy Kórnik, Pan Jerzy Lechnerowski osobiście złożył gratulacje uczestnikom i
organizatorom Wierszowiska w imieniu swoim
i Samorządu Kórnickiego z okazjiJubileuszowego X Festiwalu Poezji Dziecięcej.
M.L., R.S.
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Błyskawiczne
ciasteczka
owsiano – kokosowe

Czasami przychodzi taka straszna
chęć na coś słodkiego, że nie można
się jej oprzeć. Zamiast sięgać po paczkę kupnych ciastek, proponuję upiec je
samodzielnie w domu. Prezentuję dziś
łatwy przepis na błyskawiczne ciasteczka
owsiano – kokosowe. Przygotowuje się je
bardzo szybko, a efektem są nieziemskie
w smaku ciastka. W dodatku te słodkości
są stosunkowo zdrowe, zawierają sporą
dawkę błonnika z płatków owsianych,
kokos i mąkę żytnią.
Świetnie nadają się jako przekąska
na drugie śniadanie lub jako dodatkowa
dawka energii w czasie wiosennych pieszych lub rowerowych wypraw. Ciastka
są wciągające i trudno się im oprzeć,
rozpływają się w ustach, są miękkie z
wyczuwalnymi kawałkami kokosa i płatków owsianych. Jeśli chcecie żeby były
bardziej chrupiące, wystarczy mocniej je
spiec w piekarniku.
BZZZ ... zza ula

WIOSNA W PASIECE
Tegoroczna aura sprawiła, że nie mieliśmy praktycznie typowego przedwiośnia.
Marcowe kwitnięcie leszczyn, krokusów
i przebiśniegów „zawieszone” zostało na
następny miesiąc przez powrót śnieżnej
zimy. Na szczęście z początkiem kwietnia
mamy już wreszcie wiosnę, a z nią kolejne
rośliny cieszące oczy nie tylko ludzi miłujących naturę, ale także owady mające apetyt
na produkowany przez nie pyłek i nektar.
Kwiatami obsypane będą za chwilę: podbiał
pospolity, cebulica syberyjska, sasanka
zwyczajna, przylaszczka pospolita, zawilec
gajowy, miodunka, rannik zimowy, śnieżyczka, klon i wierzba. Pszczoły chętnie
na początku wiosny pobierają z nich pyłki i
nektar. W kórnickim arboretum jest jeszcze
wiele innych egzotycznych jak na nasze
warunki gatunków. Znakomita większość
z nich jest też oblatywana przez pszczoły.
Forsycja często rosnąca w naszych ogrodach jest natomiast przykładem krzewu,
którego liczne, żółte, wiosenne kwiaty są
całkowicie pomijane przez skrzydlatych
zbieraczy pszczelich pożytków.
Wiosna w pasiece oznacza wzmożony
ruch pszczół. Po „rozformowaniu” zimowego kłębu i oblotach oczyszczających
pora na porządki w ulu. Przede wszystkim
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Składniki (ok. 27 sztuk):

• ⅓ szklanki cukru trzcinowego
• 1 szklanka wiórków kokosowych
• 1 szklanka płatków owsianych
• ½ szklanki mąki żytniej typ720
• szczypta soli
• 100 g masła śmietankowego
• 2 łyżki miodu
• 1 płaska łyżeczka sody rozpuszczonej
w 2 łyżkach wrzątku

i układać na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia.
Ciastka piec na złoto przez ok. 8 – 10
minut. Ciasteczka wyjąć z piekarnika, chwilę
poczekać, aż stwardnieją po czym wystudzić
na kratce.
Smacznego:- )
Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.
blogspot.com gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.
Iza Jokiel

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180ºC.
W misce zmieszać płatki
owsiane, wiórki kokosowe,
mąkę żytnią i cukier. W garnku
rozpuścić masło i miód. Ciepłe
płynne składniki przelać do
sypkich, dodając sodę rozpuszczoną w dwóch łyżkach
wrzątku. Całość dokładnie
mieszać do momentu powstania jednorodnej masy. Z ciasta
lepić kulki wielkości orzecha
włoskiego, rozpłaszczać ręką
pszczoły, które przezimowały usuwają z ula
nieżywe „siostrzyczki” oraz różne zbędne
„okruszki”, które osypały się w trakcie
zimowania pszczół na ramkach. Prace te
czasami wspomaga pszczelarz, szybciej
oczyszczając dennicę (podłogę ula) z zimowego osypu bądź udrażniając wylotek
zatarasowany przez martwe pszczoły.
Pszczela rodzina zamierza się teraz
intensywnie rozwijać. Dlatego pszczoły robotnice podnoszoną temperaturę
we wnętrzu ula do optymalnej wartości
+35st.C. Taka temperatura zapewnia właściwy rozwój czerwiu,
czyli jajek złożonych
przez królową-matkę,
z których docelowo
„narodzi” się młoda,
nowa pszczoła. Oprócz
właściwej ciepłoty w
ulu niezbędna do wychowu potomstwa jest
także woda. Zbierane
przez pszczoły krople
wody wykorzystywane
są też w celu umożliwienia strawienia pyłku,
rozpuszczenia miodu i
regulowania temperatury ula w przypadku
zbytniego przegrzania.
Aktualnie o tej porze roku czerwić mogą
jedynie te matki, które
zostały unasiennione
w roku ubiegłym lub
latach poprzednich. Do
unasiennienia dochodzi
w trakcie tak zwanych
lotów weselnych, które
odbywają się w bezwietrzne dni przy temperaturze przynajmniej

+ 20 oC. Obecnie trudno o takie warunki.
Poza tym brakuje jeszcze trutni, które rodzą
się dopiero w drugiej kolejności. Najpierw
na wiosnę rodzina pszczela pod przywództwem królowej-matki odbudowuje populację
robotnic. Pszczoły urodzone na wiosnę
muszą zastąpić pszczoły zimowe, które
są już wyczerpane trudem przetrwania
okresu jesienno-zimowego i wiosennego
„rozruchu”.
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
Foto. Jan Socha

