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... już kwitną!

W tym numerze :
- Promenada „projektem kluczowym” -str. 3
- Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” - str. 5
- Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - str. 6
Foto. ŁG

- Nowe zasady segregowania odpadów - str. 7 i 24
- „W służbie bociana” - str. 9

Spotkanie w sprawie
dofinansowań
W dniu 25 marca br. w kórnickim Arboretum odbyło się spotkanie z przedstawicielami
firm z gminy Kórnik, dotyczące finansowania
firm w okresie rozwoju gospodarczego i poręczenia JEREMIE, jako najtańszego na rynku
sposobu alternatywnego zabezpieczenia kredytów bankowych. W spotkaniu uczestniczyli:
prezes zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof
Leń, dyrektor Getin Noble Banku Renata Gołaszewska i doradca klienta z Getin Noble Banku Anna Łach oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku
Maciej Marciniak, Anna Biernacka kierownik
Wydziału Funduszy Pozabudżetowych oraz
Magdalena Matelska-Bogajczyk kierownik
Wydziału Promocji Gminy. Spotkanie spotkało
się, niestety, z małym zainteresowaniem ze
strony przedsiębiorców. (MMB)
Porozumienie z wojskiem
W tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w
Kórniku miało miejsce spotkanie burmistrzów
z przedstawicielami Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych oraz Wojskowego Zarządu Infrastruktury. W spotkaniu brał udział Kierownik
Wydz. Planowania Przestrzennego Sławomir
Lepczyński. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia
treści Porozumienia w sprawie dochodzenia
roszczeń, mogących wystąpić w związku z
uchwaleniem mpzp strefy ochronnej terenu
zamkniętego w Borówcu. Przedstawiciele wojska przyjęli zobowiązanie dotyczące zwrotu
Gminie Kórnik ewentualnych odszkodowań
wynikających z uchwalenia planu, zasądzonych na rzecz właścicieli nieruchomości. Treść
porozumienia będzie przedstawiona Ministrowi Obrony Narodowej, w imieniu którego działa

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
gen. broni Edward Gruszka. Wojsko oczekuje
uchwalenia mpzp dla wspomnianego terenu.
Zgromadzenie delegatów
Spółki Wodnej
27 marca w Konarskim odbyło się zgromadzenie delegatów kórnickiej Spółki Wodnej.
Obok delegatów w obradach udział wzięli:
wiceburmistrz Antoni Kalisz, radny powiatowy Zbigniew Tomaszewski oraz Sławomir
Zakrzewski i Krzysztof Ratajczak z Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w
Kórniku.
Budżet kórnickiej Spółki Wodnej opiewał w
roku 2013 na kwotę 640.387 zł. Wydatkowano
541.831 zł. Pozostałą kwotę pozostawiono w
rezerwie na wypadek konieczności wykonywania wiosennych prac interwencyjnych.
W roku ubiegłym wykonano konserwację
na łącznie 33 km rowów. Usunięto awarie na
43 ha gruntów zmeliorowanych.
Ponad połowę budżetu, bo aż 327 tys. zł
pochodziło z wpłaty Gminy Kórnik. Dotacja
z Powiatu Poznańskiego wyniosła 17 tys.
zł. Reszta to składki członkowskie oraz
wpłaty firm.
Aquanet z zyskiem
31 marca odbyło się walne zebranie spółki
Aquanet SA. Podsumowano działania struktur
spółki w 2013 roku. Zatwierdzono sprawozdania zarządu oraz udzielono absolutorium
członkom zarządu i rady nadzorczej.
Aquanet zakończył ubiegły rok z zyskiem
netto wysokości 49.477.821,90, który zdecydowano się przeznaczyć na powiększenie
kapitału zapasowego spółki.
Opr. ŁG

Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik 2015
Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą „przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na
rok 2015”. Oficjalnie rozpoczęły się dzięki
temu prace nad regulaminem tegorocznej
edycji konsultacji. Podstawowe założenia
już znamy. Szczegółowy regulamin zostanie wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza
Gminy Kórnik już niebawem.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem
od 21 kwietnia do 6 czerwca br. zgłaszać
będzie można projekty. Ich weryfikacja
trwać będzie do 25 czerwca.
Projekty inwestycyjne lub remontowe
zgłaszać będzie mógł każdy pełnoletni
mieszkaniec naszej gminy (tu zameldowany, lub wpisany na listę wyborców).
Kosztorys realizacji jednego zgłoszonego
zadania nie może przekraczać 200 tys.
zł. Do wydania będzie w sumie 700 tys.
zł. Wynika z tego, że zrealizowane będą
przynajmniej 4 projekty.
Obniżono do 16 roku życia wiek uprawnionych do głosowania. Głosować będą
więc mogli ci, którzy w dniu rozpoczęcia
I lub odpowiednio II tury głosowania będą
mieli ukończone 16 lat, będą zameldowani
lub będą wpisani na listę wyborców w naszej gminie.
Pierwsza tura głosowania rozpocznie
się 30 czerwca i potrwa aż do 9 września.
Projektodawcy i różne środowiska z nimi
związane będą wiec mieli bardzo dużo
czasu na rozpropagowanie swoich pomysłów. W I turze głosować będziemy na 3
projekty, a do kolejnej tury awansuje 20
najpopularniejszych. Druga tura, w której
każdy będzie mógł zagłosować na 1 projekt,
planowana jest na okres od 1 października
do 14 listopada. Zwycięzców poznamy do
6 grudnia.
ŁG

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Projekt Kluczowy
Projekt realizacji II etapu Promenady
w Kórniku został zaliczony do projektów
kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Jest wiec duża
szansa na otrzymanie dofinansowania ze
środków unijnych na tę inwestycję rzędu
ponad 4 500 000 zł. Proces przyznawania
środków trwa.
W związku z tym na grafice prezentujemy wstępne założenia budowy. Nowy odcinek powstanie od okolic Zamku do okolic
restauracji „Biała Dama”. Oprócz ścieżki na
brzegu powstanie kilka pomostów, w tym
jeden większy na wysokości „Białej Damy”.
Uwaga! Informacja zamieszczona na
profilu „Kórniczanina” na jednym z portali,
mówiąca że powstanie połączenie z Rakowcem, a dla utrzymania kursów stateczków wycieczkowych część odcinka tego
pomostu będzie zwodzona była żartem
primaaprilisowym.
ŁG
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Pomost - molo z wieżą widokową

Schody i mostek przy Zamku
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1. Trwają prace związane z budową
drogi ulica Główna w Borówcu w tym kanalizacji deszczowej – wykonano pierwszy
odcinek kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej (ok. 800 m).
Na tym odcinku zakończono prace
związane z układaniem nawierzchni warstw
podbudowy i warstwy wiążącej, rozpoczęto
roboty związane z budową chodnika.
2. Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca
Kamionki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul.
Jeziorna), Koninko (ul. Lazurowa) opracowano koncepcję przebiegu ścieżki,
wystąpiono do ZDP o informację w sprawie
dysponowania gruntami oraz przygotowano
materiały do wniosku o wydanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze
Kalejskiej - II etap - dokonano zgłoszenia
zamiaru wykonania robót drogowych w
Starostwie Powiatowym. Przygotowywane
są materiały do ogłoszenia przetargu na
wykonanie zadania.
Budynek OSP w Radzewie.

4.Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową na os. S. Białoboka – zlecono opracowanie projektu budowlanego.
Opracowano koncepcję drogi, wystąpiono o
warunki techniczne oświetlenia drogowego
i informację o terenie.
5. Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz przedszkola – etap I obejmujący
budynek szkoły podstawowej wraz z
zagospodarowaniem terenu – planowany
termin zakończenia zadania przewidziany
jest na dzień 31 maja 2015r. Wykonano
prace ziemne oraz ławy i stopy fundamentowe wraz ze ścianami fundamentowymi.
Obecnie trwają prace w zakresie murowania ścian parteru i wykonania elementów
konstrukcji żelbetowych konstrukcji parteru.
6. Rozbudowa budynku OSP w
Radzewie – trwają prace budowlano –
wykończeniowe. W miesiącu kwietniu rozpoczną się czynności związane z odbiorem
końcowym.
7. Budowa oświetlenia na ul. Żernickiej w Robakowie (projekt) - zlecono
opracowanie projektu budowlanego termin

wykonania do 29.08.2014
8. Budowa oświetlenia przy ul.
Wrzosowej, Jaśminowej, Wiosennej
i Spacerowej w Błażejewku - zlecono
opracowanie projektu termin wykonania
do 29.08.2014.
9. Oświetlenie os. Kwiatowego w Robakowie - wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
Przygotowuje się materiały przetargowe.
10. Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku – trwa modernizacja placu, w części
rynku została położona już sieć wodociągową, gazowa i kanalizacji deszczowej.
Wykonywane są podłączenia do nowych
sieci wodociągowej i gazowej.
11. Trwa opracowanie projektów budowlanych dla: budowy odwodnienia w
Arboretum, budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla osiedla przy ul.
Zwierzynieckiej w Kórniku, kanalizacji
deszczowej w ulicy Poznańskiej w Kamionkach i modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej i Średzkiej w
Kórniku. Terminy zakończenia projektów
przewidziane są do 30 czerwca 2014r.
Wydział Inwestycji UM w Kórniku

Szkoła w Kamionkach.

„Poznański rower – bezpieczny rower”
także w Kórniku!

Powiat Poznański oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu zaprasza mieszkańców gminy Kórnik na bezpłatne znakowanie
i rejestrację rowerów, które odbędzie się 11 kwietnia 2014r. w godz. 15:00-18:00 na terenie Komisariatu Policji w Kórniku.
Szczegóły oraz kryteria programu zamieszczone zostały na stronie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu www.poznan.policja.gov.pl
Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?
• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
• po oznakowaniu właściciel rowerku otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:?
• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower
zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.
Jakie wymagania muszą spełniać rowery?
• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący
nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej,
które może być migające,
• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
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Marcowa
sesja RM

Sesje Rady Miejskiej w Kórniku odbywają się tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca.
Podobnie było w marcu br. Sesja odbyła się
26 marca w sali bnińskiego ratusza.
Radni zgodzili się na przeprowadzenie
w bieżącym roku konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kórnik na rok 2015. Burmistrz w ostatniej
chwili zwiększył kwotę do rozdysponowania w
formie konsultacji do 700 tys. zł. Więcej na temat
Budżetu Obywatelskiego przeczytają Państwo
na str. 3 tego numeru i w kolejnych numerach
„Kórniczanina”.
Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z nowymi przepisami
w tym zakresie decyzja rady przeniesie się
automatycznie na kolejne lata budżetowe.
Zatwierdzono przekazanie pomocy Powiatowi Średzkiemu, a dokładniej Gmina
Kórnik przekaże 10.000 zł na dofinansowanie
zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala
Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
Przyjęto program „Kórnicka Rodzina Trzy
Plus”. Propozycje zawarte w uchwale dotyczą
„działań wspierających rodziny wielodzietne,
poprzez zwiększenie szans rozwojowych i
życiowych dzieci wychowujących się w tych
rodzinach, promowanie modelu rodziny 3+ i
jej wizerunku”.
Zaproponowana Karta Rodziny Trzy Plus,
po sporządzeniu regulaminu funkcjonowania,
może być „instrumentem obniżającym koszty
życia rodzin, elementem mobilizującym rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu,
zwiększającym dostęp do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych.
W ewidencji ludności gminy Kórnik figuruje
418 rodzin wielodzietnych oraz 1398 osób
będących ich członkami. Rozkład procentowy
Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”
Załącznik do uchwały nr XLV / 516 / 2014
RM w Kórniku z dnia 26 marca 2014 r.
§ 1. Rada Miejska w Kórniku, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin
wielodzietnych, wprowadza Program „Kórnicka
Rodzina Trzy Plus” – zwany dalej Programem,
obowiązujący na terenie Gminy Kórnik .
§ 2. Program skierowany jest do rodzin
wielodzietnych, których członkowie są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy
Kórnik oraz prowadzą wspólne gospodarstwo
domowe, składających się z co najmniej trojga
dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje
do ukończenia 24 lub 26 roku życia w przypadku
dziecka niepełnosprawnego legitymującego się
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub
któremu wydłużono czas edukacji i rodziców/
rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego, niezależnie od sytuacji materialnej. Przez
rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę
zastępczą zamieszkującą na terenie Gminy Kórnik mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci .
§ 3. Program ma na celu:
1) tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej;
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przedstawia się następująco: 68% rodzin ma
troje dzieci, 18% - czworo dzieci a 7,5% - pięcioro dzieci. Są też rodziny gdzie liczba dzieci
wynosi sześcioro, siedmioro i dziewięcioro.
Dla tych osób zniżki, ulgi i preferencje będą
dotyczyć między innymi: świadczeń oferowanych przez przedszkola publiczne w czasie
wykraczającym poza podstawę programową,
przejazdów środkami komunikacji KOMBUS,
korzystania z oferty KOK-u oraz Kórnickiego
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.
Ich wprowadzenie wymaga zmiany zarówno uchwał Rady Miejskiej jak i regulaminów
poszczególnych jednostek uczestniczących w
Programie oraz przyjęcia zarządzeniem Burmistrza Gminy regulaminu projektu Karta Rodziny
Trzy Plus”. Program stanowiący załącznik do
powyższej uchwały publikujemy poniżej.
Nadano nazwy ulicom. Nowa ulica w
Szczytnikach - ulica Księżycowa - ma swój
początek od ulicy Piotrowskiej i biegnie do
ulicy Słonecznej, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 486/1, 60/6, 487/1.
Nowa ulica w Błażejewie nosić będzie
nazwę Wspólna i ma swój początek od ulicy
Leśnej i biegnie do działki oznaczonej nr 221/10,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona działkami nr 221/4, 221/9.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wsi Szczytniki – działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5”.
Przyjęto stanowisko popierające Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego referendum tematycznego
bez progu frekwencyjnego.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
Radny Marek Broniewski złożył dwie interpelacje. Pierwszą w sprawie organizacji ruchu
i bezpieczeństwa w okolicach ul. Staszica, ul.
Krasickiego i ul. Wyspiańskiego. Wnioskował
2) promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
3) wzmacnianie funkcji rodziny;
4) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych
dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych.
§ 4. 1. Program jest realizowany przez Gminę Kórnik i zawiera ofertę ulg, preferencji i świadczeń jakie mogą uzyskać rodziny wielodzietne.
2. Ulgi, preferencje i świadczenia, o których
mowa w ust. 1, regulują odrębne uchwały
Rady Miejskiej w Kórniku , albo akty innych
uprawnionych organów Gminy Kórnik oraz akty
wewnętrzne osób zarządzających jednostkami
organizacyjnymi Gminy w zakresie ich kompetencji, z tym, że przyjęte ulgi i preferencje, powinny kształtować się na poziomie nie niższym niż
50% obowiązujących stawek.
3. Ulgi, preferencje i świadczenia przewidziane
w Programie, a wynikające z obowiązujących
ustaw, wymagają spełnienia warunków określonych w tych ustawach.
§ 5. Program może być realizowany w
następujących obszarach:
1) lokalny transport zbiorowy;
2) opieka nad dziećmi do lat 6;
3) edukacja publiczna;
4) kultura;

w niej m.in. o wyznaczenie strefy zamieszkania.
Druga interpelacja dotyczyła przedstawienia
radnym raportu z wdrażania Programu Ochrony Środowiska.Po interpelacjach wnioskował o
zmobilizowanie PKS Poznań do powieszenia
rozkładów jazdy i sytuowanie ich na odpowiedniej wysokości.
Radny Adam Lewandowski pytał o sprawę
inwestycji - stacji benzynowej - nieopodal jednego z marketów. Przypomniał też o sprawie
ewentualnego wykupu jednej z działek od
prywatnego właściciela - w celu zwiększenia
ilości miejsc parkingowych przy „Oazie”.
Radny Tomasz Grześkowiak poinformował,
że sprawa remontu ul. Szkolnej w Borówcu
była tematem zebrania wiejskiego w tejże wsi.
Mieszkańcy są niezadowoleni z zamrożenia
800 tys. zł. na tą inwestycję. Zgłosił też zapiaszczenie ul. Poznańskiej w Borówcu, co grozi
zatykaniem się kanalizacji deszczowej.
Radny Bogdan Wesołek, w kontekście trwającej ogólnopolskiej dyskusji na temat opieki
nad osobami niepełnosprawnymi, zaproponował by ten problem dopisać do Strategii Gminy.
Radna Irena Kaczmarek pytał o postępy
działań przy planowaniu inwestycji w Bninie,
przy ul. Rynek 16.
Piotr Wesołek - przez UKS Oaza Kórnik
przedstawił radnym swoje uwagi wobec
rozstrzygnięć konkursu na dofinansowanie
zadań z zakresu sportu organizowanych przez
stowarzyszenia i kluby sportowe. Jego zdaniem
klub który reprezentuje został potraktowany
niesprawiedliwie.
Maciej Brylewski reprezentujący UKS „Jedynka” Limaro Kórnik odczytał pismo będące
odpowiedzą na zarzuty wobec organizatorów
ligi piłki nożnej wyartykułowane na jednej z
poprzednich sesji. Treść listu publikowaliśmy
w poprzednim numerze „Kórniczanina” (str. 17).
Szczegóły wszystkich uchwał znajdą Państwo na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1348

