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Mistrzostwa Polski
pracowników komunikacji

Głosuj!

w w w. k o r n i k . p l / b o g k

w wykonaniu osób
z niepełnosprawnościami
już 1 kwietnia w Kórniku!!!

„Zwiastuny wiosny”
22.03.2015

Zapraszamy na pierwszy w tym roku
spacer w naszym towarzystwie po wiosennym Arboretum.
Spotykamy się jak zwykle o godz. 12
i 14 przy tablicy głównej, porozmawiamy
na ogrodowe tematy, poszukamy wiosny
i, jeśli nic w pogodzie się nie zmieni,
tradycyjnie posadzimy wspólnie drzewo.
UWAGA
Zachęcamy, by zabrać termosy z kawą,
kanapki, ciasto i inne smakołyki. Na
polanie przy Pawilonie postawimy stoły
ogrodowe w większej niż zwykle ilości.
Zachęcamy do piknikowania i integracji wszystkich przyjaciół Arboretum.
Zróbmy wielki wspólny piknik na powitanie wiosny!
Serdecznie zapraszamy!

ID PAN

Uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku wraz z aktorem
Panem Piotrem Rogalińskim przygotowują
Misterium Męki Pańskiej. W Remizie Strażackiej 1 kwietnia odbędą się dwa występy
- o 17.30 i 19.00. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych na udział w tym wielkim dla nas przedsięwzięciu. Przy dźwiękach strażackiej syreny i kołataniu kołatek
rozpoczniemy celebrację Męki Pańskiej.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Zbączyniak
zaprosi nas wspólną modlitwą do kroczenia
szlakiem Umęczonego Chrystusa.
Próby do Misterium w Środowiskowym
Domu trwają już kilka miesięcy. Każdy z
uczestników ma swoją rolę. Krzysiek wspomina: „Ja zabieram napis Karinie. Szybko
się uczę”. Bartek twierdzi, że bardzo lubi
rolę św. Jana – opiekuna Matki Bożej Maryi.
Pani Krysia gra Maryję, razem z Pawłem,
który wciela się w postać Jezusa. Paulina
jest tancerką, Karina setnikiem, a Piotrek
„zbiera na Judasza…” To opis tylko kilku
stacji w Misterium. Każda z nich wewnętrznie porusza i pozwala doświadczyć wielu
emocji związanych przeżywaniem Męki
Pańskiej. To nie „Pasja” Mela Gibsona, ale
potrafi równie dobrze zaciekawić i wzruszyć. Każdy z gości zostanie zaproszony
do obmycia rąk i wbicia gwoździ, czy chociażby gry w kości...
Uczestnicy Środowiskowego Domu to
osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Męka Pańska w ich wykonaniu nabiera
dodatkowego wzniosłego wymiaru. Niepełnosprawność schodzi na plan dalszy, a
wyłaniają się aktorzy, którzy potrafią wcielić
się w postacie przeżywające prawdziwe
emocje, cierpienie, wzruszenia i chwile
radości. Taka jest właśnie Droga Krzyżowa, pełna bólu i cierpienia, dająca jednak
nadzieję na Zmartwychwstanie.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest
jednostką organizacyjną Gminy Kórnik i
zarazem jedynym ośrodkiem wsparcia dla
25 dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną i przewlekle psychicznie chorych. Swoją działalność rozpoczął w marcu
2012 roku. Głównym celem placówki jest
kształtowanie samodzielności i zaradności
życiowej uczestników i ich integracja. Cel
ten jest realizowany w ramach różnego
rodzaju zajęć terapeutycznych i treningów.
Więcej informacji o naszej pracy - www.
facebook.com/SDS.KORNIK
Zapraszamy serdecznie na wspólne
Misterium Męki Pańskiej – już pierwszego
kwietnia o 17.30 lub 19.00 do Remizy Strażackiej w Kórniku.
Wstęp oczywiście wolny!!!