Kolarstwo
Doskonały Początek Sezonu
Kolarskiego
Pawłowska w Ścisłej Czołówce
Światowej na Szosie
Niezwykle pomyślnie rozpoczął się
sezon kolarski 2013 dla zawodników i
zawodniczek UKS Jedynka Limaro Kórnik.
Od marca br zawodową grupę kolarską
zarejestrowaną w Kanadzie reprezentuje
nasza torowa Mistrzyni Świata Katarzyna
Pawłowska i właśnie ona jako pierwsza
ruszyła na kolarskie szosy. W ostatnich
swoich startach, w konfrontacji ze ścisłą
światową czołówką min podczas wyścigów
zaliczanych do pucharu świata, zajęła
czterokrotnie miejsca w ścisłej czołówce.
W holenderskim wyścigu Runde Van
Gelderland, oraz w Belgijskich Grand Prix
Dottignies, oraz Dwars door de Westhoek,
Kasia zajmowała piąte miejsca. Natomiast
w słynnej Strzale Walońskiej, minęła metę
usytuowaną na znanym w kolarskim światku wzniesieniu Mur de Huy, na miejscu
jedenastym. Tym samym torowa Mistrzyni
Świata potwierdziła swoje aspiracje do
światowej czołówki, również na szosie.
Podium Nikol Płosaj
w Szosowym Pucharze Polski
Z opóźnieniem spowodowanym złymi
warunkami atmosferycznymi, rozpoczęli
kolarskie ściganie zawodnicy i zawodniczki
UKS Jedynka Limaro Kórnik. W tym roku ze
względów finansowych nie doszło do skutku
planowane co roku marcowe zgrupowanie
w Hiszpanii. Dwójka zawodników, Adam
Radzicki i Szymon Korcz byli dziesięciodniowym zgrupowaniu w Chorwacji. Reszta
ekipy przygotowywała się przed Wielkanocą na zgrupowaniu w Polanicy przy kilku
stopniowym mrozie. Dlatego z opóźnieniem
młodzież Limaro zainaugurowała swój
sezon szosowy. Pierwszy start nastąpił
w Kłomnicach k/Częstochowy, podczas
szosowego pucharu Polski. Rywale mięli
w nogach po kilka wyścigów, ale młodzież
z Kórnika pokazała się z jak najlepszej
strony. Najlepiej wypadła podczas jazdy
indywidualnej na czas. W wyścigu juniorów

młodszych Szymon Korcz na 103 zawodników, sklasyfikowany został na 11 miejscu
tracąc do siódmego zaledwie 5 sek. a do
podium 22 sek. Również 11 miejsce zajął
wśród juniorów Adam Radzicki tracąc do
zwycięzcy zaledwie 22 sek. W wyścigu
juniorek trzecie miejsce zajęła Nikol Płosaj,
a Natalia Radzicka i Nowotarska minęły
metę z siódmym i ósmym czasem. Viktoria
Żegleń była jedenasta.
Zwycięstwa Zawodniczek
Limaro w Torowym PP
Sporą niespodziankę sprawili nasi kolarze w rozegranym w Pruszkowie torowym
pucharze Polski. Zawody były rozgrywane
w międzynarodowej obsadzie, min reprezentacja juniorek Litwy, ze zwyciężczynią
szosowego pucharu Świata, Egle Poskaite.
Na wstępie doskonale wypadły dziewczęta
Limaro w wyścigu na 2km na dochodzenie.
Zwyciężyła w konkurencji open ze seniorkami, siedemnastoletnia Nikol Płosaj z
czasem 2,34,85 przed starszą o sześć lat
wielokrotną reprezentantką Polski Pauliną
Cywińską. Czwarte i piąte miejsca zajęły
koleżanki klubowe Nikol, Natalia Nowotarska (2:37:58) i Natalia Radzicka (2:38:29).
W wyścigu juniorów na 3km Adam Radzicki
zajął czwarte miejsce z czasem 3:34:84
tracąc do drugiego na mecie Mateusza
Kaźmierczaka z Opty Grodzisk Mazowiecki
zaledwie 0:71 sek. Zwyciężył Paweł Bednarczyk Baszta Golczewo (3;31;58). W
wyścigu na 200m, drugie miejsce wśród
juniorów zajął Patryk Rajkowski, natomiast
w sprincie okazał się najlepszym juniorem.
Wyścig drużynowy kobiet wygrała drużyna
Kórnickiego Limaro składająca się z juniorek, Nikol Płosaj, Natalii Radzickiej, Natalii
Nowotarskiej i Viktorii Żegleń. Wszystkie
wraz z kontuzjowaną Alicją Ratajczak są
w kadrze na lipcowe mistrzostwa Europy
na torze w Portugalii. Drugie miejsce Zajęła drużyna reprezentacji Litwy a trzecie
Nowatex Ziemia Darłowska. Doskonale
wypadły dziewczęta również w wyścigu
punktowym juniorek, w którym zwyciężyła
najmłodsza w stawce, Natalia Radzicka
przed Nikol Płosaj, a w konfrontacji z seniorkami, zajęły kolejno drugie i czwarte
miejsce. Na zakończenie rozegrano wyścigi
na 500m kobiet i 1000m mężczyzn. Wśród

kobiet zwyciężyła Nikol Płosaj (38:68).
Natalia Radzicka (39:66) zajęła czwarte
miejsce, a Viktoria Żegleń (40:13) siódme.
Wśród juniorów Adam Radzicki był trzeci
(1:09:28), tracąc do zwycięzcy Mateusza
Rudyka - Moto Jelcz Oława, zaledwie 0:9
sek. Patryk Matuszak – Limaro, był dziewiąty z czasem 1:10:34