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

Inwestycje

Opr. ŁG
5) kultura fizyczna i turystyka;
6) inne świadczenia na rzecz rodzin.
§ 6. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Kościoły, związki wyznaniowe oraz
inne podmioty, które w ramach świadczonych
przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla rodzin wielodzietnych.
§ 7. Rada Miejska w Kórniku uważa za zasadne stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację Programu takich jak:
1). Wprowadzenie przez Burmistrza Gminy Kórnik, przy udziale innych podmiotów zajmujących
się polityką prorodzinną Karty Rodziny Trzy Plus.
2). Powołania przez Burmistrza Gminy Kórnik
Pełnomocnika ds. rodzin wielodzietnych.
3). Opracowania planu współpracy z podmiotami
wymienionymi w § 6 niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Program będzie podlegał systematycznemu monitoringowi w celu dokonywania
oceny procesu wdrażania.
2. Burmistrz Gminy Kórnik corocznie przedłoży
Radzie Miejskiej w Kórniku sprawozdanie z
wykonania uchwały oraz zapewni promocję
Programu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak
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REJON

DATA ODBIORU

REJON 12 (KÓRNIK) Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana, Patriotów,
Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego, 20-go
Października, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, ks. Jabłońskiego.
REJON 14 (BNIN) Czołowska, Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanałowa, Konarska, Krauthofera,
ks. Janasika, Ładna, Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej-Wojkowskiej, Radosna, Śremska,
Trąmpczyńkiego, Wieruszowskiego, Witosa, Wójkiewicza, Kasztelana Jarosta, Zwierzyniecka, Żurowskiego
(BŁAŻEJEWO - OS. PRZYLESIE)
REJON 4A (BORÓWIEC) Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Na Skarpie,
Piaskowe, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Zacisze, Zaułek, Zielona
Dolina, Zielona Polana, Źródlana
REJON 4B (BORÓWIEC) Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Graniczna,
Główna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jezynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny,
Lisa Witalisa, Leśna Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa,
Prawdziwkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa,
Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
REJON 9 (DWORZYSKA, RADZEWO, CZMOŃ, CZMONIEC, TRZYKOLNE MŁYNY, KONARSKIE, CZOŁOWO)
REJON 1 (MOŚCIENICA, SKRZYNKI) (BORÓWIEC) Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa,
Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna,
Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona.
REJON 2 (GĄDKI, SZCZODRZYKOWO, DACHOWA)
REJON 6 (KAMIONKI) Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Długie, Dzikiej Róży,
Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na
Skraju Lasu, Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Szmaragdowa,
Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna.
REJON 7 (KAMIONKI) Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Debowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa,
Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna,
Poznańska, Przy Łowisku, Rogalińska, Rolna, Sosnowa, Sportowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa,
Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna.
REJON 5 (SZCZYTNIKI)
REJON 3 (ROBAKOWO)
REJON 3 (ŻERNIKI, JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, KONINKO)
REJON 8 (BŁAŻEJEWO) Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna,
Mikołajczyka, Zaniemyska, (BŁAŻEJEWKO) (BIERNATKI) Dębiecka, Głowna, Jarzębinowa, Rekreacyjna
(PRUSINOWO) (DĘBIEC)
REJON 11A (KÓRNIK) Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska, Kolegiacka, Kuśnierska,
Leśna, Mickiewicza, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Reja, Szkolna, Słowackiego, Średzka, Wodna, Wojska
Polskiego, Woźniaka, Zamkowa
REJON 11B (KÓRNIK) Al. Flensa, Os. Białoboka, Celichowskiego, E. Pohla, Modrzewiowa, Młyńska, Parkowa,
Prowent, (BIERNATKI) Al. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, S. Toboły, Wiatrakowa
REJON 13 (BNIN) Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Dębowa,
Dojazd, Droga Kalejska, Jagodowa, Jaśminowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kościelna, Lipowa,
Piaskowa, Pl. Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Żwirowa.
(BŁAŻEJEWO - ZACISZE)
REJON 10 (RUNOWO, CELESTYNOWO, PIERZCHNO, KROMOLICE, DZIEĆMIEROWO + DZIEĆMIEROWO OWOCOWE WZGÓRZE)

05.04.2014

05.04.2014

07.04.2014

08.04.2014

08.04.2014
09.04.2014
11.04.2014
14.04.2014

15.04.2014

16.04.2014
25.04.2014
29.04.2014
30.04.2014

06.05.2014
07.05.2014

12.05.2014

16.05.2014

INFORMACJA
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM w Kórniku uprzejmie informuje, iż w związku
z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych na lata 2014-2016, zostały
uwzględnione dodatkowe rodzaje odpadów,
które będą odbierane przez zleceniobiorcę wg
poniższych zasad:

Odbiór odpadów, o których mowa w pkt. 2,
lit. a) - d) odbywać się będzie z częstotliwością
minimum raz w miesiącu.
Odbiór odpadów, o których mowa w pkt.
2, lit. e) odbywać się będzie w systemie kontenerowym z częstotliwością określoną przez
zarządców nieruchomości wielorodzinnych (w
okresie od maja do listopada każdego roku).

Zabudowa jednorodzinna:
1) niesegregowane odpady komunalne
2) selektywnie zbierane:
a) tworzywa sztuczne (typu PET, opakowania
po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe
oraz folia)
b) szkło białe
c) szkło kolorowe
d) papier
e) odpady zielone tj. trawa, liście.

Zabudowa niezamieszkała
1) niesegregowane odpady komunalne
2) selektywnie zbierane:
a) tworzywa sztuczne (typu PET, opakowania
po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe
oraz folia)
b) szkło białe
c) szkło kolorowe
d) papier

Odbiór odpadów, o których mowa w pkt 1)
odbywać się będzie z częstotliwością raz na
dwa tygodnie.
Odbiór odpadów, o których mowa w pkt. 2,
lit. a) – d) odbywać się będzie z częstotliwością
raz w miesiącu.
Odbiór odpadów, o których mowa w pkt. 2,
lit. e) odbywać się będzie w systemie workowym
z częstotliwością raz na dwa tygodnie (w okresie
od maja do listopada każdego roku).
Zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa
wielorodzinna osiedlowa:
1) niesegregowane odpady komunalne
2) selektywnie zbierane:
a) tworzywa sztuczne (typu PET, opakowania
po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe
oraz folia)
b) szkło białe
c) szkło kolorowe
d) papier
e) odpady zielone tj.
trawa, liście.
Odbiór odpadów, o
których mowa w
pkt 1) odbywać się będzie z częstotliwością raz
w tygodniu.

Informacja:
– W wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD),
meble, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak:
przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery.
– Odpady będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych
– Prosimy o wystawienie odpadów przed nieruchomość do godziny 8:00
– Nie należy wystawiać odpadów komunalnych i innych odpadów problemowych, które oddajemy w kubłach
lub mogące być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów w Czołowie (np. opony, styropian)
– Firmy z terenu Gminy Kórnik zgłaszają potrzebę odbioru tego typu odpadów telefonicznie
pod numerem telefonu 618 - 170 - 271 lub drogą e-meilową na adres odpady@wodkom.pl
Terminy w tych przypadkach zostaną ustalone indywidualnie.
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Od ponad pół roku gospodarowanie odpadami komunalnymi działa na nowych zasadach.
Po raz kolejny przetarg na usługi w tym zakresie wygrało konsorcjum śremskiej i kórnickiej „komunalki”. W najbliższym czasie zmienią się nieco zasady segregacji odpadów. Już w kwietniu
do mieszkańców trafią dodatkowo worki w kolorze brązowym - przeznaczone na odpady „zielone”- liście i trawę. Ich odbiór rozpocznie się w maju. Proszę także zwrócić uwagę, że do worków
żółtych, w których dotychczas odbierano tworzywa sztuczne (typu PET, opakowania po chemii
gospodarczej, puszki aluminiowe), można teraz wrzucać także folie opakowaniowe. Szczegółowa
informacja na temat zasad opublikowana jest poniżej- oraz na stronie 24.
Opr. ŁG

nr 7/2014

Odbiór odpadów, o których mowa w pkt 1)
odbywać się będzie z częstotliwością minimum
raz na dwa tygodnie.
Odbiór odpadów, o których mowa w pkt. 2,
lit. a) - d) odbywać się będzie z częstotliwością
minimum raz w miesiącu.
Worki do zbiórki odpadów zielonych w
liczbie trzech sztuk zostaną dostarczone przez
przedsiębiorcę w kwietniu 2014r., a także
będzie można je odbierać w przedsiębiorstwie
WODKOM Kórnik Sp. z o.o. ul. Poznańska 71c,
(w godzinach od 7:00-15:00). W przypadku
większej ilości odpadów zielonych, można je
wystawiać we własnych workach o kolorystyce,
umożliwiającej weryfikacje rodzaju odpadu.
Pracownicy firmy odbierającej odpady selektywnie zbierane maja prawo do pozostawienia
worków zawierających źle posegregowane
odpady lub worki nie wypełnione w całości
(worki z odpadami zielonymi, będą odbierane
niezależnie od ilości odpadów).
Na nieodebranych workach zostanie przyklejona informacja o powodzie nieodebrania
odpadów.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

INFORMACJE

INFORMACJE

Segregacja - trochę inaczej

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2014

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr XLV/523/2014 z
dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi
Szczytniki – działek o nr ewid. 109/2,
109/3, 109/4 i 109/5”, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana
przebiegu i skablowanie linii energetycznych z linii napowietrznych na naziemną
w granicach planu oraz zmianę przeznaczenia części działki
z mieszkaniowej
na usługową o niskiej uciążliwości.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21
dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Gminy Kórnik.

MASZ KAPELĘ? ZAGRAJ NA KÓRNICKIM PODZAMCZU!
Już od 31 maja br. kórnickie Podzamcze wypełni się rockowym graniem. Wszystko za sprawą cyklu 15 koncertów, które odbywać
się będą w każdą sobotę od 31 maja do 13 września 2014 roku. W ramach powiatowego oraz wojewódzkiego przeglądu na scenie
będą miały okazję zaprezentować się mieszkańcom gminy Kórnik, Poznania oraz gmin sąsiadujących, młode zespoły rockowe. Zespoły
zakwalifikowane do przeglądu „Rok w Rock na Podzamczu” będą walczyły o szansę występu w przyszłorocznej edycji festiwalu Rok
w Rock, oraz o nagrody ufundowane przez sponsorów.
Zespoły chętne do wzięcia udziału w przeglądzie prosimy o kontakt pod adresem mateusz.rozynek@smartness.pl w celu otrzymania
karty zgłoszeniowej, oraz regulaminów.
Zgłoszenia przyjmujemy do 11.04.2014, a listę zakwalifikowanych zespołów ogłosimy do 30.04.2013r na fanpage na facebooku Stowarzyszenia Smartness.
Mateusz Rozynek

4 kwietnia 2014 r.
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„W SŁUŻBIE BOCIANA”

W tym roku mija 10 lat od momentu
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z
tej okazji Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu zaprosili na debatę „Polak,
Europejczyk, Obywatel”. Wydarzenie
to miało miejsce w Auli Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Podobne debaty odbywały się także w
innych miastach Polski.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego,
Związku Pracodawców Lewiatan, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Jaki jest bilans naszego uczestnictwa w
strukturach zjednoczonej Europy? Zdaniem
wszystkich prelegentów zdecydowanie pozytywny.
Ostatnie 10 lat to okres sporego wzrostu
gospodarczego, szerokich zmian infrastrukturalnych i społecznych. Zyskały na tym
także placówki naukowe. Uniwersytet Adama
Mickiewicza otrzymał np. na badania i rozwój
około 435 milionów złotych. Tysiące studentów
uczestniczyło w programie Erasmus pozwalającym studiować w innych krajach wspólnoty.

Stała
aktywność PKPS

Nie maleje aktywność kórnickiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Kolejną osobą wyróżnioną przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w PoznaniuSrebrną Honorową Odznaką - za szczególne
zasługi dla organizacji została 24
lutego Teresa Kanciak z Bnina.
Pani Teresa działa w PKPS już
25 lat. W latach 80-ych dała się
poznać jako bardzo dobry organizator wyjazdów pod namioty.
Na następną kadencję Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS
podczas wyborów zorganizowanych 5 marca zostali wybrani dotychczasowi członkowie. Funkcję prezesa przez piątą kadencję
będzie pełnić Bogdan Wesołek,
wiceprezesem jest Małgorzata
Hałupka, skarbnikiem - Aleksandra Grzelak, przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej - Kazimiera Kuberacka.
Jako wyróżnienie za aktywność ZM-G
PKPS otrzymał bilety dla 55 osób na koncert
charytatywny organizowany z okazji Dnia Kobiet przez WZW PKPS 7 marca w Poznaniu.
Imprezę prowadził Paweł Kuleszewicz (aktor
Teatru Sapart). Podczas niej zostały złożone
podziękowania osobom, instytucjom, firmom
wspierającym PKPS w Kórniku - m. in. TFP Sp.
z o.o. Publiczność wysłuchała piosenek Elvisa
Presleya oraz zobaczyła występ „Kabaretu
Jurki” z Zielonej Góry. Ponadto odbyła się licytacja prac wykonanych przez niepełnosprawne
dzieci z Poznania. Dochód uzyskany z tego
koncertu przeznaczono na działalność świetlic
socjoterapeutycznych w Poznaniu.