PROSTO Z RATUSZA
XXV lat samorządu
W dniach 5 i 6 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego oraz XXXVI Zgromadzenie Ogólne
Związku Miast Polskich. Oprócz przedstawicieli ZMP w Kongresie udział wzięli także
reprezentanci Związku Gmin Wiejskich RP,
Związku Województw RP, Unii Miasteczek
Polskich i Związku Powiatów Polskich, którzy także odbyli zgromadzenia swoich organizacji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia
byli Prezydent RP Bronisław Komorowski,
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
Premier RP Ewa Kopacz oraz Jerzy Buzek.
Dzień Sołtysa
5 marca miał miejsce w Pobiedziskach
Zjazd Sołtysów Powiatu Poznańskiego. W
zjeździe uczestniczył także wiceburmistrz
Antoni Kalisz.
Sześć dni później z okazji Dnia Sołtysa
delegacja z Kórnika uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim, które odbyło się w Koninie.
Gminę Kórnik reprezentowali: burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz sołtysi Julia Bartkowiak, Beata Bruczyńska, Emilia Weinert i
Daniel Kulza i Zbigniew Tomaszewski. Jako
członek zarządu Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego w spotkaniu
udział brał także Józef Bartkowiak.
Poza wystąpieniem Prezydenta i przedstawicieli sołtysów, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował szczegóły Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BURMISTRZ
miasta i GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 marca
2015r. do dnia 13 kwietnia 2015r.,
wywieszony został wykaz dotyczący
oddania w dzierżawę niżej wymienionej
nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona
na cele rolne:
- 1 działka nr 580 o powierzchni
1,0500 ha położona w miejscowości
Czmoniec.
Bliższych informacji
można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203,
tel. (61) 8170-411,
wew. 675.

Organizatorzy

20 marca 2015 r.

W sprawie dofinansowania
rekultywacji składowiska
12 marca odbyło się spotkanie w
sprawie dofinansowania rekultywacji
składowiska odpadów w Czmoniu. Z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim,
prezesem SATER Kórnik Maksymilianem
Sułkowskim oraz projektantami spotkała
się prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Hanna Grunt oraz osoby oceniające projekt. Przedstawiciele WFOŚiGW wydali pozytywną rekomendację.
Obecnie trwa procedura oceny wniosku
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponieważ w przypadku przyznania środków
konieczne będzie ich wydatkowanie do
końca bieżącego roku, w dniu 17 marca
ogłoszony został przetarg na wykonanie
zadania. Jego realizacja uwarunkowana
jest ostateczną decyzją NFOŚiGW.
Będą kontrolować przyłącza
16 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z prezesem sp. Aquanet
Pawłem Chudzińskim oraz odpowiedzialną za opracowanie planów inwestycyjnych spółki Anną Graczyk.
Przedstawiono skalę problemu braku
przyłączy kanalizacyjnych na terenach,
na których od lat funkcjonuje sieć kanalizacyjna. W Kórniku, Bninie i Dziećmierowie około 200 posesji nadal nie
posiada przyłączy. W najbliższych miesiącach będą przeprowadzane kontrole
nieruchomości w tym zakresie, których

dokona komisja złożona z przedstawicieli
Aquanetu i Urzędu Miejskiego.
Drugim tematem poruszonym podczas spotkania były plany inwestycyjne
i kanalizowanie kolejnych miejscowości
gminy. Zgodnie z polityką spółki, każda
nowa inwestycja kanalizacyjna będzie
miała bezpośredni wpływ na wzrost cen
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji
sanitarnej. Inwestycje na nowych terenach sfinansują więc obecnie korzystający z kanalizacji mieszkańcy.

Z RATUSZA

Misterium
Męki Pańskiej

Konferencja o odpadach
17-18 marca w Pałacu Tłokinia pod
Kaliszem odbyła się Regionalna Konferencja Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami woj. wielkopolskiego. Na
spotkaniu, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich 10 regionów województwa wielkopolskiego, omówione
zostały szanse i zagrożenia zarówno dla
poszczególnych Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
jak i dla całych regionów gospodarki
odpadami. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z gospodarką odpadami w
Wielkopolsce: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele
gmin, związków międzygminnych i firmy
odbierający odpady. Kórnik reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Opr. ŁG