SPORT

RUBRYKI STAŁE

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny

Pierwsze Punkty w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików
Bardzo dobrze zaprezentowała się
grupa najmłodszych kolarzy Limaro w
rozegranych MMM a kolarstwie górskim,
które odbyły się 20 kwietnia w Antoninie.
Najlepiej wypadł Mikołaj Ratajczak zajmując doskonałe szóste miejsce. Wojciech
Bystrzycki był 11, a Jan Łamaszewski i
Sebastian Szymaniak (defekt) zajęli kolejno
miejsca 17 i 18. Pierwsza dwójka zdobyła
pierwsze punkty w rywalizacji Sportu Młodzieżowego w 2013 roku. Wśród dziewcząt
bardzo ładnie zaprezentowały się mało
doświadczone ale za to niezwykle ambitne
Gracjana Radzicka i Sandra Ryszewska,
zajmując 18 i 19 miejsca.
Doskonały Początek Sezonu
Mateusza Taciaka
Bardzo dobrze rozpoczął swój już
szesnasty sezon w karierze Kórniczanin,
wychowanek UKS Jedynka Limaro Kórnik,
Mateusz Taciak. Reprezentujący od trzech
lat Zawodową Grupę Kolarską CCC Polsat.
Podczas inauguracji sezonu w Sobótce
zajął drugie miejsce. Zwyciężył kolega
klubowy Mateusza, a zarazem współtowarzysz ucieczki Marek Rutkiewicz. Drugi start
Taciaka, to czteroetapowy wyścig Szlakiem
Bursztynowym po ziemiach, Warty, Kalisza
i Konina. Tym razem Mateusz Taciak zajął
również drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Jarosław Marycz również
CCC. Oba te sukcesy spowodowały, że Mateusz jest wiceliderem bardzo prestiżowej
kolarskiej Pro Ligi, ustępując dosłownie o
kilka punktów Rutkiewiczowi
Paweł Marciniak

Optymistyczny zjazd
W dniach 21-23.03.2013 w przepięknym,
choć jak na pierwszy dzień wiosny bardzo
mroźnym, Toruniu odbyła się XII Ogólnopolska
Konferencja Optymistycznych Przedszkoli pod
hasłem: „Nowy pogląd na etykę pracy Przedszkola”. Organizatorem Zjazdu był Ośrodek
Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego
„Partner”, a współorganizatorami przedszkola
koszalińskie. Z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku- Bninie udział w zjeździe
wzięły: dyrektor Iwona Justkowiak i nauczycielki
Mariola Laś i Eliza Mieloch.
W przepięknym Dworze Artusa, po inauguracji XII Optymistycznego Zjazdu przez prowadzące- Rektora i prorektora Kapituły Pereł
Optymizmu i współautorkę programu- Mirelę
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Nawrot oraz po wykładzie prof. dr hab. Włodzimierza Tyburskiego z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród wyróżnionym przedszkolom.
Z radością informujemy, że Przedszkole nr
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie zostało
uhonorowane HERBEM OPTYMIZMU oraz
wyróżnione CERTYFIKATEM DOSKONAŁOŚCI – tytuł ten posiada tylko 13 przedszkoli
w całej Polsce. Herb to znak ogólnopolskiego
programu „Optymistyczne Przedszkole” .
Otrzymują go te przedszkola, które posiadają
już certyfikat programu, biorą aktywny udział w
jego realizacji i są w tym DOSKONAŁE.
Na zjeździe odebrałyśmy również dyplomy wyróżnienia i nagrody dla dzieci- Wiktora

Bąkowskiego i Zuzanny Wlazły za udział w
konkursie „Optymistyczna bombka na optymistyczną choinkę”.
Nasze przedszkole już po raz dziesiąty
uczestniczyło w Zjeździe Optymistycznych
Przedszkoli. W tym roku uczestnicy podzieleni
byli na grupy, ponieważ wykłady i ćwiczenia
odbyły się w trzech blokach tematycznych:
„Etyczne cele w rządzeniu i zarządzaniu”
„Etyczne aspekty odpowiedzialności nauczyciela wobec dziecka” „Etyka skutecznej współpracy
z rodzicem w przedszkolu”. Wszystkie zdobyte
na zjeździe wiadomości zostaną wykorzystane
w pracy naszego przedszkola.
Eliza Mieloch
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7 kwietnia nad południe gminy Kórnik
nadciągnął szachowy front atmosferyczny.
Jego efektem była lawina „błyskawitz”, spadających z umysłowego nieba. Zjawisko to
było możliwe do obserwacji wyłącznie nad
Radzewską Krainą Sportu. Nadzorowały
je dwa kompetentne ośrodki do spraw
szachowych, tj. MUKS „Wieża Kórnicka” i
SKS „Sokół” Radzewo.

Dwudniowa impreza organizowana w
ramach cyklu „Baw się z FX-em” odbędzie się
w sobotę i niedzielę 27 i 28 kwietnia 2013 r.
Wzorem ubiegłego roku organizowany
jest już drugi spływ kajakowy na trasie
z Kórnika do Poznania. W zeszłym roku
narodził się pomysł, aby udrożnić ten szlak
kajakowy - pomysłodawcą aktywizacji tej
trasy oraz inicjatorem imprezy jest Komandor Spływu Jakub Zygarłowski.
Dzięki staraniom i działaniom firmy FX
events przy nieocenionej pomocy i zaangażowaniu Gminy Kórnik najbardziej niedostępne odcinki rzeki zostały oczyszczone
przed I Kórnickim Spływem Kajakowy z FX-em. W tym roku podobnie, szlak zostanie
oczyszczony, a organizatorzy zapraszają
do wspólnego wiosłowania!
Około 35-kilometrowa trasa podzielona
będzie na dwa odcinki. W sobotę od rana
organizatorzy wypłyną z Biernatek k. Kórnika. Start oficjalny uczestników planowany
jest w Bninie; następnie przez jez. Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej
rzeką Głuszynką. Pod koniec pierwszego
etapu pokonane zostaną gęsto zatrzcinione
tereny zarośniętego jeziora w Borówcu, by
następnie malowniczo meandrującą rzeką
Głuszynką dopłynąć w okolice Kamionek,
gdzie na łące przy lesie zlokalizowany będzie biwak – nocleg pod namiotami.
Tam wieczorem FX partnerzy zabawią
uczestników nietypowymi konkurencjami
integracyjnymi, a dzień zakończy się ogni-