8

IV WIELKOPOLSKA KONFERENCJA
Kórnik 22.03.2014
PRAKTYCZNE POŁOŻNICTWO
W DOŚWIADCZENIU POŁOŻNEJ

Jeszcze do 2020 roku będziemy korzystać ze
sporych środków na rozwój. Jak podkreślano,
nie wszystko było idealne, a polityka Unii to
kompromis między 28 podmiotami, jednak
kilkukrotnie podczas debaty padało pytanie- co
by było gdybyśmy nie weszli do Unii? Pytanie
tym bardziej ważne w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie, która wybrała inną drogę.
Padło też pytanie: co po 2020 roku, gdy
dla Polski skończy się okres specjalnego
traktowania? Dla ekonomistów było jasne, że
musimy dobrze zainwestować dostępne środki
i przygotować się do nowych warunków.
Jeden z przedstawicieli Komisji Europejskiej
pokusił się nawet o wytłumaczenie niektórych

z pozoru absurdalnych przepisów produkowanych na potrzeby wspólnoty. Wpisanie na
listę owoców marchwi - nas śmieszy- ale dla
Portugalczyków to poważna sprawa. Tam
bowiem produkuje się dżemy marchwiowe, a
dofinansowanie do przetwórstwa owoców było
dla nich korzystniejsze.
Podsumowaniem debaty było hasło, że
razem możemy więcej, a o tym jak wyglądać
będzie Unia Europejska w przyszłości zadecydują nasi przedstawiciele, których wybierzemy
w maju br. w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
ŁG

ZM-G został zaproszony w marcu przez
Radę Sołecką Czołowa do prowadzonego
przez nią Klubu Środowiskowego na spotkanie.
RS podzieliła się z członkami PKPS informacjami o działaniach na rzecz starszych ludzi.
Cały czas trwa kontakt kórnickiego PKPS z
Polakami na Ukrainie, szczególnie w Humaniu.
Raz na kwartał jest przekazywana żywność
dla chorego na fenyloketonurię ukraińskiego

ZM-G PKPS już przygotowuje się do dystrybucji żywności zakupionej z funduszy unijnych.
Na razie trzeba było wypełnić ok. 1300 kart
świadczeń za wydaną żywność w 2013 roku.
ZM-G od ubiegłego roku objął opieką
rodzinę zamieszkałą w Pierzchnie. Płaci jej
za energię, zapewni możliwość wyjazdu nad
morze, finansuje niekture zakupy.
Potrzebującym osobom jest także przekazywany z magazynu WZW
Wypełnianie kart świadczeń PKPS sprzęt rehabilitacyjny. W
lutym był przekazany wózek
inwalidzki dla członka PKPS z
Kórnika. Do Dziećmierowa w
marcu trafił balkonik.
Dla niepełnosprawnego
wędkarza - mieszkańca Biernatek będzie elektryczny wózek
inwalidzki. Są także kule dla
ludzi mających trudności w poruszaniu się.
ZM-G PKPS podjął się opieki
nad pomnikiem poświęconym
Stanisławowi Woźniakowi członkowi AK. Porządkowaniem
tego pomnika zajmuje się nalechłopca z tamtego miasta. Zaplanowano, że żący do PKPS od marca Zdzisław Kołodziejw tym roku wspólnie z kórnickimi seniorami czak z Kórnika.
na wypoczynek nad morze pojedzie grupa 5
Bogdan Wesołek zaznacza, iż ZM-G PKPS
seniorów - Polaków z Ukrainy. W zamierzeniach współpracuje z różnymi organizacjami. Np.
co roku ma być zapraszana inna grupa.
od Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy z
Bogdan Wesołek z przykrością wspomina Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
zmarłych niedawno dwoje członków PKPS. „Klaudynka” pan Bogdan otrzymał podzięNajstarsza członkini Pelagia Zięta miała 94 kowanie za pracę społeczną dla najbardziej
lata. Po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat zmarł potrzebujących. Komenda Hufca ZHP im.
Andrzej Kaźmierczak - jeden z aktywniejszych Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku dziękowała
członków PKPS.
za pomoc w organizacji akcji letniej, burmistrz
W nowej siedzibie PKPS swoje spotkania i przewodniczący RM - za przygotowanie Wiemają członkowie działającego przy ZM-G Klubu czerzy Wigilijnej.
Seniora, który skupia ponad 90 osób. Odbywają
Robert Wrzesiński
się one w środy w godz. 14-19 i czwartki - 10-14.
Fot. Robert Wrzesiński
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Po raz kolejny w marcu spotkała się grupa
osób, którym zależy na poprawie jakości opieki
zdrowotnej związanej z opieką nad kobietą i
jej dzieckiem. Wśród uczestników konferencji
oprócz dużej grupy położnych byli również
lekarze, doradcy laktacyjni, doule oraz studentki
położnictwa. Nasze miasto już na stałe wpisało
się w prestiżowe konferencje, w których udział
biorą położne z różnych zakątków naszego
kraju jak i z zagranicy. Gościliśmy położne pracujące na co dzień w Wielkiej Brytanii i Holandii.
Konferencja łączyła ze sobą zarówno część
wykładową jak i warsztatową.
Wśród omawianych tematów była mowa
o trudnych sytuacjach związanych z karmieniem piersią, dowiedzieliśmy się do czego
służy skala Brazeltona oraz o uśmierzaniu bólu
porodowego Entonoxem. Oprócz teorii, przygotowałyśmy 4 warsztaty gdzie dowiedziałyśmy
się jak wykorzystać w codziennej pracy chustę
Rebozo w okresie okołoporodowym, co zrobić
by zminimalizować ból po cięciu cesarskim,
jak rozmawiać z rodzicami po stracie dziecka a
także jak dobrze napisać Plan Porodu.
Warszawskie doule, pokazały nam do
czego służy chusta Rebozo, która wywodzi
się z Meksyku. Od kilku lat położne i doule na
całym świecie wykorzystują go do masażu w
okresie okołoporodowym, ponieważ przynosi

rozluźnienie i ulgę. W rękach położnej lub douli
rebozo może pomóc rozkręcić akcję porodową,
uśmierzyć ból, rozluźnić, ogrzać. W porodzie
może mieć bardzo wiele zastosowań.
Na kolejnym warsztacie tworzyłyśmy Plan
Porodu, który jest rodzajem dokumentu, w którym kobieta będąca w ciąży zawiera wszystkie
swoje oczekiwania wobec porodu. Należy
pamiętać, że taki Plan Porodu, brany jest
pod uwagę tylko w przypadku fizjologicznego
porodu. Jest on dołączany do dokumentacji
medycznej po przyjęciu do szpitala. W myśl
obowiązującego od 8 kwietnia 2011 r. standardu
opieki okołoporodowej (rozporządzenie Ministra
Zdrowia, określające procedury postępowania
w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży
fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu
oraz opieki nad noworodkiem, Dziennik Ustaw
Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259), taki plan
powinna każda spodziewająca się narodzin
kobieta, opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.
W Polsce ok. 25-30% ciąż jest rozwiązywanych w wyniku zabiegu cesarskiego cięcia,
pozostawiającym po sobie bliznę, którą należy
traktować jako obszar nierozciągliwy i stanowiący przeszkodę dla prawidłowego przesuwania
się względem siebie tkanek miękkich. Nawet
prawidłowo zagojona blizna, będzie wymagała ukierunkowanych działań, mających na
celu przywrócenie jej prawidłowej ruchomości
i oddzielenia od tkanek otaczających oraz
przeciwdziałanie powstaniu zrostów w obrębie gojących się tkanek. Nie podjęcie działań
zmierzających do „uelastycznienia” blizny może

Księdzu proboszczowi Franciszkowi Sikorze,
rodzinie, przyjaciołom, znajomym
i wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Andrzeja Kaźmierczaka
za modlitwy, intencje mszalne
i wyrazy współczucia
dziękuje
Żona z Rodziną

prowadzić do powstania restrykcji w obrębie
tkanek, czego skutkiem mogą być zaburzenia
postawy ciała, zmiana napięcia, zmniejszenie
elastyczność powięzi, co w dalszej kolejności
może powodować m.in.: bóle głowy, zespoły
bólowe kręgosłupa i innych części narządu
ruchu. Pacjentka na ogół nie zdaje sobie sprawy
z tego, że źródłem wymienionych problemów
jest blizna po CC. Najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą formą pracy z blizną są techniki
z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich.
Po operacji CC, to położna jest pierwszą osobą, która może zwrócić uwagę pacjentki na
konieczność pracy z blizną (po odpowiednim
instruktażu pacjentki podejmują autoterapię) a
w razie kłopotów z wykonywaniem autoterapii
można udać się do fizjoterapeuty.
Ostatnim warsztatem, był warsztat dotyczący straty dziecka, który wywołał wiele emocji…
Miejmy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy,
będzie nam łatwiej rozmawiać z rodzicami po
stracie dziecka i że będziemy umiały pomóc
tym, którzy tego będą od nas oczekiwali.
Wiedza, którą zdobyłyśmy na tej konferencji, na pewno zostanie wykorzystana w naszej
codziennej pracy i będzie przekładać się na
jakość opieki, którą świadczyć będziemy w
stosunku do kobiety i jej dziecka.
Dziękujemy Burmistrzowi UMiG Kórnik za
wsparcie naszych działań.
Wielkopolskie Niezależne Położne:
Iwona Marczak,
Katarzyna Cabańska,
Dorota Postaremczak,
Natalia Rajncz-Matusiewicz

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Polak, Europejczyk, Obywatel

Nie ten Tomasz
W ostatnim numerze „Kórniczanina” opublikowaliśmy przeprosiny Tomasza Sobkowiaka wobec funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Obowiązek publikacji wynikających z wyroku sądowego tekstów
tego typu nakłada na czasopisma Prawo Prasowe.
Treść ogłoszenia podana jest precyzyjnie w wyroku.
W okolicach Kórnika jednak zamieszkuje przynajmniej dwóch
Tomaszów Sobkowiaków.
Ten drugi Tomasz Sobkowiak od czasu wydania ostatniego
numeru „Kórniczanina” spotkał się wielokrotnie z pytaniem: za co
przeprasza. A przecież nie o niego chodzi.
Dlatego na prośbe zainteresowanego informujemy Czytelników,
że nie chodziło o Tomasza Sobkowiaka zamieszkałego w Kórniku,
przy ul Staszica.
ŁG
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Drodzy mieszkańcy i klienci Urzędu Gminy w Kórniku!
W kwietniu bieżącego roku w toalecie na parterze Urzędu Miejskiego został zamontowany przewijak dla dzieci. To kolejne miejsce w urzędzie po „Kąciku Malucha”, przygotowane by ułatwić osobom z małymi dziećmi załatwienie spraw urzędowych.
Henryka Kalinowska
Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

Uwaga!
Pary małżeńskie,
które zawarły związek małżeński w 1964 roku
prosimy o zgłaszanie się
do Urzędu Stanu Cywilnego w Kórniku
(Ratusz w Kórniku, pl. Niepodległości 1
- lub tel. 61 8972609)
w terminie do końca kwietnia br.
w sprawie nadania
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Praca
w Robakowie
NOWY ZAKŁAD PRODUKCYJNY W
GMINIE KÓRNIK
W dniu 18 lutego 2014 roku podpisana została umowa najmu blisko 11 tys.
m2 powierzchni produkcyjnej w obiekcie
PointPark w Robakowie, na której we
wrześniu bieżącego roku uruchomiony
zostanie nowy zakład produkcji mebli tapicerowanych, prowadzony przez spółkę
należącą w 100% do angielskiego dystrybutora mebli tapicerowanych SOFA.
COM Ltd. W celu realizacji powyższego
przedsięwzięcia powołana została spółka ZAPAROH Sp. z o.o., której udziały
zostały objęte w 100% przez SOFA.
COM Ltd.
Długoterminowe plany rozwoju
SOFA.COM Ltd. zakładają dalszy, dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaży
mebli tapicerowanych. W związku z
tym, SOFA.COM. Ltd. uruchamia nowy
zakład produkcyjny w Robakowie.
Zgodnie z podpisaną umową, do
końca czerwca bieżącego roku wybudowana zostanie nowa hala w lokalizacji
PointPark w Robakowie, która następnie zostanie kompletnie wyposażona w
nowoczesne maszyny i urządzenia do
produkcji mebli tapicerowanych. Ambicją inwestorów jest stworzenie najnowocześniejszego zakładu produkcji mebli
tapicerowanych w Polsce.
W nowym zakładzie w Robakowie
znajdzie zatrudnienie około 160 pracowników. Rekrutacje pracowników na
wszystkie stanowiska rozpoczną się
już w marcu, a firma planuje oprzeć się
w głównej mierze na pracownikach z
lokalnego rynku pracy. Właściciele firmy
deklarują, że poświęcą uwagę każdemu
kandydatowi, który będzie posiadał zapał i chęć do nauki, rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Skompletowanie
załogi fabryki planowane jest na sierpień
bieżącego roku, tak by od września możliwa była produkcja pełną parą.
Powstająca fabryka to nie tylko
nowoczesne maszyny i urządzenia,
wygodne i bezpieczne stanowiska pracy,
doskonała atmosfera pracy i możliwości
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
To również bardzo dobre oferowane
warunki zatrudnienia, które oprócz
wynagrodzenia obejmują również planowane dofinansowanie do posiłków
i przedszkola dla dzieci pracowników.
Wszystkich zainteresowanych
pracą w nowej fabryce
w Robakowie prosimy o kontakt:
Marek Kamiński
- tel. 601 155 454
marek@zaparoh.com
MK
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Człowiek z laską,
na rowerze
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Prof. Jerzy Fogel - ur. 17 X 1942, zm. 4 IV 2013