UWAGA!
N A P OD S TAW I E I N FO R M A CJI O T R Z Y M A N Y CH Z
MI N I S T E R S T WA S P R AW W E W N Ę T R Z N Y CH I A DMI N I S T R A CJI
P OD A J E M Y DO W I A DOMO Ś CI , Ż E OD D N I A 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5 r.
Z P O W OD U B Ł ĘD U W N O W Y M S Y S T E MI E „ Ź R Ó D Ł O ”
N A S T Ę P U J E W S T R Z Y M A N I E P R Z Y JMO WA N I A W N IO S K Ó W
O W Y D A N I E DO W OD U O S O B I S T E G O ,
A TA K Ż E W Y D AWA N I A N O W Y CH DO W OD Ó W O S O B I S T Y CH
P R Z Y JĘ T Y CH P O D N I U 0 1 . 0 3 . 2 0 1 5 r.
DO C Z A S U U S U N IĘCI A B Ł ĘD U W P R O G R A MI E .
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiór dowodu osobistego nastąpi w
gminie, gdzie złożono wniosek.
Szanowni Państwo!
Do 31 marca br. prosimy zgłaszać do Urzędu Stanu Cywilnego w Kórniku
pary małżeńskie zamieszkujące na terenie naszej gminy,
które w 2015 roku obchodzić będą 50-lecie pożycia małżeńskiego.
USC wystąpi do Prezydenta RP o przyznanie dla Złotych Jubilatów
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Pary można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 12,
lub podwiaty
numerem
telefonu 61 8 170 411 wewnętrzny 609
Otwarcie
w Mościenicy
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Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza
Miejsce pracy:
Biblioteka Publiczna w Kórniku
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.
1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
• wysoka kultura osobista,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
wyżej wymienionym stanowisku,
• wykształcenie wyższe, średnie o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne,
• przygotowanie pedagogiczne,
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i
światowej,
• znajomość rynku wydawniczego,
• praktyczne umiejętności obsługi komputera,
podstawowych programów i urządzeń biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość programu bibliotecznego SOWA/
MARC21,
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
• dobra organizacja pracy,
• kreatywność i umiejętności manualne,
• komunikatywność,
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

• doświadczenie zawodowe,
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• zaangażowanie w rozwój biblioteki,
• znajomość języka obcego.
3. Zakres podstawowych czynności:
• sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania
zbiorów bibliotecznych,
• obsługa programu bibliotecznego SOWA/
MARC21,
• udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
• organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez
kulturalnych mających na celu propagowanie
czytelnictwa,
• prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej,
• upowszechnianie czytelnictwa,
• udział w skontrum zbiorów,
• dbałość o stan powierzonego mienia.
4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie,
• oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5. Forma i termin składania ofert:
• Wymagane oferty aplikacyjne należy składać
osobiście w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul.
Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65,
62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25 marca 2015 r. - do godz. 15.00 (decyduje
data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku)
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i
nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz
numerem telefonu kandydata, z dopiskiem
„dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarza”.
Dokumenty niekompletne i złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie ma możliwości składania dokumentów
naboru drogą elektroniczną.
6. Uwagi końcowe:
• W wyniku analizy otrzymanych dokumentów
zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy
spełniają wymagania formalne określone w
ogłoszeniu;
• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz
na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w
Kórniku.
• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane
w terminie do 30 dni od zakończenia naboru,
zostaną zniszczone.
• Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru
bez podania przyczyny.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT

Uprzejmie informujemy, że od 23.02.2015r. ruszyła akcja sterylizacji
i kastracji zwierząt.
Na terenie gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki
któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt, zarówno posiadających właściciela jak i uznanych za bezpańskie
ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy.
Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt – tylko mieszkańcom naszej gminy
w wysokości 100% kosztów zabiegu.
Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania
problemu nadpopulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców.
Pomimo krążących mitów dotyczących zabiegów, udowodnione zostało,
że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie
poddane temu zabiegowi.

Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność
na infekcje, szczególnie dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%.
Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne do włóczęgi, wiążą się
silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków,
jak np. wdawanie się w bójki i znaczenie swego terytorium.
Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumiesięcznych zwierzętach.
Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.
Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na
uniknięcie nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt.
Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu
umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania wszelkich informacji:
Wydział Ochrony Środowiska UM Kórnik

Nazwa gabinetu weterynaryjnego

Adres

Telefon

Stanisław Makulec
Lekarz Weterynarii

ul. Młyńska 44, KÓRNIK

(061) 817 01 67

Gabinet Weterynaryjny Maciej Grząślewicz

ul. Dworcowa 18, KÓRNIK

(061) 817 02 22
601 95 67 00

Gabinet Weterynaryjny „ARKA NOEGO”