Tego dnia w Radzewie odbył się trzeci
turniej w ramach tegorocznej edycji Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej. Zawody
pod nazwą „II Szachowa Błyskawitza”
składały się z 10 rund, w której każdy z
graczy musiał rozegrać partię szachów
błyskawicznych, na którą miał tylko 5 minut.
Do rywalizacji przystąpiło 22 zawodników z
12 miejscowości. Najlepszymi okazali się:
(w nawiasie przed nazwiskiem miejsce w
klasyfikacji ogólnej)
skiem i wspólnymi śpiewami przy akompaniamencie gitary.
Niedziela - drugi dzień spływu to odcinek
od Kamionek urokliwą rzeką Głuszyną,
a później Koplą do Czapur, aż do ujścia
do Warty. Tam rozpocznie się ostatni etap
spływu: Wartą do samego Poznania.
Udział w imprezie należy zgłosić do
środy, 24 kwietnia . Ze względów organizacyjnych ilość uczestników jest ograniczona,
o przyjęciu na spływ decyduje kolejność
zgłoszeń. Na imprezę można się wybrać
własnym kajakiem lub skorzystać z kajaków zapewnionych przez organizatorów.
Organizatorzy zapewniają również miejsca
w namiotach oraz wojskowe materace.
Wyżywienie we własnym zakresie.
Spływ zabezpieczony będzie przez
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o spe-

cjalności kajakarstwo oraz przez ratownika
WOPR. Dzieci mogą wziąć udział w spływie
wyłącznie pod opieką dorosłych.
Informacje szczegółowe dotyczące
spływu, regulamin i formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie www.fxpartnerzy.
pl oraz na facebookowym profilu https://
www.facebook.com/pages/FX-partnerzyJakub-Zygar%C5%82owski-Imprezyintegracyjne/199092376859407
Lista uczestników jest jeszcze otwarta.
Są jeszcze wolne miejsca.
Chcesz wziąć udział - dzwoń!
Kontakt:

Komandor Spływu
Jakub Zygarłowski
tel. 606-454-121

Mężczyźni open (8):
1. (1) Adam Mielczarkowski (Strzelce K., 9.5pkt)
2. (2) Zdzisław Jastrzębski (Czmoń, 8.5)
3. (3) Włodzimierz Szymański (Błażejewo, 8.0)
Kobiety open (2):
1. (11) Karolina Piechowiak (Czołowo, 5.0)
2. (21) Małgorzata Dudek (Radzewice, 2.0)
Chłopcy SP (7):
1. (13) Jakub Sułkowski (Czmoń, 4.5)
2. (15) Tomasz Kędra (Kobylnica, 4.0)
3. (16) Kamil Stempniak (Konarskie, 4.0)
Dziewczęta SP (5):
1. (7) Monika Stempniak (Konarskie, 5.5)
2. (8) Mirella Rozmiarek (Radzewo, 5.0)
3. (9) Joanna Rybak (Kleszczewo, 5.0)
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji ogólnej wywalczyli pamiątkowe statuetki. Każdy
uczestnik turnieju mógł sobie wybrać nagrodę rzeczową (dotacja: UM w Kórniku). Przygotowano także okolicznościowe dyplomy.

SP RADZEWO NA WARCABOWEJ PLANSZY
14 kwietnia trójka uczniów SP Radzewo
wraz z opiekunem udała się do Nowego
Miasta nad Wartą. Tam wzięła udział w
II Turnieju Warcabowym o Puchar Rady
Gminy.
Na co dzień tajniki gier umysłowych
ćwiczą w szkole, a swoje umiejętności
sprawdzają głównie na turniejach organizowanych w Radzewie. Tym razem postanowili się sprawdzić na tle zawodników z
innego rejonu. Konfrontacja wypadła wielce
pomyślnie, bowiem zarówno Magdalena
Sułkowska (klasa 3) jak i Karol Niemier
(opiekun) wygrali rywalizację w swoich ka-

tegoriach, a Jakub Sułkowski (klasa 6) był
drugi. Niedaleko podium uplasowała się też
Mirella Rozmiarek (klasa 3), która zawody
ukończyła na miejscu piątym. Dodatkowo dyplom dla najmłodszej uczestniczki
otrzymała Magda. Pewnym utrudnieniem
były nieco inne zasady rozgrywania partii
jak te, do których przyzwyczailiśmy się na
większości turniejów, jednak 2 puchary, 3
medale i 5 dyplomów świadczy, że Radzewiacy świetnie sobie z tym poradzili.

III edycja KLSz-W (sezon 2013) osiągnęła półmetek. Po dotychczas rozegranych turniejach na czołowych miejscach
plasują się: MĘŻCZYŹNI OPEN (20 sklasyfikowanych) – 1. (1) Dawid Miszczak
(Błażejewo, 20.5), 2. (2) Łukasz Frąckowiak
(Trzykolne Młyny, 19.0), 3. (3) Karol Niemier (Czmoń, 17.0). KOBIETY OPEN (6)
– 1. (8) Karolina Piechowiak (14.0), 2. (21)
Zuzanna Zięta (Mościenica, 5.0), 3. (28)
Danuta Sibilska (Kórnik, 4.0). CHŁOPCY
SP (9) – 1. (11) Jakub Sułkowski (12.0), 2.
(17) Kamil Stempniak (8.0), 3. (27) Tomasz
Kędra (4.0). DZIEWCZĘTA SP (9) – 1. (5)
Joanna Rybak (15.0), 2. (7) Magdalena
Sułkowska (Czmoń, 14.0), 3. (10) Mirella
Rozmiarek (12.0). Kolejny turniej w ramach
omawianego cyklu dopiero w październiku.
Jest więc sporo czasu na szlifowanie formy.

SPORT

SPORT

II SZACHOWA BŁYSKAWITZA W RADZEWIE

KAJAKIEM z Kórnika do Poznania

FX events - organizatorzy nietypowych imprez integracyjnych dla firm
oraz Urząd Miasta Kórnik zapraszają
mieszkańców Gminy Kórnik oraz miasta
Poznania na „II Kórnicki Spływ Kajakowy
z FX-em”.