Każdy od rana bierze udział w wyścigu,
pełnego codziennych zajęć i rytuałów: zakupy,
spacer z psem, podbieganie na przystanek
komunikacji miejskiej i innych. Każdy zna dokładnie uczucie tworzenia listy bardziej lub mniej
tajemniczych osób mijanych na „porannej ulicy”.
Ile twarzy zapada bezwiednie w naszą
pamięć i choć nie mamy czasu, gdzieś tam w
wolnej chwili zastanawiamy się kim są ci ludzie?
Co robią? Jak żyją?
Często jedyne dane jakie posiadamy to ich
wygląd zewnętrzny, sposób poruszania się,
może pogwizdywanie, charakterystyczny kaszel,
nucenie pod nosem, etc.
Dziś chciałbym naszkicować wyjątkową postać, a mianowicie starszego Pana jeżdżącego
na rowerze po kórnickich ulicach. Ten 70-letni
mężczyzna do niedawna przemierzał ulice
naszego miasta na tzw. damce z przewieszoną
przez kierownicę stylową laską w nienagannie
wyczyszczonych butach, w eleganckim garniturze, płaszczu i gustownym kapeluszu lub czapce
z rydelkiem (gwarowo daszek). Zawsze akuratnie, z przystrzyżoną siwą brodą w okularach.
Atrybutem „ ze wszech miar bardzo zaradnego Człowieka <tamtej epoki>” – były klamerki
wpięte w końcówki nogawek spodni (ochrona
przed zanieczyszczeniami i łańcuchem) oraz
teka (gwarowo torba) typu listonoszka, przewieszona przez ramię. Charakterystyczne
pociąganie nosem i pochrząkiwanie, to druga
cecha charakterystyczna starszego Pana – często wykorzystywana do przywołania członków
rodziny w tłumie.
Kolejna to nietypowe zachowanie podczas
jazdy na damskim kole (staropolskie określenie
roweru).
Jeździł jakby zupełnie wyłączony z rzeczywistości, nieobecny, ze wzrokiem zawieszonym w
szczytach zabudowy kórnickiej, nie dostrzegając
mijanych ludzi, przekazujących codzienne
pozdrowienia. Zawsze odpowiadał skrótem:
„dobry”.
Dziś trudno odpowiedzieć na pytanie, o
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czym rozmyślał… Może o kolejnym sposobie
zabezpieczenia znikających zabytków naszego miasta; może „o odkopaniu” wiadomości o
ważnej personie Kórnika, żyjącej kilka wieków
temu spod warstwy nieubłaganie biegnącego
czasu albo… Podkreślić należy, iż rowerzysta
oczywiście rozpoznawał mijane osoby.
Zawsze miał czas, by zamienić z każdym kilka słów - zarówno z ważną osobistością naszego
dwumiasta czy „zwykłym zjadaczem chleba”.
W życiu osobistym był dobrym i kochającym
mężem, ojcem i dziadkiem. Pieczołowicie dbał
o wszystkich członków rodziny. Choć potrafił
być srogi, zasadniczy (wynik dyscypliny harcerskiej?), co czasem wzbudzało respekt u innych.
Zawsze nieprawdopodobnie punktualny,
nieznoszący nagłych zmian oraz sprzeciwu,
do przesady akuratny (dokładny, skrupulatny)
i schludny, acz przewidywalny, ze skłonnością
pesymistycznej wizji. Posiadał atypowe rytuały
i nawyki uwidaczniające się przy utrzymywaniu
„porządku za wszelką cenę” – niekoniecznie na
„swoim podwórku”. Wnikliwy obserwator, nade
wszystko kochający dzieci – czerpiący z ich
świata energię i radość. Wielokrotnie wykorzystywał swoje zbiory muzyczne: gwizdki, gliniane
ptaszki, piszczałki, bębenki, fujary i inne graitka
do umilania zabaw odwiedzającym go gzubom
(maluchom).
Zarówno w pracy zawodowej i społecznikowskiej sumienny i ogromnie oddany powierzanej mu funkcji. Ogromnie wczuwający się
w rolę organizatora – często okupioną wielkimi
nerwami i obawą czy wszystko uda się „dopiąć
na ostatni guzik”.
Bardzo pracowity, nie tracił czasu na przysłowiowe głupoty, najlepiej świadczą o tym odznaczenia państwowe, o których nigdy nie mówił. Był
skromny, z rezerwą traktował splendory salonów.
Uwieńczeniem takiej właśnie postawy było
pośmiertne nadanie mu Krzyża Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
Świetny orator o nieprawdopodobnym darze przekazywania naukowej wiedzy w lekkiej,
przystępnej dla przysłowiowego „Kowalskiego”
formie. Wiele jego opowiadań zapisano w
różnych periodykach, gdzie uwagę przykuwa
język, w którym dostrzegalna jest swego rodzaju
subtelna stylizacja i stosowanie staropolszczyzny
w artykułach.
Bardzo oddany propagowaniu kultury zarówno przez duże jak i małe „K” (od obchodów świąt
państwowych, patriotycznych do domowych
spotkań towarzyskich-prywatek). Był także
niewątpliwie duszą towarzystwa, świetnym bajarzem, retorem legend i historii wielu autochtonów.
Krzewił i podtrzymywał tradycje staropolskie.
Kochał Ojczyznę tę wielką i tę małą kórnicką (nad
życie). Był tzw. lokalnym patriotą z krwi i kości.
Kiedyś spacerując o świcie po Kórniku skonstatował: (…) czy może być piękniejszy widok niż
ten w postaci rynku o brzasku...? Piękny ten nasz
Kórnik!” Wielokrotnie zachwycał się zwykłymi
niezwykłymi dla „pnioka” krajobrazami i uczył
tej wrażliwości.
Wielu ptoków czy krzoków mieszkających w

naszym miasteczku nie spodziewałoby się, że
ten starszy Pan przemierzający codziennie rowerem drogę z domu na przystanek autobusowy
jest profesorem poznańskiej uczelni, a jednak…
No cóż, Profesor, tzw. dinozaur (bez auta
i garażu), był człowiekiem z innej epoki. Wystarczało mu słynne M4, rower i komunikacja
miejska.
Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcał na propagowanie kultury, zwiedzanie
zabytków i rozbudzanie dumy mieszkańców
Ziemi Kórnickiej i Wielkopolski. Ponadto dbał
o przeszłe, zapomniane, zatracane, by służyło
przyszłości.
Profesor miał nietypowe hobby muzyczne.
Poza muzyką relaksacyjną i okolicznościową grą
na skrzypcach z pasją gromadził ludowe instrumenty muzyczne o cechach wybitnie prymitywnych - przaśnych. W jego kolekcji poza wieloma
kolorowymi gwizdkami (gwiżdżącymi glinianymi
ptaszkami o różnych kształtach), pięknie zdobionymi okarynami, mazankami, złóbcokami
(góralskie skrzypce), diabelskimi skrzypcami,
sierszeńkami – kobzami wykonanymi z krowiego pęcherza, znajdowały się również: terkotka,
drumla, aborygeńska czuringa, grzechotka
dziecięca z wczesnej epoki brązu czy obrzędowe
szofary. Instrumenty te wykorzystywane były w
uświetnianiu wielu imprez kulturalnych, imieninowych, na ślubach i podczas kolędowania.
Charakterystyczne dźwięk skrzypiec stanowił nieodzowny element weekendowego
obrządku w jego domu. Często słychać było nuty
patriotyczne, ludowe, figlarne obok religijnych.
Był to swego rodzaju trans relaksacyjny dla
Profesora pozwalający pobyć dłuższą chwilę w
Legionach Piłsudskiego, z ułanami u wodopoju,
na tatrzańskich halach, bądź pląsaniu przy wielkopolskiej polce jarocince.
O Profesorze Jerzym Foglu, napisać należy
nieco trywialnie: „Dziś takich ludzi już nie ma...”,
a „był” przecież jeszcze niedawno… Odszedł,
jak zwykle, za wcześnie... Jednak nie z naszej
pamięci i wspomnień. I coś w tym jest na rzeczy.
Kiedy się oglądniemy, na pewno przypomnimy
sobie eleganckiego rowerzystę ze skórzaną
torbą i przewieszoną przez kierownicę laską, w
czapce z rydelkiem. Majestatycznie pedałujący
– jakby płynący przez ulice swego ukochanego
Kórnika – jednak powraca do naszego dwumiasta i do nas „w różnej porze”. Trudno uwierzyć,
że to pierwsza rocznica śmierci tego intrygującego Kórniczanina i pierwsza wiosna, podczas
której nie zobaczymy już Pana z rowerem na
wiosennym, kwiatowym przedstawieniu w parku, z wpiętą rozkwitającą forsycją w bagażniku
swojego roweru...
Niejedne uszy ciągle czekają na piękne
opowiadania o starym Kórniku, o jego dawnych
mieszkańcach, o cudownych legendach okraszonych staropolszczyzną czy dźwięków polki
jarocinki pląsającej lekko na skrzypeczkach...
Jednakże usta i skrzypeczki nieubłaganie
milczą...
Nie zawsze sama pamięć wystarcza...
Chciałoby się więcej...
(fełe)

WSPOMNIENIE

AKTUALNOŚCI

Dla rodziców z małymi dziećmi...
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Każdy rok składa się ze zwyczajnych, szarych dni, jednak wśród nich znajduje się kilka
wyjątkowych uroczystości. Jedną z nich jest
obchodzone corocznie w marcu w Kórnickim
Gimnazjum Święto Pań.
Mężczyzn i kobiety dzieli ogromna przepaść, którą wypełniają zróżnicowane zainteresowania oraz niepogodzone poglądy i przekonania. Kobiety często narzekają na mężczyzn,
a mężczyźni na kobiety.... No cóż, taka jest kolej
rzeczy... Czasem my gimnazjalistki narzekamy
na naszych chłopców i wydawać by się mogło,
że w ich zakręceniu wokół gier komputerowych
i piłki nożnej, zapomną o naszym wyjątkowym
święcie. 7 marca czekała nas jednak niespodzianka. Nasi dżentelmeni wzięli sobie za punkt
honoru umilenie nam naszego wyjątkowego
dnia i by tego dokonać zorganizowali dla nas
małą uroczystość! Wśród gości były nasze ukochane mamy, ciocie, babcie oraz dziewczyny
z gimnazjum.
Najpierw na scenę wkroczyła para prowadząca Krystian Galiński – nasz świetny
mówca i recytator oraz Marta Kaźmierczak,
która dała piękny koncert na pianinie. Talentem
muzycznym wykazały się śpiewające solistki i
zespoły, wśród nich Patrycja Pudysiak, Kinga
Jędrzejczak, Maria Duszczak, Agnieszka
Wlazły , Magda Zimniak, Martyna Michalska,
Joanna Brylewska oraz Kajetan Tomczak. Po
korytarzu biegały radosne i melodyjne dźwięki
interesujących piosenek oraz ciekawych utworów. Nasza szkoła jest pełna utalentowanych
muzyków, na których czeka wielka przyszłość.

Spotkanie z wolontariuszem
Fundacji

KULTURA

KULTURA

Święto Pań w Gimnazjum w Kórniku

„Mam Marzenie”
21.03.2014

Nie zabrakło również śmiechu wywołanego
2 etiudami teatru absurdalnego ,,Zielona Gęś”
w wykonaniu kl. 2e. Przez kilka minut na scenie
królował zgłodniały Adam wraz z obojętną Ewą
oraz zakochana Hermenegilda i oziębły Gżegżółka. Następnie na scenę wkroczył boys band
z 3b. Chłopcy zaśpiewali piosenkę Miley Cyrus
„Wrecking Ball”. Ci młodzi wykonawcy podbili
serca zgromadzonych na sali pań i spowodowali poruszenie wśród widowni. Czuwajcie
moje drogie panie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy do sklepów trafi ich pierwsza płyta!
Nadszedł czas dla utalentowanych sportowców. Niektórzy, jak Kamil Jałoszyński,
igrając z losem, utrzymywali równowagę na
„latającej” desce. Damy omdlewały z zachwytu! Inni jak Jakub Łuczak z prędkością światła

przekładali piłkę między swoimi dłońmi oraz
wykonywali różne ciekawe triki i sztuczki z
jej udziałem. Mogłyśmy również podziwiać
mistrza w układaniu kostki Rubika, na żywo!!!!
W ciągu niespełna 2 minut Wojtek Król ułożył
cztery kostki Rubika! Jego palce tańczyły na powierzchni kolorowych kwadracików, odnajdując
każdemu jego zaginioną partnerkę. Omińmy
fakt, że niektórzy z nas nie umieją ułożyć nawet
jednej strony owej kostki.
Poszczególne klasy stanęły na wysokości
zadania, przygotowując stoły z ciastami, owocami i sałatkami. Panie mogły skosztować tych
pyszności. Wszyscy występujący sprawili, że
tegoroczne Święto Pań pozostanie na zawsze
niezapomniane! Dziękujemy wam kochani!
Magdalena Zimniak

TEATR W SZKOLE

W piątek 21 marca odwiedziła naszą
szkołę pani Klaudia Barczak– wolontariusz
FUNDACJI „MAM MARZENIE”. Pani Klaudia przedstawiła dzieciom z klas zerowych
cel i zasady działania swojej fundacji.
Przybliżyła nam na czym polega idea wolontariatu, w jaki sposób pracują jej koledzy
i koleżanki - wolontariusze.
Fundacja „Mam Marzenie” powstała
w Krakowie 14 czerwca 2003 roku jako
niezależna i samodzielna organizacja
skupiająca wyłącznie wolontariuszy. Jej
celem jest spełnianie marzeń chorych dzieci
cierpiących na choroby zagrażające ich
życiu. Do programu fundacji może zostać
zakwalifikowane każde dziecko między 3
a 18 rokiem życia, które cierpi na chorobę
zagrażającą życiu.
Uczniowie wysłuchali bajki przeczytanej przez p. Klaudię, którą napisali sami
podopieczni fundacji, a także obejrzeli
krótką prezentację multimedialną ukazującą

POWITANIE
WIOSNY
W RADZEWIE
,,A po lutym marzec spieszy, koniec
zimy wszystkich cieszy”. Ach, cóż to za
piękna pora roku, rozpoczynająca się 21
marca! Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie nie mogąc doczekać się wiosny powitali ją dzień wcześniej, czyli 20
marca. Z tej okazji każda klasa otrzymała
dwa zadania: przygotowanie plakatu o
jednym ze zwiastunów wiosny: roślinie lub
ptaku oraz zaprojektowanie i przedstawienie stroju Pani Wiosny.
Obchody tego dnia cała szkoła rozpoczęła przemarszem z marzanną, za której
przygotowanie odpowiedzialna była klasa VI.
To oni szli na czele pochodu niosąc kukłę.
Trzeba przyznać, że zrobiła ona wrażenie

W piątek 7 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku dzieci z
klas o-3 miały przyjemność gościć teatrzyk dwóch aktorów w kolorowej
scenografii. Przedstawienie nosiło tytuł „Podróż w krainę czarodziejskich
bajek”. W trakcie spektaklu dzieci poznały Agnieszkę, która zagubiła się
i nie mogła trafić do swojego dziadka. Był on jej opiekunem, ale przede
wszystkim wielkim przyjacielem. W trakcie poszukiwań spotkała wielu
dobrych, ale i złych postaci z bajek. Została też obdarowana cudownym
kwiatem, który przynosił samo dobro i przemieniał to, co złe na dobre i
szlachetne.
Po wielu perypetiach odnalazła ukochanego dziadka i wszystko
dobrze się skończyło. Dzieci oglądały przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a kogo spotkały razem z Agnieszką, pokazują zdjęcia, które
zamieszczam poniżej.
				