ul. Szafirowa 52, KAMIONKI

(061) 664 36 66
(061) 897 14 51

„MARTI DENT”
Marta Szymczak

ul. Stodolna 88, KÓRNIK

(061) 817 03 44
607 281 499

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik zwołuję
VI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 25 marca 2015 roku, o godz. 13.00,
WYJĄTKOWO STRAŻNICA OSP – ul. 20 Października w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej
4. Podsumowanie kadencji - podziękowania dla odchodzących i powitanie nowych
sołtysów Gminy Kórnik.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
a) z wykonania przetargów
b) z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c) z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2015-2022
b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
c) zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
d) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
e) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego
do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu
f) nieodpłatnego przejęcia drogi dojazdowej nr 11 i 11a od miejscowości
Skrzynki do Kórnika (prawa strona) obsługującej drogę ekspresową S11 Poznań
- Kórnik
g) przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
h) przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi(ścieżka)
i) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego
j) nadania nazw ulic w miejscowości Konarskie
k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik
l) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo – ETAP I
ł) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo,
gmina Kórnik
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 181/1 i 181/2, obręb
Robakowo, gmina Kórnik
o) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
,,Osiedle Północne” Kamionki, gm. Kórnik”
p) wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o podział
miejscowości Błażejewo na dwie odrębne miejscowości o nazwach Błażejewo
r) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na 2015 rok
s) przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2016 rok
t) ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki
Przestrzennej Rady Miejskiej w Kórniku
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust1a)
porządek obrad możezostać zmieniony podczas sesji.
Zamieszczony na stronie http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2484 - porządek
obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał
Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!
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20 marca 2015 r.

o Spółdzielni
socjalnej

RADA MIEJSKA

Z RATUSZA

NABÓR NA STANOWISKO
BIBLIOTEKARZA

Dnia 13.03.2015r.w piątek odbyło się
spotkanie na rzecz rozwoju społecznej
gospodarki rynkowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.
To już trzecie takie spotkanie, które ma
na celu powołanie spółdzielni socjalnej za pomocą partnerstwa lokalnego Przedsiębiorstw
oraz Urzędu Miasta Kórnik. W spotkaniu brali
udział przedstawiciele firm i organizacji takich
jak Jagrol, Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej, Wodkom, Kombusoraz Dyrektor
Urzędu Pracy Poznania Pani Maria Sowińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Bożena Kiełtyka, Sekretarz Gminy
Kórnik Leszek Książek, Sołtys Zbigniew Tomaszewski, Radna Magdalena Pawlaczyk,
Bartek Pawlak oraz Mieszko Pospiech z Fundacji Pomocy Społecznej Barka, Kierownik
Klubu Integracji Społecznej Pani Monika Król.
Na spotkaniu omówione zostały tematy
powołania spółdzielni, jej przekształcenie z
Klubu Integracji Społecznej. Celem założenia
Spółdzielni Socjalnej jest pomoc w utworzeniu miejsc pracy dla osób wykluczonych ze
społeczeństwa, bezrobotnych i pozostających bez pracy dłuższy czas. Spółdzielnia
socjalna oparta na wartościach solidarności,
partycypacji i samorządności odgrywa rolę w
społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala także
wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób
komplementarny do sektora prywatnego i
publicznego oraz zapobiega wykluczeniu
społecznemu.
Przepisy prawne wspierają istniejący
system zatrudnienia socjalnego stwarzając
nowe możliwości znalezienia pracy i powrotu
na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz zaliczanych do
osób o tzw. niskiej zatrudnialności.
Realizując zasadę „praca zamiast zasiłku”, wprowadzając skuteczny mechanizm
aktywizacji zawodowej oraz reintegracji zawodowej dla tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem z rynku pracy. Spółdzielnia socjalna
liczy co najmniej 5 osób nie więcej jednak niż
50. Przesłaniem takiej regulacji, jest stworzenie możliwości wspólnej pracy dla osób, które
samodzielnie miałyby trudności w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Ta forma wspólnej pracy pozwala takim
osobom na tworzenie sobie miejsc pracy, a
także realizuje ważne cele społeczne takie jak
tworzenie więzi międzyludzkich. Zatrudnienie
w formie spółdzielni socjalnej jest bardzo skutecznym i społecznie użytecznym sposobem
na lokalne zmniejszenie bezrobocia. Przykłady dotychczas powstałych i funkcjonujących
spółdzielni socjalnych ewidentnie dowodzą,
że taka forma aktywizacji zawodowej zdaje
egzamin w realiach gospodarki rynkowej. Na
spotkaniu omówiono działania utworzonej
grupy Spółdzielni Socjalnej oraz zostały
przedstawione oferty współpracy ze strony
firm uczestniczących w tym spotkaniu. Dalsze
kroki w tej sprawie na kolejnym spotkaniu.
Magdalena Małecka