KN
Informujemy,
że w dniach 1- 3 maja
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA
jest otwarte.
Zapraszamy na pływalnię
oraz siłownię,
odwołane natomiast zostają
wszystkie zajęcia fitness
za wyjątkiem porannego PILATES
w czwartek 2 maja.
Serdecznie zapraszamy!

KN

Wiosenny Maraton Aerobikowy

W sobotę 13 kwietnia w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” po
raz kolejny odbył się wiosenny maraton
aerobikowy. To już siódma edycja tego
wydarzenia sportowego w Kórniku. W
zajęciach fitness ćwiczyło ponad 160
osób!
Uczestnictwo w maratonie jest świetną
okazją do zmierzenia się ze swoimi słabościami, jest okazją do przeglądu, w jakich
formach ćwiczeń czujemy się najlepiej. Już
dziś zapraszamy na kolejną edycję maratonu fitness, która będzie miała miejsce
na jesień, poprzeczkę ustawiamy wyżej i
obiecujemy, że nie będzie czasu na nudę!
Tymczasem kierujemy serdeczne podziękowania dla zaangażowanych w organizację
maratonu instruktorów, mianowicie dla:
Agnieszki, Asi S., Gosi, Joasi, Karoliny i
Wojtka oraz dla sponsorów nagród loterii
fantowej: ALTER Grawerstwo laserowe,
Avon, BODY&SOUL Joanna Jaroszuk,
Herbalife, Intermarche, Marciniaki.com oraz
wizażystka Elżbieta Zimniak, OAZA LOOK,
Oriflame, restauracja Ventus.
Marketing i reklama KCRiS „OAZA”
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NA BŁONIACH GRAŁY ORLIKI
18 kwietnia 2013 na boisku „Orlika” w
Kórniku odbyły się eliminacje mistrzostw
powiatu poznańskiego w piłce nożnej szkół
podstawowych. Oprócz czterech naszych
szkół wystąpiła także szkoła z Mosiny.
Awans do kolejnego szczebla rozgrywek
uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 z Mosiny, która wygrała wszystkie mecze. Drugie
miejsce i mistrzostwo gminy zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku pokonując
wynikami 5:1 szkoły z Bnina i Radzewa,
remisując 2:2 z Szczodrzykowem i przegrywając mecz z Mosiną 1:2.
Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie wygrywając mecz
z Radzewem 5:1, remisując z Kórnikiem
2:2 i przegrywając mecze z Bninem 2:3 i
Mosiną 2:4.
Kolejne miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Radzewa, która wygrała z SP Bnin
2:0 i przegrywając mecze z Mosiną 3:0,
Szczodrzykowem i Kórnikiem 1:5. Szkoła
z Bnina również wygrała jeden mecz z
Szczodrzykowem 3:2 ale bezpośrednio
przegrała walkę z Radzewem i musiała
się zadowolić piątym miejscem. Zawody
przeprowadził p. Dariusz Śmigielski a
szkoła z Szczodrzykowa jako gospodarz
imprezy ufundowała dla młodych piłkarzy
drożdżówki.

REJON UNIHOKEJA PODSTAWÓWEK
Nasza najlepsza szkoła w gminie i
powiecie SP 1 Kórnik startowała w zawodach rejonowych w Niechanowie. Niestety
przegrała mecze: z Niechanowem 2:5
(Kazyaka, Mrugas), z Bieganowem 2:9 (
Kazyaka, Garstkiewicz) , z Kotlinem 0:9 i
zremisowała z Klęką 0:0. Ostatecznie zajęła
piąte miejsce.
PIŁKA NOŻNA GIMNAZJÓW
Gimnazjaliści z Robakowa w składzie:
F. Graczyk, K. Szczepaniak, F. Surdyk, K.
Surdyk, A.Mruk, B. Sobkowiak, A. Ciesielski oraz F. Kujawa wygrali mecz z Kórnikiem
3:1. Bramki strzelali: Filip Graczyk -2 i Kamil
Szczepaniak -1.
W półfinałach mistrzostw powiatu poznańskiego, które odbyły się w Czerwonaku
z udziałem 4 szkół , Gimnazjum Robakowo
zajęło trzecie miejsce.
AKCENT KÓRNICKI
W TURNIEJU TANECZNYM
W niedzielę 21 kwietnia 2013 w hali
sportowej „OAZA” odbył się III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar
Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego. Rywalizowały pary taneczne o
różnych klasach , od najniższych do najwyższych a także seniorzy. Miło było oglądać
tancerki wywodzące się Kórnika. Wśród
nich rozpoczynająca udział w turniejach
tanecznych Marietta Rukaj. Uczy się tańczyć