Danuta Zwierzyńska

dzieci , których marzenia zostały spełnione.
Na koniec spotkania każdy z uczestników mógł opowiedzieć o swoim własnym
marzeniu , gdyż jak powiedziała jedna z
dziewczynek – marzycielek :
„Więc pozwólcie dzieciom marzyć,
bo cóż złego jest w marzeniach?
Wszystko może się przydarzyć,
A gdy marzysz, świat się zmienia”

Dziękujemy p. Klaudii za to, że
znalazła dla nas czas i opowiedziała nam o
swojej pracy, ale przede wszystkim jednak
życzymy Jej dużo sił, wytrwałości, spełnienia własnych marzeń i oby spotykała na
swej drodze wiele życzliwych osób, którym
los chorych dzieci nie jest obojętny.
Agata Dopierała
wychowawca klasy Od

na wszystkich! Najbardziej urzekła chyba jej
stylowa torebka. Szliśmy ulicami Radzewa,
hałasując i krzycząc „Żegnaj zimo, witaj wiosno!”. Najzabawniejszym momentem okazało
się niszczenie marzanny przy koszu. Szóstoklasiści na początku nie chcieli pożegnać się
z ,,Marzeną”- włożyli bowiem tyle pracy, by
tchnąć w nią życie. Jednak po krótkiej chwili
z zapałem wzięli się do demolki. Po upływie
5 minut po kukle nie było już śladu. Każda jej
część zgodnie z zasadami segregacji śmieci
trafiła do odpowiedniego kubła. Wszyscy
z uśmiechami na twarzach udali się na hol
szkoły, gdzie nastąpiła prezentacja plakatów.
Każda klasa w swoje dzieło włożyła całą
duszę, więc mogliśmy podziwiać przepiękne
kwiaty i ptaki oraz usłyszeć kilka ciekawostek
o nich. Później na środek wyszły panie Wiosny,
które zaprezentowały przepiękne, kolorowe
stroje. Widownia była zachwycona! Po tak
wyczerpujących atrakcjach wszyscy udali się
na ognisko i można było się posilić przed ostatnim punktem dnia. Po półgodzinnej przerwie
znów zebraliśmy się na holu, gdzie odbyła

się druga edycja szkolnego konkursu ,,Mam
Talent”. Wzięło w nim udział osiem zespołów,
a na scenie pokazało się łącznie 25 osób.
Wystąpili dla nas: ,,KREM”, ,,BS”, Patryk,
Tomek, ,,Garfield show”, Estera, Roksana i
,,Egipcjanie”. Nasi uczniowie zademonstrowali
wiele wspaniałych talentów. Ujrzeliśmy zespoły
akrobatyczne, śpiewające i tańczące. Talent
każdego z uczestników był wyjątkowy, toteż
wszyscy zostali wygranymi i otrzymali tytuł
,,Zwycięzcy drugiej edycji Radzewskiego Mam
Talent”. Cały czas występujących wspierała
nasza wspaniała widownia, za co jej bardzo
dziękujemy!!! Podziękowania należą się
także pani Kasi i pani Renacie, które napisały
scenariusz tego dnia, jak również pani Joli i
pani Anecie, które wspaniale wystroiły scenę.
Okazało się, że dla uczniów pani dyrektor miała jeszcze jedną niespodziankę, a mianowicie
trzy nowe gry na świetlicę szkolną. Myślę, że
po takim wspaniałym przywitaniu wiosny, zima
w tym roku szkolnym już nas nie odwiedzi i
powróci dopiero w grudniu!
Monika Stempniak

Powitanie Wiosny

W pierwszym dniu wiosny długim, kolorowym i głośnym korowodem
dzieci z czterech oddziałów przedszkolnych, czyli „zerówek”, przemaszerowały ulicami Kórnika.
Przy akompaniamencie tamburynów, bębenków, grzechotek i innych
brzękadełek dzieci przypomniały, że już najwyższy czas pożegnać zimę.
Pierwszy wiosenny spacer poprzedzony został krótką pogadanką na
temat bezpiecznego zachowania się w ruchu ulicznym, przeprowadzoną
przez p. Kaczmarka ze straży miejskiej w w Kórniku.
Następnie ubrani w kolorowe stroje, przybrani bibułkowymi wstążeczkami, wyposażeni w najróżniejsze, a zarazem najwymyślniejsze
instrumenty, pod obstawą strażników miejskich wyruszyliśmy barwnym
pochodem, aby ostatecznie pożegnać zimę.
Wiosnę powitano szczególnie radośnie: okrzykami, piosenkami,
tańcami i pląsami.
Agata Dopierała
wychowawca klasy Od
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Z UDZIAŁEM BRACTW KURKOWYCH KÓRNIKA-BNINA i POZNANIA.
Motto: „Gdy się zbieramy z Bractwem na cławski. Stanica kawaleryjska stowarzyszenia bigosie kawaleryjskim wspominano chlubne
tradycje kawalerii w Powstaniu Wielkopolskim
polowanie, To w nas męskości odżywa duch. znajduje się w Borówcu k/Kórnika.
A kiedy trąbki usłyszym granie, Każdy z nas
Na spotkanie kawaleryjsko-kurkowe wy- zilustrowanych na dużych planszach fotograwesół i koń też zuch. Dalej do kniej, dalej do lasu znaczono 22 marca. Pod siedzibę Kórnicko- fii Kazimierza Gregera, użyczonych stanicy
bracia. Hop, hop Kurkowie nie traćmy czasu”.
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego zajechał przez Muzeum Walk Niepodległościowych w
29 lipca 1920 roku I dywizjon 7 Pułku tabor kawaleryjski. Na spotkanie oprócz braci Poznaniu.
Kuluminacyjnym punktem programu spoStrzelców Konnych Wielkopolskich w sile kurkowych z Kórnika i Poznania przybyli: Anszwadronu, wyruszył na front wygranej wojny toni Kalisz burmistrz Kórnika, bracia kurkowi tkania był chrzest źrebicy i nadanie jej imienia.
polsko-bolszewickiej. Pułk ten zasłynął w Kam- Grodu Przemysława z Poznania oraz Kórnic- Ceremoniarz rot. Włodzimierz Racławski i
panii Wrześniowej 1939 jako jeden z najbardziej ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Powozem Matka chrzestna Anna Mazurek (wygrany
bitnych pułków polskiej jazdy, za co został sztandarowym powoził Ojciec Chrzestny sztan- plebiscyt Facebooka) w jej zastępstwie Janina
nominowany do dwóch Krzyży Virtuti Militari.
daru Hieronim Urbanek. Taborami dowodził Różak nadali źrebięciu imię „TANGO”. Matka
Od 2002 r. w Poznaniu działa Stowarzy- Wachmistrz Patryk Mikołajewski. Sekcją „Damy ze źrebięciem, otrzymały ulubione marchewki
szenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Zamku Kórnickiego” dowodziła madame i dały popis biegu na ląży. Mamy nadzieję, ze
Konnych Wielkopolskich. Celem tego stowa- Janina Różak przy wsparciu Anny Fonrobert współpraca bractw kurkowych ze stowarzyrzyszenia jest kultywowanie tradycji kawalerii i Katarzyny Szamałek. Konna banderia pod szeniem kawaleryjskim będzie kontynuowana.
polskiej, zwłaszcza zaś 7 Pułku Konnych wodzą rot. Włodzimierza Racławskiego droKazimierz Krawiarz
Strzelców Wielkopolskich (7PKSW). Prezesem gami leśnymi dotarła szczęśliwie do stanicy.
stowarzyszenia jest rotmistrz Włodzimierz Ra- Przy tradycyjnym ognisku i grochówce oraz

nr 7/2014

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
GŁOS MŁODYCH O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

Na kanonizację Jana Pawła II Parafia
pw. Wszystkich Świętych wraz ze Stowarzyszeniem Teatralnym Legion i chórem Tutti
Santi przygotowuje wieczór wspomnień o
nowym Świętym. Będzie to głos wdzięczności i radości z kanonizacji błogosławionego
Jana Pawła II. Chcą ją wyrazić przede
wszystkim młodzi ludzie, kórnicka młodzież
ze Stowarzyszenia Teatralnego Legion, z
Taize, skupiona w chórze Tutti Santi przy
parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
oraz wszyscy kórniczanie. Ks. Stanisław
zasiał ziarno do tego wspólnotowego
spotkania, ks. proboszcz Eugeniusz Leosz
czuwał nad działaniami młodych, gm. Kórnik okazała wsparcie.
Spotkanie poprowadzą młodzi, to będzie ich głos o Karolu Wojtyle jako Wujku,
naukowcu-profesorze KULu, aktorze, poecie i dramatopisarzu, księdzu, biskupie, a
następnie papieżu. Towarzyszyć spotkaniu
będzie piosenka oazowa, która towarzyszyła Karolowi Wojtyle na drodze Jego życia i
o której mówił:
„Śpiew bardzo łączy ludzi. Stwarza
wspólnotę, poczucie jedności, wspólnotę
wyrazu. Powiedziałbym: wspólnotę jakiegoś uniesienia. Bardzo lubię słuchać tej
piosenki o barce czy łodzi, ponieważ to mi
przypomina moment, kiedy sam zostałem
wezwany z łodzi”.
Nie zabraknie dykteryjek związanych z
Janem Pawłem II i anegdot z Jego życia.
Karol Wojtyła, zwany Wujkiem, jeździł ze
studentami na wycieczki. Często tam układał wierszyki do różnych sytuacji:
W 1957 w Bieszczadach taki dwuwiersz:
„Rano mnie chwalą, wieczorem mnie ganią i
jak tu można wierzyć paniom”. W 1952 swojej podopiecznej, nauczycielce, podarował
notes z dedykacją: „W tym notesie nie pisz
dwójek, o to prosi cię dziś Wujek”. W 1955,
podczas spływu kajakowego na Drawie,
cała grupa dotarła do biwaku o zmroku.
Wujek sytuację spuentował rymowanką:
„Za te całodzienne harce, zmówię brewiarz
przy latarce”. Kiedy wyjeżdżając na narty
do Zakopanego, zatrzymał się w klasztorze
Urszulanek na Jaszczurówce, „dokuczał”
jednej z sióstr o imieniu Alfonsa wierszykiem: „Siostra Alfonsa na mnie się dąsa”.
Nie zabraknie górskich akcentów, góry
i górale szczególne miejsce zajmowali w
Jego sercu. 21.04 nasze wspólnotowe
spotkanie wzbogaci nagranie górskiej dykteryjki dzięki uprzejmości dyrektora Domu
Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, Bartłomieja Koszarka. 26.04 na żywo wystąpi
kapela Poznańskiego Oddziału Związku
Podhalan.
Nasze spotkanie wzbogacą też nagrania z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski,
z rozmów z młodzieżą w oknie na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Młodzież kórnicka
podzieli się z nami, co z przesłania Jana
Pawła II zapadło jej w serca, co stosują
w życiu, jaką naukę wynieśli z nauczania
Papieża.
Nie zabraknie też poezji. Tej pisanej
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przez najmłodszych: Nasz Papież ukochany/Bardzo lubił banany,/Ale najbardziej
na świecie,/To chyba lubił dzieci (wierszyk
Mai Manoś, kl.I, SZP w Uhowie); przez młodzież: W brzozach szumiących /W potoku
wezbranym /W wierszach gdzie miłość się
zbiera /A nadzieja kołysze do snu /Można
spotkać dobro (wiersz Magdaleny Wiącek
z Legionu).
Oraz fragmentów twórczości Karola
Wojtyły:
Dorastają znienacka przez miłość,
i potem tak nagle dorośli
trzymając się za ręce wędrują
w wielkim tłumie –
(serca schwytane jak ptaki,
profile wzrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach
bije tętno całej ludzkości.
Trzymając się za ręce
usiedli cicho nad brzegiem.

Pień drzewa i ziemia w księżycu:
niedoszeptany tli trójkąt.
Mgły nie dźwignęły się jeszcze.
Serca dzieci wyrastają nad rzekę.
Czy zawsze tak będzie – pytam –
gdy wstaną stąd i pójdą?

KULTURA
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KAWALERYJSKIE POWITANIE WIOSNY

Albo też jeszcze inaczej:
kielich światła nachylony wśród roślin
odsłania w każdej z nich
jakieś przedtem nie znane dno.
Tego, co w was się zaczęło,
czy potraficie nie popsuć,
czy będziecie zawsze
oddzielać dobro i zło?
(Karol Wojtyła „Dzieci”
z „Profile Cyrenejczyka”)
Zapraszamy wszystkich Państwa do
kolegiaty w Kórniku, 21.04 (drugi dzień
Świąt Wielkanocnych) oraz w przeddzień
kanonizacji 26.04.2014, o godz. 19.00 (po
Mszy św. o 18.00).
Anna Łazuka-Witek

PARAFIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION
CHÓR TUTTI SANTI

ŚWIĘTY CHODZI UŚMIECHNIĘTY
Głos młodych o
ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

Kolegiata w Kórniku
21 i 26 kwietnia, godz. 19.00
WSTĘP WOLNY
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BZZZ… zza ula

W PRZEDSZKOLU IM. MISIA USZATKA

W środę, 2 kwietnia, odbyło się kolejne z cyklu, tym razem
wiosenne, spotkanie z poezją. Celem organizowanych przez nas
spotkań jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowania i zamiłowania do poezji dziecięcej, rozwijanie mowy oraz odwagi scenicznej.
Dzieci bardzo polubiły spotkania z wierszykami i chętnie biorą w
nich udział. Bez problemu pokonują tremę towarzyszącą występom na scenie. Recytacje przeplatane są zabawami ruchowymi do
lubianych przez dzieci piosenek. Podczas spotkania wiosennego,
nasze dzieci odwiedziła Pani Wiosna, w której rolę wcieliła się p.
Asia Kasprzak. Wiosna tchnęła w nas wszystkich radość, optymizm
i dobry nastrój, który zapewne trwał będzie do kolejnego, letniego
spotkania z poezją.			
Beata Krakowska

WYCIECZKA Z BOBREM PLUSKIEM

Dnia 25.03.2014 w ramach obchodów
Światowego Dnia Wody, który przypada na
22 marca, młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie wzięła udział w wycieczce edukacyjnej, organizowanej przez Firmę AQUANET.
Maskotką całej akcji jest Bóbr „Plusk”. Celem
wycieczki było kształtowanie postaw proekologicznych i wyrabianie wśród dzieci odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. W
trakcie zwiedzania Ujęcia Wody oraz Stacji
Uzdatniania Wody młodzież dowiedziała się
skąd pobierana jest woda oraz jakim procesom musi być poddana, żeby mogła trafić do
kranów. Widzieliśmy również biomonitoring
– miejsce pracy szczeżui wielkich, czuwających nad czystością wody. W Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach zobaczyliśmy, jak ogromny wkład technologiczny
jest włożony w proces oczyszczania ścieków,
aby mogły wrócić do środowiska.
ASz

WIOSENNE GRANIE, STRZELANIE I RZUCANIE

23 marca Turniejem Wiosennym
zmagania w nowym sezonie Kórnickich
Rozgrywek Ligowych rozpoczęli w
Radzewie zawodnicy grający w tenisa
stołowego, strzelający z wiatrówki oraz
rzucający lotką.
XIV KÓRNICKA LIGA
TENISA STOŁOWEGO
W turnieju tenisa stołowego wystartowało 39 osób, a miejsca na podium zajmowali:
Dziewczęta do lat 18: 1. Mirella Rozmiarek (Radzewo), 2. Agata Radziejewska
(Radzewo), 3. Wiktoria Oślak (Konarskie).
Chłopcy do lat 18: 1. Jakub Szymankiewicz (Kromolice), 2. Kamil Stempniak
(Konarskie), 3. Tomasz Siejak (Konarskie).
Kategoria Open: 1. Maciej Wiśniewski
(Komorniki), 2. Piotr Raptis (Poznań), 3.
Paweł Kireńczuk (Komorniki)... 7. Andrzej
Szymankiewicz (Kromolice).
XIII KÓRNICKA LIGA STRZELECKA
Rywalizacja w zawodach strzeleckich
zgromadziła na starcie 56 zawodników, z
których najlepszymi okazali się:
Dziewczęta do lat 18: 1. Patrycja Litke
(Kórnik-Bnin, 36 pkt.), 2. Zuzanna Błaszyk
(Czmoń, 34), 3. Michalina Hajdrych (Śrem,
34). Kobiety powyżej 18 lat: 1. Marzena
Brylewska (Czmoń, 35), 2. Marzena Oślak
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(Konarskie, 34), 3. Halina Hajdrych (Śrem,
34). Chłopcy do lat 18: 1. Tomasz Siejak
(Konarskie, 35), 2. Bartosz Radziejewski
(Radzewo, 34), 3. Maciej Kozłowski (Markowice, 33). Mężczyźni powyżej 18 lat: 1.
Marian Litke (Kórnik-Bnin, 36), 2. Jacek
Kozłowski (Markowice, 36), 3. Michał Olejniczak (Czmoniec, 36).
Na bardzo wysokim poziomie stała
rywalizacja mężczyzn. Już dawno nie zdarzyło się, by całe podium zajęli zawodnicy,
którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów.
XI KÓRNICKA LIGA RZUTU LOTKĄ
Zmagania z tarczą i rzutkami przyciągnęły do zabawy 68 osób. Najcelniej rzucali
tego dnia:
Dziewczęta do lat 18: 1. Michalina
Hajdrych (Śrem, 29), 2. Sandra Banecka
(Czmoń, 26), 3. Barbara Toboła (Czołowo,
26). Kobiety powyżej 18 lat: 1. Dominika
Kątna (Czołowo, 32), 2. Zofia Rozmiarek
(Radzewo, 29), 3. Hanna Zaborowska
(Luboń, 28). Chłopcy do lat 18: 1. Michał
Rozmiarek (Radzewo, 28), 2. Nikodem
Niemier (Czmoń, 27), 3. Bartosz Błaszyk
(Czmoń, 27). Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Grzegorz Hajdrych (Śrem, 31), 2. Karol
Niemier (Czmoń, 31), 3. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice, 31).