Szachy i warcaby w Kórniku-maj 2013
RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY
TERMIN I MIEJSCE: 03.05.2013r godzina 10:00 - Świetlica OSiR w Kórniku
ORGANIZATORZY: - OSiR Kórnik oraz s. szachowa MUKS „WIEŻA KÓRNICKA”.
SYSTEM ROZGRYWEK -turniej indywidualny w jednej grupie, system szwajcarski 7 rund
z czasem2*15 minut, lub „każdy z każdym”
ZGŁOSZENIA-telefonicznie tel.(061) 8170183 do 30.04 lub
w dniu zawodów do 9:55 /liczba miejsc ograniczona 50 osób/
WPISOWE-5 zł
KLASYFIKACJA RODZINNA – startują dwuosobowe zespoły rodzinne, które przed turniejem wypełnią kartę drużyny.
XX OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY-Kórnickie Spotkania z Białą Damą
Turniej odbędzie 25 maja 2013r od godziny 10:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Leśnej 6. Zapisy w dniu imprezy od 9:30-9:55.
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry - 15’ na partię dla zawodnika. Obowiązują przepisy gry przyspieszonej.
O kolejności miejsc decydują /liczba zdobytych punktów, punktacja Bucholza skrócona /
punktacja Bucholza, liczba zwycięstw, progres. Wstęp wolny.
XV OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY-Kórnickie Spotkania z Biała Damą
Turniej odbędzie 25 maja 2013r początek o godzinie 14:00 w OSiR w Kórniku ul. Leśna 6
Tempo gry: 5min. dla zawodnika na dystansie 9 rund. Obowiązywać będą przepisy
podane przed turniejem. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników i najlepszej zawodniczki w turnieju szachowym i warcabowym.
Kojarzenie komputerowe. Wstęp wolny.
W przypadku dużej ilości zawodników o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona 50 osób.
III Ogólnopolskiego Błyskawicznego Turnieju Szachowego
„Biała Dama” KÓRNIK k. Poznania, 2 czerwca 2013
Turniej rozegrany zostanie dnia 2.06.2013 r. w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2.
Potwierdzanie udziału, opłata za udział i przyjmowanie zgłoszeń (tylko w przypadku wolnych miejsc) od godz. 9.00 – 9.30. Otwarcie turnieju o godzinie 10:00. Rozgrywki: godz.
10.00 – 12.30. Uroczyste zakończenie turnieju: ok. godz. 12:45
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zaledwie od kilku lat w Klubie poznańskim
„Dance Center”. Był to dla Niej drugi występ
w turniejach. W pierwszym w Suchym Lesie
zajęła ósme miejsce. Wprawdzie w Kórniku
ze swoim partnerem Pawłem Radzikowskim
nie zakwalifikowała się do ścisłego finału,
ale w przyszłości kto wie? Marietta mieszka
na Osiedlu Staszica i uczęszcza do klasy
pierwszej Zespołu Szkół w Kórniku. Lubi
tańczyć wszystkie tańce i było widać , iż
taniec sprawia Jej przyjemność. Życzymy
Jej wytrwałości i sukcesów.
Wyższy stopień wtajemniczenia tanecznego posiada nasza druga kórniczanka Wiktoria Zięta ( także mieszkająca na Osiedlu
Staszica) Duży sukces odniosła w tańcach
standartowych , w których wraz z partnerem
Mateuszem Mockiem wywalczyła pierwsze
miejsce. Pani Wiktoria wystąpiła także w
tańcach latynoamerykańskich, posiada
klasę A i zajęła w finale piąte miejsce. Para
taneczna trenuje w klubie „Słońce Poznań”.
Swoje umiejętności taneczne na imprezie
pokazał także burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Prowadząca Turniej p. Iwona Pavlowicz w
przerwie między rywalizacją par tanecznych
poprosiła do tańca pary z widowni. Sama
zatańczyła z naszym burmistrzem walczyka
i cha-chę. Trzeba przyznać, że p. Burmistrz
zatańczył z Nią wspaniale.
ARA

XXI BIEG„ BIAŁĄ DAMĄ”
TERMIN:
24 maja 2013 ( piątek ) godz. 14:00
ZAPISY: od godz. 12:30 – 13:30
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kórniku na Błoniach.
I grupa młodsza roczniki 2002 i młodsi
oraz II grupa roczniki 2001
startują o godz. 13:00
O godz. 13:45 nastąpi wyjazd autobusu
na start wspólny pozostałych kategorii
wiekowych czyli 2000
i starszych do Bnina.
Bieg starą trasą czyli:
z ul. Zwierzynieckiej
– dalej drogą przez Zwierzyniec
z metą w OSiR.
Przed startem będą oznaczane kartki
startowe, które zawodnicy otrzymają przy
zapisach do biegu
( leg. szkolna lub dowód osobisty)

WIOSNA 2013 – NADZIEJE NA AWANS KS KOTWICy

Przygotowania do rundy wiosennej,
piłkarze Kotwicy rozpoczęli na początku
stycznia. Zajęcia odbywały się w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. Zawodnicy trenowali w hali, siłowni oraz w terenie.
Zdobywając kondycję siłę i sprawność
ogólną. Rozegrano na boisku w Baranowie
(sztuczna nawierzchnia) kilka sparingów z
drużynami IV i III ligi.
Przygotowania kondycyjne, taktyczne
zapewniają optymizm przed nową rundą.
Zespół został wzmocniony pięcioma zawodnikami w taki sposób aby wzmóc kondycję
w drużynie. Przybyli z Lubońskiego FOGO
– Łukasz Maćkowiak-bramkarz oraz zawodnicy z pola: Rafał Kuza, Bartosz Latuszek. Z
„Warty” Międzychód dołączył Adam Rogowski i z TPS Winogrady Marian Wesołowski.
Natomiast Kotwica wypożyczyła do PATRII
Buk – bramkarza Marka Gondę.
Przedłużająca się zima, zalegający
na boiskach śnieg sprawiły, że W.Z.P.N.
w Poznaniu odwołał dwie pierwsze kolejki, natomiast w trzeciej kolejce Kotwica
będąc gospodarzem rozegrała zawody w
Baranowie z Piastem Kobylnica wygrywając 2:0. Zawody odbyły się na sztucznej
nawierzchni, ponieważ boisko na Błoniach
było jeszcze zbyt grząskie. Kolejny mecz
Kotwica rozegra w Kłecku z miejscowym
Lechitą w dniu 20.04 sobota. Serdecznie
zapraszamy 27 kwietnia na godz. 16:00
Kotwica grać będzie z Huraganem Pobiedziska. Zespół gości jest rywalem Kotwicy
w awansie do IV ligi.
Kadra Kotwicy liczy obecnie 24 zawodników w tym 10 młodzieżowców (rocznik

1992 i młodsi) i kilku rutynowych zawodników Tomasz Nawrot, kapitan Paweł
Landskowski, Łukasz Słabolepszy czy
super strzelec Jacek Jerszyński zdobywca
15 bramek na jesienni oraz 2 w minionym
meczu. Atmosfera w zespole jest bardzo
przyjazna, zawodnicy swoje obowiązki
wykonują bardzo sumienie z czego zadowolony jest trener Damian Zieniuk.
Zarząd klubu widząc także zaangażowanie, dokłada również wszelkich starań
aby 87 urodziny kotwicy wypadły w czerwcu
okazale.
Kadra Kotwicy: Mikołaj Dobrzyński –
bramkarz, Łukasz Maćkowiak – bramkarz
Zawodnicy z pola: Bartosz Latuszek,
Michał Wawrzynowicz, Grzegorz Sołtysiak,
Paweł Landskowski, Przemysław Kaczmarek, Tomasz Górny, Rafał Kuza, Marian
Wesołowski, Dawid Przybył, Tomasz Nawrot, Jakub Frankowski, Dariusz Chandze,
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Sport Szkolny

Łukasz Słabolepszy, Marian Mościpan, Dawid Kowalewski, Szymon Szymański, Filip
Siejak, Adam, Rogowski, Jacek Jerszyński,
Paweł Wolkiewicz, Krzysztof Przybył, Tomasz Zimny.
Z kadrą pierwszego zespołu trenują i
stanowią naturalne zaplecze wychowankowie Kotwicy z rocznika 1996 Tomasz
Zimny, Filip Siejak, Szymon Szymański.
Piłka nożna to dla tych zawodników pasja,
wielu z nich pracuje, studiuje na Akademii
Wychowania Fizycznego, Uniwersytecie
Ekonomicznym, Szkołach Pomaturalnych
i uczy się w liceach. Warto i trzeba docenić
to że potrafią połączyć naukę, pracę ze
sportem. Wszystkich sympatyków Kotwicy, czytelników Kórniczanina zapraszamy
27.04 godz. 16:00 na kórnickie Błonie –
emocji sportowych nie zabraknie.
Wiktor Stempowski
Kierownik Drużyny

NAGRODY - dyplomy
oraz nagrody rzeczowe
dla najlepszych w kategoriach wiekowych
osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn.
Kategorie wiekowe: 2002 i młodsi, 2001 ,
2000-1999, 1998 i starsi
Specjalne nagrody dla najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik.
Ponadto wśród wszystkich uczestników,
którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy
nagrody pocieszenia.
START W BIEGU OSÓB
BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!
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Kórnicki Półmaraton im. Błogosławionego Jana Pawła II

Start sztafety: 16:00 obok tablicy pamiątkowej na placu po dawnym kościele w Bninie
Start biegu głównego: 17:00 na stadionie OSiR Kórnik
Dystans: 21 370 m.
W pół maratonie udział może wziąć każdy - bez wzglądu na dystans jaki planuje się przebyć.
10 maja o godzinie 19:00 w KCRiS Oaza odbędzie się ostatnie spotkanie organizacyjne przed Półmaratonem.
Wszystkie osoby, które chcą pomóc w organizacji imprezy zapraszamy.
Propozucje zgłaszać można także pod adresem: korniczanin@kornik.pl
Więcej szczegółów w kolejnym Kórniczaninie.

* Wynajmę pomieszczenie 42m² w centrum Kórnika na działalność gospodarczą. Tel. 501004404
* Szukam dodatkowej/sezonowej pracy w godzinach popołudniowych lub/i w soboty. Mężczyzna 26 lat. Tel. 600 978 857
* Wynajmę mieszkanie 3 pok. nowe, wyposażone 62m2,1400zł/m-c. Tel.726-101-002
* Szkoła podstawowa POMOC W NAUCE angielski i wszystkie inne przedmioty.Tanio i profesjonalnie! Tel. 792-516-888
* Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3 , rp 2008, przebieg tylko 160.000km (wystawiam fakturę vat). Tel. 506 490 723
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723
* Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson , oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik blisko rynku. Tel.: 784 703 269.
* Protezy zębowe - różne usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86
* Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 61 8 171 772
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
* Domy z drewna - budowa w 3 mies. Zdrowo, ekologicznie, oszczędnie. Biernatki. Tel. 602 152790
* Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269
* Poszukuję opiekunki dla chłopca 9 miesięcy na 1/3 etatu, cv + referencje proszę przesyłać na pakaro@poczta.onet.pl
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny samochodów, opinie techniczne. Tel 609 152 586 , e-mail: marcin.jarzyna@wp.pl , Kórnik ul. Błażejewska 9
* Przyczepy do przewozu łodzi , przyczepy towarowe , haki holownicze. Tel. 609 152 586, Kórnik ul. Błeżejewska 9
* Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 691-970-145
* Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 713m² położoną w Dziećmierowie. cena 140 tys. zł. Tel. 509 939 110
* Taksówka osobowa Kórnik. Przyjmę reklamę na taksówkę. Tel. 696 973 600
* Sprzedam ładne 3 pokojowe mieszkanie 68 m² w Bninie - blok II p. Cena 250 tys. do negocjacji. Tel. 725 107 515
* Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostepem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
* Rencista lat 64 poszukuje stałej lekkiej pracy (portier, ochrona itp.)Tel. 724 537 410
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej. Tel. 607 128 265
* Pozimowe porządki w ogrodzie. Podejmę pracę jako pomocnik murarza lub w ogrodnictwie. Tel. 602 74 56 31
* Transportery odzieżowe ochraniacze na wieszaki. Tel. 501 645 939
* Tanie działki budowlane 30 000 zł. Tel. 725 590 250
* Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 618971128
* Kierowca kat B,C,D,T szuka pracy. Tel. 603 606 198
* Sprzedam piec dwufunkcyjny, gazowy. Tel. 695 419 493
* Naprawa rolet zewnetrznych. Okna i drzwi PCV - demontaż i montaż + obróbka, rolety zewnętrzne, materiałowe, vertikale. Tel. 501 645 939
* Sprzedam traktorek na pedały w bardzo dobrym stanie. Tel. 727 302 112
* Sprzedam encyklopedię XX wieku Trzaski i Everta, 24 tomy, wydanie 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 604 917 282
* Osoba prywatna sprzeda ładne mieszkanie 3-pokojowe z klimatyzacją w Kórniku. Tel. 509 574 574
* Szukam panny lub wdowy. Wiek 35-39 lat. Info pod nr. tel. 506 891 712
* Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. Ogrodzenia, bramy, balustrady, płoty kute. Tel. 723 830 116
* Wykonam prace ogrodowe, potne, porąbię drewno. Przyjmę drobne prace budowlane. Tel. 723 830 116
* Sprzedam zamrażalkę. Tel. 723 830 116
* Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe dla 2 osób w Kórniku. Umeblowane. Tel. 509 831 858 lub 726 118 137
* Kto podaruje rodzinie fotelik na rower do dziecka i ławe pokojową?. Tel. 725 417 528
* Międzynarodowa firma ubezpieczeniowa zatrudni agentów. Gwarancja stałej pensji + system prowizyjny. Tel.661808510