Na uwagę zasługuje zwłaszcza wynik
najlepszej z kobiet. Więcej tego dnia nie
rzucił nikt inny. Nawet mężczyźni musieli
uznać jej wyższość. Wiele emocji tradycyjnie przysporzył konkurs rzutu w balonik.
Zwycięsko z tego boju wyszło tym razem
aż 18 dzieci.
Na listach startowych odnotowano
zatem łącznie 163 osoby. Najlepsi dzięki
dotacji z gminy Kórnik otrzymali medale.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik” – organizator powyższych turniejów
zaprasza na kolejne zawody w ramach
opisywanych cykli, a mianowicie Turniej
Białej Damy. Odbędzie się on 11 maja.
Karol Niemier

Koło Pszczelarzy w
Kórniku zgodnie ze statutem Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w
Poznaniu jest najmniejszym ogniwem tego
rolniczego zrzeszenia branżowego, działającego w naszym mieście nieprzerwanie
od 1957 roku jako dobrowolna, niezależna
i samorządna społeczno-zawodowa organizacja pszczelarzy.
Na koniec ubiegłego roku do koła
należało 51 osób, które łącznie posiadały
1395 rodzin pszczelich, czyli tzw. pni, powszechnie nazywanych ulami. Ponieważ
jedna osoba jest pszczelarzem honorowym,
bez własnej pasieki, średnia ilość uli na
jednego aktywnego członka koła wynosi
27,9 ula. Rozpiętość rzeczywista uli u jednego pszczelarza waha się od 3 do 100 uli.
Średnia wieku wynosi 53 lata. Najmłodszy
członek ma 23 lata, a najstarszy liczy sobie 87 lat. W kole jest aż 9 kobiet, co jest
ewenementem w porównaniu do innych kół.
W gminie Kórnik swoje pasieki ma 31
pszczelarzy, dwaj z nich mają ule w dwóch
różnych miejscowościach gminy. Łącznie
stacjonuje więc w naszej gminie 745 uli z
rodzinami pszczelimi, co daje średnio niemal dokładnie 4 ule na 1 km2 powierzchni
naszej gminy. Wartość ta nie odbiega istotnie w porównaniu do średniej dla obszaru
całej Polski, która wynosiła ostatnio 4,1
ula/km2 (tą 0,1 różnicy spokojnie można
obdzielić kilku niezrzeszonych pszczelarzy
z naszej gminy). Okresowo 5 pszczelarzy
z KP Kórnik przemieszcza 150 swoich uli
na różne pożytki. Z kolei, zapewne część
uli spoza gminy przyjeżdża na „gościnne
występy” na kórnickie ziemie.
Ponieważ statut WZP Poznań nie warunkuje udziału członkowskiego od miejsca
zamieszkania, mamy 9 pasiek z 307 ulami
poza gminą Kórnik, ale na terenie powiatu
poznańskiego oraz również 9 pasiek z
303 ulami, tyle że na terenie 6-ciu innych
powiatów niż powiat poznański. Jeden
z pszczelarzy kórnickiego koła prowadzi
nawet pasiekę 40-sto pniową na terenie
województwa lubuskiego w powiecie zielonogórskim.
Liczby te porównywalne są z danymi
z lat ubiegłych, gdzie paradoksalnie zarysowała się tendencja spadkowa ilości
pszczelarzy, przy jednoczesnym wzroście
ilości uli wśród członków koła. Jak widać
na załączonej ilustracji, na mapie gminy
są jeszcze „białe plamy”, czyli obszary bez
pasiek pszczelich. Tabelaryczne zestawienie pokazuje, w których 16-stu miejscowościach gminy Kórnik pracują pszczelarze
przy ulokowanych tam ulach, a pszczoły z
kolei pracowicie oblatują i zapylają okoliczne kwiaty drzew, roślin i upraw, w sadach,
ogrodach i na polach, zwiększając nasze
gminne plony.

"Klasykiem
pod
Kórnikiem"
6 kwietnia
godz. 18:00

INFORMACJE

KULTURA

NIECO KOŁOWEJ STATYSTYKI

„WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ”

zaprasza wszytkich
właścicieli pojazdów
wyprodukowanych do 1990r .
Zapraszamy samochody,
motory, ciągniki, rowery.
Parking przy Gazowni w Kórniku
zostanie podzielony na sektory,
a mianowicie
lata 90. 80. 70. 60 i strasze
oraz jeśli znajdą się chętni
utworzymy sektor
aut nowszych tuningowanych,
tak żeby każdy
znalazł coś miłego dla siebie.

www.facebook.com/klasykiempodkornikiem

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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„Praca, praca i jeszcze raz praca” – tak
można krótko podsumować pierwsze trzy
miesiące 2014 roku szkolenia w Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-Kórnik”.
Bardzo dużo już w Klubie przeżyliśmy
przez kilkanaście lat działalności, lecz takiego obfitego w różne akcje szkoleniowe
okresu jeszcze nie było. Ale od początku.
Jeszcze w grudniu, otrzymaliśmy wiadomość, że Nasi czołowi zawodnicy: Mateusz
Nowak i Jakub Posadzy zostali powołani do
Kadry Narodowej Juniorów na rok 2014. Ich
całoroczny trud został zauważony przez sztab
szkoleniowy Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego. Chwilę później Władze Gminy
uhonorowały tych samych chłopaków a także
Łukasza Nowaka podążającego sportową
ścieżką swojego brata, stypendiami sportowymi. Także trener Andrzej Bartosiewicz za
prowadzenie szkolenia na bardzo wysokim
poziomie oraz sukcesy zawodników na arenie
krajowej i międzynarodowej otrzymał nagrodę
specjalną od Gminy. Cieszymy się, że Nasza
ciężka praca jest zauważana i doceniana na
szczeblu krajowym i lokalnym. Już w połowie
stycznia Jakub Posadzy został powołany na
dziesięciodniowe zgrupowanie szkoleniowe
w Poznaniu, gdzie wraz z czołówką polskich
juniorów przygotowywał się do pierwszego
startu kontrolnego w szwedzkim Trelleborgu.
Jako, że staramy się w Klubie zapewnić
wszystkim zawodnikom podobny poziom
szkolenia, w pierwszym tygodniu ferii trójka
zawodników: Marcin Kozieł, Łukasz i Mateusz Nowak przygotowywała się do sezonu
przebywając na zgrupowaniu w Bornem
Sulinowie. W gronie zawodników ze Środy
Wielkopolskiej, Szakala Jeżyce oraz Bornego
Sulinowa zgłębiała tajniki taekwondo. Borne
Sulinowo to doskonałe miejsce do prowadzenia treningów w terenie. Malownicze tereny
pozwalają zapomnieć o ciężkiej pracy. Bogaty
program treningowy, w którym nie zabrakło
nawet analizy materiałów wideo zapadł głęboko w pamięć.
8 lutego Marcin Kozieł, Mateusz Nowak
i Jakub Posadzy (jako reprezentant kraju)
wystartowali w międzynarodowym turnieju
Trelleborg Open 2014 (klasa G1 wg Światowej Federacji Taekwondo). Ta prestiżowa
impreza zgromadziła blisko 1200 zawodników
z całego świata. Starty kontrolne mają pokazać aktualną dyspozycję zawodników, toteż
nie oczekiwaliśmy sukcesów. I też takich nie
było. Jedynie Kubie udało się wygrać walkę,
co zważywszy na fakt iż była to pierwsza
walka jaką od trzech lat wygrał w Szwecji
zasługuje na uwagę.
Warto podkreślić, iż w Naszym Klubie
możliwość startu mają również najmłodsi
adepci taekwondo. Oczywiście nie startują w
konkurencji walk, bo na takie jest za wcześnie,
lecz w konkurencjach sprawnościowych (nare
chagi – kopnięcia naprzemienne w czasie 10
sek.; twio olgul ap chagi – kopnięcie wzwyż,
poomsae – układy formalne). Okazja do
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startu trafiła się 22 lutego w Śremie, gdzie
na zaproszenie klubu Feniks pojechała dziesięcioosobowa ekipa najmłodszych. Trzeba
szczerze powiedzieć, że Kórniczanie nie zawiedli. Razem wywalczyli 13 medali i zdobyli
3 miejsce w poomsae drużynowym (drużyna:
Dawid Smajdor, Michał Sobkowiak, Jakub
Zawodni). Cieszy też fakt, że w zawodach
wzięła udział piątka zawodników, która trenuje
dopiero od tego sezonu. Mimo to niektórym
udało się nawet zdobyć medale! I tak, na
podium stawali: Milena Michałowska – brąz
w nare chagi; Wiktoria Sułek – złoto w nare
chagi i poomsae, srebro w twio olgul ap chagi;
Daria Lacherska – brąz w nare chagi, Jakub
Zawodni - złoto w twio olgul ap chagi i srebro
w nare chagi; Dawid Smajdor – złoto w nare
chagi i poomsae; Michał Sobkowiak – srebro
w poomsae; Mikołaj Posadzy – srebro w
poomsae i brąz w nare chagi, Kamil Czaplicki – brąz w twio olgul ap chagi. Niestety bez
medali wrócili Marek Binetti i Hubert Witczak,
jednak jak na debiutantów wypadli bardzo
dobrze. W rolę opiekuna i trenera grupy wcielił
się na tych zawodach Jakub Posadzy.
O tym, że mamy zawodników na wysokim poziomie niech również świadczy fakt,
iż otrzymaliśmy zaproszenie na konsultację
treningową organizowaną przez czołowy
polski klub AZS AWF Warszawa. W dniach
1-3 marca Mateusz Nowak wraz z trenerem
Andrzejem Bartosiewiczem uczestniczyli
w szkoleniu techniczno-taktycznym. Nie
zabrakło sparingów a także ćwiczeń na siłowni. Należy nadmienić, iż Mateusz był tam
najmłodszym zawodnikiem – konsultacja
była bowiem skierowana do seniorów. Jednakże drzemiący w nim potencjał sprawił, iż
poradził sobie znakomicie i nie odstawał od
grupy. Wygląda na to, iż zgrupowanie osiągnęło zamierzony efekt szkoleniowy. Dwa
tygodnie później, na zawodach Dutch Open
w holenderskim Eindhoven, Mateusz zdobył
srebrny medal. Może nie było by w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, iż były to zawody
o klasę wyższą(G2) niż te miesiąc wcześniej
w Trelleborgu. Mateusz wygrał wysoko cztery
pojedynki by ulec dopiero w finale zawodnikowi z Wielkiej Brytanii.
W tym samym czasie trzyosobowa ekipa
z Naszego klubu wzięła udział w międzynarodowym turnieju Cobra CUP. Ten zorganizowany na szybko wyjazd (zamieszanie przy
rejestracji spowodowało, iż trójka zawodników
z zaprzyjaźnionego klubu Szakal Jeżyce
startowała w barwach Kórnika), okazał się
sukcesem. Marcin Kozieł w końcu otrząsnął
się z serii porażek i wygrał swoją kategorię.
Jego sukces powtórzył Łukasz Nowak. Tylko
Dawid Smajdor, niestety tym razem miał
mniej szczęścia i po przegraniu drugiej walki
ostatecznie zajął piąte miejsce.
Jak to w sporcie bywa, Dawid nie musiał
długo czekać na pokazanie na co go stać. 22
marca zorganizowaliśmy wyjazd na Pierwszą
Kolejkę Warmińsko-Mazurskiej Ligii Taekwondo, która odbyła się w Giżycku. Razem z
Dawidem wystartowała jeszcze piątka zawodników z Naszego Klubu. Trzon ekipy stanowili
zawodnicy, którzy mięli sprawdzić się w konkurencji walki. Skoro jednak przejechali przez
pół Polski to oczywiście wystartowali również
w konkurencjach sprawnościowych. Atmos-