Ogłoszenia
DROBNE

1 czewca odbędzie się kolejna edycja Maratonu Lednickiego , który w dniu Lednickich Spotkań Młodzieży
odbywa się na trasie Poznań (Plac Uniwersytecki)- Pola Lednickie
Osoby, które chca pomóc w organizacji tej imprezy prosimy o kontakt pod adresem korniczanin@kornik.pl

Czy biblioteka to pozbawione życia, pokryte kurzem miejsce? Ależ
skąd! Z tym stereotypem skutecznie rozprawia się przypadający w maju
Tydzień Bibliotek, w czasie którego odbywa się też organizowany już od
kilku lat rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. To promująca czytelnictwo
impreza, podczas której miłośnicy książek mogą się wzajemnie poznać,
wziąć udział we wspólnych aktywnościach i pokazać światu, że biblioteki
to przede wszystkim uczęszczający do nich ludzie – aktywni, z pasją,
otwarci na świat i na innych. Na jedną z wielkopolskich edycji Odjazdowego Bibliotekarza, która odbędzie się 11 maja (sobota), zaprasza do
Kórnika stowarzyszenie Smartness.
Start rajdu rowerowego zaplanowany jest na godzinę 10 – wtedy to
wszyscy miłośnicy książek wyruszą wspólnie na swoich dwóch kółkach
spod Zamku Kórnickiego. Trasa rajdu przedstawia się następująco:
Zamek Kórnicki - Bnin - Radzewo - Mieczewo - Mościenica - Zamek
Kórnicki. Powrót przewidziany jest na godzinę 12.30. Dla wszystkich
uczestników imprezy organizatorzy zaplanowali konkursy i zabawy z
atrakcyjnymi nagrodami (m.in. konkursy na limeryk poświęcony Władysławowi Zamoyskiemu, bibliotekom i książkom), które rozpoczną się o
godzinie 13. Podczas wydarzenia odbędzie się też bookcrossing – akcja,
polegająca na nieodpłatnym udostępnianiu przeczytanych już książek,
które można przekazać następnej osobie. Organizatorzy zachęcają
do przynoszenia książek, dla których nie mamy już miejsca w naszych
biblioteczkach – dzięki udziałowi w bookcrossingu możemy zamienić je
na zupełnie inne pozycje.
Zeszłoroczna edycja Odjazdowego Bibliotekarza pokazała, że to
impreza, na której bawią się dobrze ludzie w każdym wieku – opowiada
Mateusz Rozynek, prezes stowarzyszenia Smartness. Do akcji zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i studentów. Nasze wydarzenie w
znakomity sposób łączy ze sobą ideę propagowania czytelnictwa, sportu
i wspólnej zabawy – każdy może znaleźć na nim coś dla siebie.
Kórnicka edycja Odjazdowego Bibliotekrza dedykowana jest fundatorowi Zakładów Kórnickich Władysławowi Zamoyskiemu w 160.
rocznicę urodzin.
Odjazdowy Bibliotekarz 11.05.2013 Zamek Kórnicki, Kórnik
Start: godzina 10
Organizator: Stowarzyszenie Smartness

Odjazdowy Bibliotekarz
Rajd Rowerowy dedykowany fundatorowi Zakładów Kórnickich
Władysławowi Zamoyskiemu w 160 rocznicę urodzin

Organizator:

Mecenat:

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Odjazdowy Bibliotekarz odjeżdża w Kórniku już 11 maja!

BRYLANT KÓRNIK INFORMUJE
18 maja, w dzień urodzin Karola Wojtyły, odbędzie się

Patroni medialni:

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Partnerzy:

Sponsorzy:

Koordynatorzy akcji:

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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
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ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 10 maja 2013 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 4 maja 2013 r.

nr 8/2013

26 kwietnia 2013 r.
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WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

FUNDACJA ZAK�ADY KÓRNICKIE ORAZ BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN

Weekendy majowe
SERDECZNIE ZAPRASZAJ� NA

W KLAUDYNÓWCE
NA PODZAMCZU

1, 2, 3 maja � Weekend z powstaniem styczniowym.
Pierwszego dnia inscenizacja walk powsta�czych.

4,5 maja � Weekend kultury �ydowskiej.

Otwarcie wystawy urozmaicone zostanie koncertem muzyki �ydowskiej.

11, 12 maja � Weekend z W�adys�awem Zamoyskim.
Przygrywa� na skrzypcach b�d� nam górale z Bukowiny Tatrza�skiej.

11 maja � Odb�dzie si� rajd rowerowy
�Odjazdowy Bibliotekarz�.
Wyruszamy spod Zamku w Kórniku o godz. 10:00.

18, 19 maja � Weekend za furt� klasztorn�.
Dodatkowo wystawa rze�b mnichów autorstwa Marii Gierczy�skiej.

25, 26 maja � Weekend romantyczny
� klasyczne ju� spotkanie z dzie�ami polskich wieszczów.

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU:

Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie
ze Zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN

Imprezy b�d� odbywa� si� w ka�dy weekend od 11:00 do 15:00.

Wst�p wolny
Patron medialny:

Kontakt i dodatkowe informacje:
Informacje organizacyjne: Gra�yna Pietrzak � ��� ��� ��� � Informacje merytoryczne: Dr Magdalena Binia�-Szkopek � ��� ��� ���
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl � ���.fzk.pl

Projekt wspó�finansowany ze �rodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