fera na zawodach byłą pierwszorzędna. Na
każdym kroku czuliśmy szacunek i radość z
tego, że pofatygowaliśmy się blisko 450km.
Jednak już po chwili okazało się, że jak UKS
TKD KÓRNIK przyjeżdża na zawody, to nie
tylko w celach towarzyskich. Mimo skromnej
ekipy zdobyliśmy parę medali w tym złote. I
tak: Dawid Smajdor zdobył złoto i srebro w
konkurencjach sprawnościowych i złoto w
walkach; Jakub Zawodni 2 srebra i brąz w
„sprawnościówkach” i złoto w walkach; Celestyna Siejak – złoto w konkurencji nare chagi i
srebro w walce; Łukasz Nowak – brąz w twio
olgul ap chagi i złoto w walce, Mikołaj Posadzy – srebro w poomsae. W zawodach wziął
udział również Michał Sobkowiak debiutujący
w walce sportowej. Niestety nie udało mu się
zdobyć na tych zawodach medalu, ale walczył
dzielnie. Miłym akcentem na zawodach było
przyznawanie nagród dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej. Spieszymy
zakomunikować, iż Dawid Smajdor został
uhonorowany tytułem Najlepszy Młodzik, a
cztery walki, które stoczył wszyscy na długo
zapamiętają. Przyjęliśmy wiele słów uznania
i gratulacji za poziom wyszkolenia jaki Dawid
obecnie reprezentuje, mimo, iż jest dopiero na
początku swojej kariery. Opiekę trenerską na
tych zawodach sprawował Nasz nowy trener
Karol Włodarczak, do niedawna członek
Kadry Narodowej Seniorów.
Mimo sukcesów jakie odnoszą Nasi zawodnicy nie zwalniamy tempa. W sobotę 29
marca w KCRiS Oaza odbyły się konsultacje
sparingowe, w których wzięło udział kilkudziesięciu zawodników z zaprzyjaźnionych
klubów takich jak: Szakal Jeżyce Poznań,
Białe Tygrysy Jarocin, UKS Taekwondo Środa
Wlkp., MUKS Piętnastka Bydgoszcz a także
zawodników z SMS Bydgoszcz i ULSKT
Borne Sulinowo. Podczas dwóch dwugodzinnych treningów zawodnicy doszkalali się
zakresie taktyki prowadzenia walki sportowej,
a głównym prowadzącym szkolenie był Nasz
trener – Andrzej Bartosiewicz.
Dzięki staraniom Władz Klubu a w
szczególności Tomasza Nowaka, doszedł
do skutku wyjazd Jakuba Posadzy na Mistrzostwa Świata Juniorów oraz kwalifikacje
do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Pod
względem finansowym wyjazd Jakuba na
Daleki Wschód był możliwy dzięki wsparciu
finansowemu z Gminy (ogromne podziękowania dla Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego oraz p. kierownik Wydziału Promocji
Magdalenie Matelskiej-Bogajczyk), wsparciu
Klubu, a przede wszystkim rodziców Jakuba.
Oba turnieje odbyły się w dniach 20-26 marca
na Tajwanie. Szczegółowa relacja zostanie
przedstawiona w następnym numerze.
Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością
Klubu to zapraszamy do odwiedzenia Nas
na treningach w KCRiS Oaza w poniedziałki
i środy w godzinach 17.00-20.30, lub kontakt
telefoniczny pod numerem 663 786 462.
Strona internetowa Klubu: www.tkdkornik.pl;
profil na FB: facebook.com/tkdkornik
Szkolenie w UKS TKD KÓRNIK jest
wspierane finansowo przez Gminę Kórnik
oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
PP
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SPORT SZKOLNY
AWANS CHŁOPCÓW Z KÓRNIKA I
DZIEWCZĄT Z RADZEWA
W UNIHOKEJU
Gułtowy 10/17.03.2014
Ku zaskoczeniu innych szkół z powiatu poznańskiego szkoły naszej gminy, po półfinałach
awansowały do finałów mistrzostw powiatu w
unihokeju szkół podstawowych. Reprezentanci
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku w składzie:
Bartosz Zgarda, Krzysztof Mrugas, Łukasz Nowak, Tymoteusz Gabski, Miłosz Garstkiewicz,
Filip Młynarczyk, Rafał Rozmiarek, Adrian Bladocha startowali 17.03.2014 w turnieju, którego
gospodarzem był Zespół Szkół w Gułtowach (
niegdyś niepokonana szkoła w tej dyscyplinie)
. Chłopcy pod kierunkiem p. Andrzeja Palucha
wygrali turniej z udziałem 6 szkół i awansowali
do finału rozgrywek. Grając w grupie B zremisowali z SP Kiciny 2:2 i pokonali SP Paczkowo
1:0 a SP Paczkowo przegrało z SP Kiciny 1:2.
Do półfinału turnieju awansowali z drugiego
miejsca i pokonali 1:0 szkołę z Stęszewa. W
meczu finałowym spotkali się ponownie ze
szkołą z Kicin i w regulaminowym czasie gry
padł remis 2:2. O zwycięstwie decydowały rzuty
karne, które lepiej wykonywali zawodnicy z
Kórnika ( 1:0 ). Końcowa klasyfikacja turnieju:
1m. SP 1 Kórnik, 2m. SP Kiciny, 3m. SP1 Stęszew, 4. SP Gułtowy, 5. SP Paczkowo, 6. SP
Pobiedziska-Letnisko.
Do rejonu awansowały tylko dwie pierwsze
szkoły. Bramki dla Kórnika zdobywali: Tymoteusz Gabski 2, Miłosz Garstkiewicz 2, Krzysztof
Mrugas oraz Bartosz Zgarda po 1 bramce. Decydującego karnego w meczu finałowym wykorzystał Filip Młynarczyk. Świetnie bronił strzały
przeciwników bramkarz Bartosz Zgarda, który
obronił wszystkie rzuty karne. Gratulujemy!
Również dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Radzewie awansowały na zawody rejonowe w unihokeju. Zespół p. Karola Niemiera
wygrał mecze z SP Gułtowy 3:0, SP nr 4 Swarzędz 4:0 oraz zremisował z szkołą z Modrze
0:0 i z SP Kicin 1:1.Hokeistki awansowały do
finałów mistrzostw powiatu poznańskiego z
drugiego miejsca. Jeśli dziewczyny poprawią
skuteczność strzałów na bramkę mogą zaskoczyć inne szkoły w finale. Awans wywalczyły i
bramki strzelały grające w drużynie: Monika
Stempniak (kapitan) - 5 goli, Agata Radziejewska - 1 gol oraz Agata Bartkowiak (bramkarz),
Lidia Wiśniewska, Katarzyna Karaś, Weronika
Matuszewska, Klaudia Jankowska, Klaudia
Olejniczak, Roksana Toboła, Dominika Frąckowiak. Wszystkim życzymy medali w finałach
rozgrywek.
DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM
W ROBAKOWIE
W FINALE WOJEWÓDZKIM
W Jarocinie 18.03.2014 odbyły się półfinały Mistrzostw Województwa-rejon Poznań-Wschód w aerobiku grupowym. Trzecie
miejsce i awans do Finałów Mistrzostw Wielkopolski wywalczyły uczennice p. Marcina
Stanikowskiego Z Gimnazjum w Robakowie,
które przygotowała p. Barbara Jańczyk. W
zespole wystąpiły: Katarzyna Jachnik, Małgorzata Zawierucha, Olga Sznura, Daria Doba,
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Weronika Gatkowska, Marta Lenik, Angelika
Zawierucha, Marta Nowak. Po raz pierwszy
wystąpiły w finale wojewódzkim, który odbył
się w Arenie Poznań ( 28.03.2014) i zajęły 17
miejsce..
W rejonie Poznań - Zachód w Międzychodzie startował także młody zespół ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Nie
wystąpili w finałach Wielkopolski, gdyż zajęli
szóste miejsce.
CZWARTE MIEJSCE GIMNAZJALISTEK
KÓRNIKA W UNIHOKEJU
Jako pierwsze w półfinałach rozgrywek
gimnazjów dnia 17 marca 2014 w Baranowie
startowały dziewczęta. Pod kierunkiem p.
Doroty Frąckowiak zajęły drugie miejsce i wywalczyły awans do finałów mistrzostw powiatu .
W meczu z Skórzewem wygranym 4:2 bramki
strzeliły: Martyna Boguszyńska- 3, Martyna
Kuberacka i Klaudia Dryjer po 1. Bezapelacyjnie półfinał wygrały gimnazjalistki z Baranowa
(gospodarz imprezy), które pokonały Skórzewo
9:1 i Kórnik 11:1.
Z kolei kórniccy gimnazjaliści walczyli o finał
w dniu 19.03.2014 w miejscowości Gułtowy.
W grupie 4 szkół zajęli trzecie miejsce i nie
zakwalifikowali się do finału mistrzostw powiatu.
Wyniki meczów: Kórnik -Pobiedziska 1 : 0;
Kórnik-Skórzewo 2 : 3; Kórnik-Gułtowy 2 : 3
Bramki dla Kórnika zdobyli: Patryk Płóciniak
4, Dawid Matuszewski 1 .
Ostatecznie zajmą w powiecie miejsce
od 5- 6.
Odbyły się także finały mistrzostw dziewcząt ( 26.03.2014). Kórnickie gimnazjalistki nie
awansowały do rejonu. W finałowej rywalizacji
zajęły czwarte miejsce w powiecie.
FINAŁ WOJEWÓDZKI
W BADMINTONIE SPG
W finałach Drużynowych Mistrzostw
Wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych w
badmintonie startowały dziewczęta z Zespołu
Szkół w Kórniku. Startujące po raz pierwszy
w tych rozgrywkach, uczennice p. Iwony
Rauk: Marta Karpińska i Weronika Karpińska
zajęły bardzo dobre , bo siódme miejsce w
województwie wśród dziewięciu startujących
szkół. Tym samym zdobyły cenne punkty dla
szkoły do sportowego współzawodnictwa w
województwie. W finale Wielkopolski walczyły
dziewczęta z następujących szkół:
LO Czarnków, ZSO Jarocin, II LO Kalisz,
LO I Kępno, ZS- E Konin, I LO Pleszew, ZSR
Kaczki Średnie, ZSZ
Wolsztyn i ZS Kórnik.

półfinałach powiatu , by dalej awansować do
finałów mistrzostw powiatu i zawodów rejonowych. Udało to się wywalczyć koszykarkom
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku ( część
z nich trenuje w sekcji koszykówki w OAZIE
Kórnik), które po zajęciu drugiego miejsca w
powiecie zagrały najpierw w półfinale zawodów
rejonowych. Turniej z udziałem najlepszych
szkół z powiatu jarocińskiego, gnieźnieńskiego i poznańskiego odbył się 25 marca 2014
w hali OAZA w Kórniku. Kórnickie koszykarki
sprawiły niespodziankę i wygrały półfinał rejonu,
tym samym awansowały do finałów zawodów
rejonowych czyli półfinałów Mistrzostw Wielkopolski. Grały z SP Witkowo gm. Gniezno
wygrywając 23:22 i z SP 2 Jarocin 47:12. Dla
Kórnika kosze strzelały i punkty zdobywały:
Julia Łopińska- 24, Katarzyna Kedziora-19,
Jagoda Tomczak i Magdalena Drzewiecka po
9, Agnieszka Kozieł-4, Martyna Siódmiak-3 i
Klaudia Kowalska-2.Ponadto w zespole grały:
Aleksandra Mendel, Laura Szklarek-Mielęcka,
Zuzanna Rutkowska, Kinga Kaczmarek i Kinga
Koczorowska. Gratulacje dla wszystkich zawodniczek oraz nauczycieli przygotowujących
ich do mistrzostw ! Finał rejonu odbędzie się w
kwietniu w Śremie.
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Pracowity
początek roku w
UKS TKD KÓRNIK

WICEMISTRZOSTWO POWIATU
DZIEWCZĄT RADZEWA W UNIHOKEJU
Z srebrnymi medalami wróciły hokeistki
Szkoły Podstawowej w Radzewie z Mistrzostw
Powiatu Poznańskiego w unihokeju. Jest
to największy sukces tej szkoły w kategorii
dziewcząt. Wychowanki p. Karola Niemiera
zajmując drugie miejsce w finale awansowały
do zawodów rejonowych Poznań- Wschód.
Mimo ,że nie przegrały żadnego meczu to o
miejscu drugim zadecydowały bramki. Wyniki
meczów: Radzewo - Swarzędz(nr 4) 0:0
Radzewo - Rogalinek 6:1 , Radzewo - Komorniki 2:2. W zespole grały: Monika Stempniak
(kapitan) - 5 bramek, Agata Radziejewska - 2,
Weronika Matuszewska - 1 oraz Agata Bartkowiak (bramkarz), Lidia Wiśniewska, Katarzyna
Karaś, Klaudia Jankowska, Klaudia Olejniczak,
Dominika Frąckowiak, Roksana Toboła. Gratulujemy! Turniej wygrały Komorniki. Półfinał
rejonu odbędzie się 4.04.2014 w Niechanowie.
Niestety nie udało się chłopcom Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku awansować do
finałów zawodów rejonowych ( 24.03.2014)
w unihokeju. Ostatecznie zajęli w półfinałach
rejonu trzecie miejsce i odpadli z dalszych
rozgrywek.
ARA

SUKCES KOSZYKAREK SP 1
KÓRNIK
Jakże trudno przebić się szkołom powiatu
poznańskiego w grach
drużynowych do finałów wojewódzkich.
Najpierw trzeba wygrać zawody gminne,
później w turnieju z
udziałem kilku szkół
zająć miejsce 1-2 w
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GRUPA KOLARSKA LIMARO
WRÓCIŁA Z HISZPANII
Po ciężko przepracowanych dwóch
tygodniach i pokonaniu na rowerach ponad
1000km do kraju wróciła 16-osobowa grupa
zawodników i zawodniczek sekcji kolarskiej
UKS Jedynka Limaro Kórnik. W Lloret de
Mar panowały wymarzone warunki do
treningu kolarskiego. Niebo bezchmurne
a temperatura wahała się 18-23*c. Wśród
zawodników na zgrupowaniu przebywały
reprezentantki Polski juniorek i do 23 lat,
finansowane przez Ministerstwo Sportu.
Pozostała grupa (9 osób) to najbardziej

ERGOMETRY
W BNINIE
28 marca 2014 roku w bnińskiej podstawówce już po raz dziesiąty odbyły się
Mistrzostwa Szkół Podstawowych o Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły nr 2 w Kórniku
na Ergometrze Wioślarskim. Każda szkoła
mogła wystawić po dwa zespoły dziewcząt
i dwa chłopców. Drużyna mogła liczyć trzy
osoby, z czego do klasyfikacji zespołowej
brano pod uwagę dwa najlepsze czasy
uzyskane na dystansie 300 metrów.
Zawody otworzyła pani wicedyrektor
Agnieszka Półchłopek, która powitała
startujących uczniów i zaproszonych
gości. Pani Anna Rauk, gminna organizatorka sportu szkolnego i przedstawicielka
Szkolnego Związku Sportowego zachęciła
przybyłych uczniów do zdrowej, sportowej
rywalizacji.
Przedstawiono regulamin i zasady
współzawodnictwa. Po losowaniu kolejności startów rozpoczęto biegi. Jako pierwsze
wystartowały dziewczęta z Bnina, dalej
Kórnika i Szczodrzykowa. Najlepszy wynik
uzyskała Weronika Sikorska z SP 2 z czasem 1:02,9 min., II miejsce zajęła Katarzyna
Kędziora z Kórnika (1:08,6) a III miejsce
Julia Macuda ze Szczodrzykowa (1:10,2).
W klasyfikacji zespołowej wygrał zespół SP 2 w składzie Weronika Sikorska i
Weronika Andrzejewska, II miejsce zajęła
reprezentacja szkoły w Kórniku - Katarzyna Kędziora, Martyna Nowaczyk i Jagoda
Tomczak i III miejsce drugi zespół z Bnina
w składzie Zuzanna Zakrzewska i Julia
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utalentowana młodzież z Kórnika (15-16
lat), która swą przygodę z kolarstwem może
realizować w tak atrakcyjny sposób m.in.
dzięki sponsorom (firmom TFP, Limaro,
oraz Hotelowi Rodan). Wszystkie treningi
odbywały się pod okiem trenera Roberta
Taciaka, który był bardzo zadowolony z
postawy całej „szesnastki”, a szczególnie
z postępów u tych najmłodszych w ekipie,
którym takie zgrupowanie powinno dać więcej, niż niekiedy kilka miesięcy szkolenia.
Ogromną korzyścią dla młodszej grupy była
możliwość wspólnych treningów na bardzo
urozmaiconym terenie z grupą doświadczonych reprezentantek Polski. Konfrontacja ta okazała się niezwykle pożyteczna
szczególnie w doskonaleniu techniki jazdy

Żurawlew. Kolejne miejsca zajęły zespoły
z Kórnika i Szczodrzykowa.
Po dziewczętach wystartowali chłopcy.
Tutaj niepokonany był uczeń szkoły w
Szczodrzykowie, Maksymilian Garstkiewicz osiągając czas 1:00,9. Tuż za nim na
metę wpłynął Gracjan Kuncewicz z Kórnika
(1:01,9) i jako trzeci Jerzy Kaczmarek
również z Kórnika (1:03,0). Drużynówkę
wygrał zespół SP Kórnik w składzie Gracjan Kuncewicz, Szymon Zimniak i Michał
Stanisławski. II miejsce zajęli uczniowie
ze Szczodrzykowa: Maksymilian Garstkiewicz i Miłosz Ziółkowski a III miejsce drugi
zespół z Kórnika Jerzy Kaczmarek, Michał
Paczkowski i Mateusz Marciniak. Kolejne
miejsca zajęli przedstawiciele ze Szczo-

i poznawaniu wszelkich zasad kolarstwa.
Tradycyjnie już, będąc w tak pięknym
miejscu, staraliśmy się naszej młodzieży
uatrakcyjnić pobyt, wypełniając program
licznym zwiedzaniem i zaglądaniem do
najatrakcyjniejszych miejsc na malowniczym Costa Brava. Jeden z dni wolnych w
od treningu był całkowicie poświęcony na
zwiedzanie Barcelony. Była okazja również starożytna miasteczko Pals. Kolarze
przylecieli do Polski 20-ego marca, po
czym kolejne przygotowania odbywać się
będą na miejscu w Kórniku, oraz na torze
kolarskim w Pruszkowie. Pierwsze starty w
zawodach zaplanowane są na 5 i 6 kwietnia
w Dzierżoniowie i Sobótce.
Paweł Marciniak

drzykowa, Radzewa i Bnina.
Rywalizacja zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców była zacięta a o wynikach
końcowych często decydowały ułamki sekund. Po podliczeniu wyników drużynowych
zwycięskie zespoły dziewcząt z Bnina i
chłopców z Kórnika odebrały puchary. Rozdano medale, dyplomy, nagrody i drobne
upominki. Po poczęstunku pani dyrektor
podziękowała wszystkim uczestnikom i
zaprosiła do rywalizacji w przyszłym roku.
Zawody przeprowadzono i nagrody rozdano dzięki sponsorom, którym były: Urząd
Gminy w Kórniku, UKS „Dwójka Kórnik”,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku.
MI
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KAJAKIEM
z Kórnika
do Poznania
FX events - organizatorzy nietypowych
imprez integracyjnych dla firm, Urząd
Miasta Kórnik oraz Rada Osiedla Stare
Winogrady zapraszają mieszkańców Gminy
Kórnik oraz miasta Poznania na „III Kórnicki
Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana w
ramach cyklu „Baw się z FX-em” odbędzie
się w sobotę i niedzielę 12 i 13 kwietnia
2014 r.
Już po raz trzeci organizowany jest
spływ kajakowy na trasie z Kórnika do
Poznania. Dwa lata temu 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 zostaną po raz
kolejny oczyszczone i udrożnione. Organizatorzy ponownie zapraszają do wspólnego wiosłowania wszystkich chętnych, a w
szczególności mieszkańców gminy Kórnik!
Około 35-kilometrowa trasa podzielona będzie na dwa odcinki. W sobotę od
rana organizatorzy wypłyną z Biernatek k.
Kórnika. Start uczestników zlokalizowany
będzie w Bninie; spływ popłynie przez jez.
Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe
i dalej rzeką Głuszynką. Po pokonaniu
zarośniętego trzciną jeziora w Borówcu,
malowniczo meandrującą rzekę uczestnicy
dopłyną w okolice Kamionek, gdzie na łące
przy lesie zlokalizowany będzie biwak –
nocleg pod namiotami.
Tam wieczorem „FX events” zabawią
uczestników nietypowymi konkurencjami
integracyjnymi, a dzień zakończy się ogniskiem 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 aż do parku na Szelągu w
Poznaniu.
Udział w imprezie należy zgłosić do
środy, 09. 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 specjalno-
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ści kajakarstwo. Dzieci mogą wziąć udział
w spływie wyłącznie pod opieką dorosłych.
Impreza organizowana jest przy współpracy z Urzędem Gminy Kórnik, Radą
Osiedla Stare Winogrady, a patronami medialnymi są Radio Merkury i Kórniczanin.

Informacje szczegółowe dotyczące
spływu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.
fxevents.pl oraz na facebookowym
profilu FX
Kontakt: Komandor Spływu Jakub
Zygarłowski tel. 606-454-121
Organizatorzy
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Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Gdy w brzuchu
burczy...

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.

C ia s t o P iñ a C o la d a
c z y li k o s t k a a n a n a s o w o - k o k o s o wa
Pyszne delikatne ciasto na pus z y s ty m b i s z k o p c i e , z b u d y n i o w y m
k r e m e m , k a w a ł k a m i a n a n a s ó w,
przykryte chrupiącym blatem kokosowym. Jak powiedział Junior
„ To n a j l e p s z e c i s to z k r e m e m j a k i e
j a d ł e m ” :- ) D o b i s z k o p tu d o d a ł a m
o d r o b i n ę k u r k u m y, c o s p r a w i ł o , ż e
ciasto jest słoneczne, a egzotyczne
owoce: kokos i ananas przenoszą
n a c h w i l ę w tr o p i k a l n e k l i m a ty.
B is z k o p t
( m o ż n a p r z y g o t o wa ć s wó j u lu b io n y ) :
5 jaj
150 g cukru
120 g mąki pszennej
30 g mąki ziemniaczanej
4 łyżki oleju
s z c z y p ta s o l i
½ łyżeczka proszku do pieczenia
½ łyżeczki kurkumy
N a s ą c z e n ie b is z k o p t u :
⅓ szklanki wody
4 ł y ż k i s o k u z c y tr y n y
4 łyżki rumu*
Piekarnik rozgrzać do 180ºC. Odd z i e l i ć b i a ł k a o d ż ó ł te k . B i a ł k o u b i ć
z s o l ą n a s z ty w n ą p i a n ę , s to p n i o w o
dodawać cukier. Kiedy piana będzie
bardzo gęsta, a cukier całkowicie
rozpuszczony dodać kolejno żółtka,
wszystko dobrze zmiksować. Dodać
olej i ponownie dokładnie zmik-

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

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

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

Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75

sować. Dodać w dwóch porcjach
przesiane obie mąki z proszkiem do
pieczenia i kurkumą. Mąkę wmieszać bardzo delikatnie łyżką (nie
u ż y w a ć m i k s e r a !) . M a s ę p r z e ł o ż y ć
d o p r o s to k ą tn e j fo r m y o w y m i a r a c h
ok. 27 x 39 cm, wyłożonej papierem
do pieczenia z lekko natłuszczonym
spodem. Piec w piekarniku ok. 25 –
30 minut, do tzw. suchego patyczka.
Po wyjęciu z piekarnika biszkopt
p r z y k r y ć l n i a n ą ś c i e r e c z k ą i w y s tu dzić. Ostudzony biszkopt nasączyć.
B la t k o k o s o w y :
5 białek
s z c z y p ta s o l i
⅔ szklanki cukru
200 g wiórków kokosowych
Białka ubić z szczyptą soli na
sztywną pianę, pod koniec dodawać
p a rti a m i cu ki e r. U b i j a ć d o mo me n tu
rozpuszczenia się cukru aż masa
będzie gęsta i lśniąca. Dodać wiórki
k o k o s o w e i d e l i k a tn i e , ł y ż k ą w m i e s z a ć d o m a s y.
Formę o wymiarach 27 x 39 cm
(tę sama blaszkę, na której pieczony
b y ł b i s z k o p t) w y ł o ż y ć p a p i e r e m d o
pieczenia, przełożyć na nią bezę kokosową. Piec w piekarniku nagrzan y m d o 1 7 0 º C p r z e z 2 5 – 3 0 m i n u t,
a ż b e z a n a b i e r z e z ł o te g o k o l o r u .
Krem ananasowy:
2 puszki ananasów w zalewie
1 b u d y ń ś m i e ta n k o w y z c u k r e m
5 ż ó ł te k
250 g masła
2 łyżki cukru pudru
5 łyżek rumu*
Ananasy odsączyć (sok zostawić) i pokroić na małe kawałki Przygotować 1 ¼ szklanki zalewy ananas o w e j . Od l a ć o k . ¼ s z k l a n k i s o k u i

r o z p r o w a dzi ć w ni ej budyń i żół tka.
Pozostałą część soku zagotować,
wlać budyń i energicznie wymieszać
aż masa zgęstnieje. Masę ostudzić.
Miękkie masło ubić z cukrem
pudrem na białą, puszystą masę.
D o m a s ł a dodać al kohol i porcj ami
m a s ę b u dyni ow a - dokł adni e zmi ks o w a ć n a j ednol i ty krem. D o kremu
d o d a ć p o kroj one ananasy i del i katn i e w y m i eszać.
N a n a sączony bi szkopt w ył ożyć
k r e m a n a n a s o w y, p r z y k r y ć o s t u dzonym blatem kokosowym, lekko
docisnąć. Wierzch ciasta można
o z d o b i ć r oztopi oną w kąpi el i w odn e j b i a ł ą l ub czarną czekol adą (ok.
50g). Gotowe ciasto schłodzić w
l o d ó w c e , naj l epi ej przez cał ą noc.
*jeśli ciasto będą jadły dzieci
proponuję pominąć w przepisie
alkohol

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

Od dnia 17.03 na terenie gminy działa patrol łączony składający się z funkcjonariusza Policji oraz funkcjonariusza Straży Miejskiej.
Ostatnim większym sukcesem patrolu jest ujawnienie w dniu 24.03 w Biernatkach nietrzeźwego kierującego - mieszkańca Zaniemyśla,
który w wydychanym powietrzu podczas kontroli miał ok. 1‰ alkoholu.
SM

22

nr 7/2014

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.

4 kwietnia 2014 r.

Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690

SPORT

Bardzo WAŻNE Telefony

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

* W lutym na parkingu przy kórnickim ratuszu znaleziono kluczyki di pojazdu (Fiat). Właściciel proszony o kontakt. Tel. 61 89 72 606
* Przyjmę każdą pracę. Tel. 602 74 56 31
* Sprzedam działkę 1000 m² w Radzewie. Tel. 667 342 466
* Sprzedam koła- komplet 165/70/13’’. Tel. 604 389 027
* Sprzedam 4 opony letnie 175/70/13’’. Tel. 668 422 535
* Sprzedam Opel Atra r. 1999. Stan idealny. Tel. 697 640 125
* Sprzedam albę komunijną chłopięcą i dziewczęcą - wzrost 134 cm oraz rękawiczki białe 128 i buty rozm. 36. Tel. 604 419 759
* Sprzedam nowy rower półwyścigowy-szosowy. Aluminiowa rama. 300 zł. Tel. 668 149 609
* Wykonujemy wertykulację trawników, koszenie trawników, usługi glebogryzarką, czyszczenie kostki brukowej i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
* Sprzedam koguta rasowego. Tel. 691 077 580
* Sprzedam narożnik ze skóry - trzy komody (komplet) - szafę dwudrzwiową z lustrem. Tel. 503 533 349
* Systemy alarmowe, kamery, domofony. Instalacje elektryczne - nowe oraz przebudowy. Tel. 507 773 102
* Wynajmę mieszkanie. Kórnik, ul. Staszica. Tel. 605 388 295
* Sprzedam dom w Czmońcu stan surowy otwarty wraz z działką 1600m². Tel. 691810340
* Sprzedam 4,5h ziemi w Czmońcu. Tel. 691810340
* Sprzedam działki budowlane w Czmońcu 3500m², 1500m², 750m² tel 691810340
* Sprzedam kontener z płyty obornickiej na biuro lub inne 6x2,50x2,60 tel 691810340
* Sprzedam drut Q 14 8m oraz Q12 1T drut z rozbiurki 1,70 zł za 1 kg. Tel. 691810340
* Kompleksowa budowa dachów, adaptacje poddaszy, ściąganie eternitu...szybko, fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513-540-581
* Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki. Kórnik i okolice. Tel. 731100754
* Kupię dom lub działkę w centrum Kórnika. Tel. 608 279 247
* Sprzedam używany damski rower marki Giant-Tanio! Tel 724247256
* Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz. Tel. 662 152 487
* Maskotka, śliczny rekin, czarno-pomarańczowy, ogromny 225 cm dł, cena 70 zł. Tel. 519550324
* Sprzedam małą ławę na kółkach, ławostół oraz rower młodzieżowy. Tel. 691 645 210
* Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
* Sprzedam matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tanio!!! Tel. 506 490 723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego. Tel. 506 490 723
* Sprzedam nową 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 Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson ,2 głośniki +subwoofer Logitech do komputera oraz kompletny ubiór do jazdy konnej. Tel. 506 490 723
* Sprzedam okno firmy Rehau używane wym. ramy szer.145 x wys.141, skrzydła szer.90 x wys.135 i szer.46 x wys.135. Tel. 506 490 723
* Sprzedam dom drewniany - modrzewiowy całoroczny - 100m2. Biernatki. Tel. 602 152790
* Sprzedam działkę budowlaną 888 m² /woda, prąd, gaz/ Biernatki. Tel. 602 15 2790
* Sprzedam dom 100m²/1320m² z widokiem na jezioro, cena 690 000 zł. Tel.505-72-00-27
* Sprzedam działki w gminie Kórnik cena od 29900zł. Tel. 505-72-00-27
* Dom na nowym osiedlu 100m od jeziora 180m²/560m² cena 309tys do zamieszkania. Tel.505-72-00-27
* Domek nad jeziorem 189 900zł. Tel.505-72-00-27
* Gospodarstwo sprzedam, dom+ zabudowania. Tel.505-72-00-27
* Kawalerkę z ogródkiem na parterze 30m² cena 149tys zł Staszica. Tel. 505-72-00-27
* Działkę pod Aktywizacje Gospodarczą 1,5ha sprzedam Kórnik. Tel. 505-72-00-27
* Wynajmę halę. Wynajmę dom . Tel. 505-720-027
* Kupię grunt rolny, gotówka 505-72-00-27
* Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji prawnych nieruchomości oraz doradztwo przy sprzedaży Kórnik ul. Poznańska 6. Tel.505-72-00-27
* Sprzedam samochód Renault Scenic 1.9 dci 120KM 2005 rok sprowadzony z
* Francji do opłat bogate wyposażenie. Tel. 535 085 793
* Sprzedam Lancia Zeta 2.1 td 12V 1997 rok; zarejestrowany na 8 osób, ważne ubezpieczenie i przegląd, możliwa zamiana Polecam! Tel. 781 781 483
* Sprzedam suknie komunijną 164cm kolor ecru rozm. 34-36 -230 zł oraz albę komunijną dla chłopca -164cm, rękaw 44 cm. Tel. 726 067 093
* Sprzedam komplet mebli wraz z łóżkiem, cena do uzgodnienia. Tel. 791 470 827
* Korepetycje z matematyki w zakresie szkoły podstawowej, 25zł/godzinę, dojazd do klienta. Tel. 502 507 469
* Sprzedam działkę budowlano-usługową 780m Kórnik/Dziećmierowo ul. Katowicka. Tel. 508-185-667
* Sprzedam duże drzewa ozdobne liściaste i iglaste, bezpośrednio z plantacji. Tel. 509-724-451, 508-185-667
* Pranie, krochmalenie, maglowanie. Kórnik-Mościenica ul. Mościenicka 12. Tel. 508-185-667, 509-724-451
* Naprawa protez zębowych. Kórnik, ul. Stodolna 88. Tel. 607 11 86 86.
* Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
* Sprzedam wzmacniacz stereo Fisher CA 40 z korektorem i kolumnami- najram57@gmail.com
* Sprzedam agnetofon kasetowy Denon DRM 555, subwoofer pasywny X Zound HU-FI System ,bass reflex - najram57@gmail.com
* Sprzedam akwarium 60l - cena 50zł. tel. 509 386 257
* Sprzedam telefon Samsung Galaxy Ace GT-S5839I, stan bdb., gwar. do 06.2014r., cena do negocjacji.Tel. 600978857
*Lekcje j. niemieckiego i j. angielskiego. Tel. 601 494 378
*Sprzedam tanio fotelik samochodowy. Tel. 601 494 378

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

S m a c z nego!

Iza Jokiel

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 18 kwietnia 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 11 kwietnia 2014 r.
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Informacja o terminie płatności za odbiór odpadów:
I Termin 2014-03-15 (styczeń, luty, marzec 2014)
II Termin 2014-05-15 (kwiecień, maj, czerwiec 2014)
III Termin 2014-09-15 (lipiec, sierpień, wrzesień 2014)
IV Termin 2014-11-15 (październik, listopad 2014)
Płatności należy dokonywać na indywidualne numery rachunków wydawane przez UM w Kórniku.

SZUKAMY BIAŁEJ DAMY
Kandydatka powinna spełniać następujące
warunki: mieszkać w gminie Kórnik, znać
język obcy i posiadać podstawową wiedzę na
temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię
prosimy składać
w BOM Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Plac Niepodległości 1
lub przesłać mailem na adres kok@kornik.pl
do dnia 6 maja 2014 r.
Informacji udziela Sławomir Animucki
tel. 515229660.