5

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Rady Rodziców oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
pragniemy podziękować WSZYSTKIM
SPONSOROM, którzy wsparli nas podczas
Balu Karnawałowego swoimi wyrobami,
które Państwo produkujecie, lub którymi
handlujecie z przeznaczeniem na nagrody
w loterii fantowej – cegiełka, prowadzonej
podczas zabawy szkolnej. Dochód został
całkowicie przekazany na konto Rady Rodziców na wsparcie naszych dzieci w roku
szkolnym 2014/2015
SPONSORZY:
-Galeria MONBART Kórnik
-Fundacja Zakłady Kórnickie – Kórnik
-Restauracja CASABLANCA – Bnin
- Kwiaciarnia U AGATY - Bnin
- ARKTIK COOL M. Baranowski – Kórnik
-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu
- Drukarnia i Stemplarnia CZECHAK –
Jarocin
- KM Partner – Kórnik
- BITCARS Auto Serwis – Skrzynki
- OUTIN – Czołowo
- Gospodarstwo Rolno-Warzywne M. Przychodzki – Dziećmierowo
- Sklep Monopolowo-Cukierniczy ELITE
– Kórnik
- JUBILER Buszkiewicz – Kórnik
- Pizzeria PICCOLO – Kórnik
- SKANSKA Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi
- Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji sp. z o.o. - Poznań
- SAR-POL sp. Z o.o. Maszyny Budowlane
i Drogowe – Poznań
- Ewa i Marcin Ossowscy – Kórnik
- Bar OSKAR A. Duda – Kórnik
- Sklep Papierniczy T. Dominiak – Kórnik
- JUBILER G. Błaszak – Kórnik
- Kwiaciarnia K. Taciak – Kórnik
- Urząd Miejski w Kórniku
- Surówki Ogórkiewicz - Radzewo
- Legalna Kultura K. Jakubowska – Warszawa
- Kwiaciarnia Kasia i Wojtek – Bnin
- Dorota i Sławomir Francuzik
- Sklep TRIUMPH E. Dominiak – Kórnik
- Bistro PROWENT P. Gorzałczany
- Drogeria ATOPIK – Kórnik
- Piotr Fankidejski
- STYLE 40+ J. Wawrzyniak – Kórnik
- Apteka ZAMKOWA – Kórnik
- ARKADA – Kórnik
- OAZA – Kórnik
- MAR-PIEK Kowalewscy – Kórnik
- Bank Spółdzielczy - Kórnik
- Filiżanka Orientu H. Chmielewska – Kórnik
- Kawiarnia WALENTYNKA – Kórnik
- KTPS K. Janicka
- Kwiaciarnia PŁOMYK Walerczyk – Kórnik
- Salon Kosmetyczny Sylwia Borowska-Łabudek – Kórnik
- Salon Kosmetyczno Fryzjerski EDEN Kórnik
Dziękujemy
Rada Rodziców

Harmonogram
wywozu odpadów
biodegradowalnych
i wielkogabarytowych
- objaśnienia do tabeli ze str. 7

Harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych (b) i wielkogabarytowych (w) w rejonach:
REJON 1 MOŚCIENICA SKRZYNKI BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa,
Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okreżna,
Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona.
REJON 2A DACHOWA SZCZODRZYKOWO

Pierwsze dwie daty przy każdym rejonie
(na szarym tle poprzedzone literką b ) dotyczą wywozu odpadów biodegradowalnych
w okresie 19.03 – 30.04.2015r.
Trzecia data (na białym tle poprzedzona literką w) dotyczy odpadów wielkogabarytowych.
INFORMACJA dotycząca
odpadów biodegradowalnych
Worki należy wystawić przed posesję w
wyznaczonym terminie dla danej miejscowości do godziny 7.00
W przypadku nie wystawienia worków
w wyznaczonym terminie można je oddać
bezpłatnie w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Czołowie.
Worki dostępne do odbioru w siedzibie
WODKOM KÓRNIK
ul. Poznańska 71c Kórnik
pon. godz. 7.00 - 16.00 ,
wt - pt godz. 7.00 – 15.00
INFORMACJA dotycząca
odpadów wielkogabarytowych.
W wyznaczonym dniu wystawić można:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(RTV, AGD), meble, kanapy, sofy, 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
posesję do godz. 7.00
- Firmy z terneu Gminy Kórnik, mogą zgłosić
potrzebę wywozu tego typu odpadów za
dodatkową opłatą pod numerem telefonu
61 28 511 w.140

ZMIANY CEN
ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
DO STACJI ZLEWCZYCH
EKSPLOATOWANYCH
PRZEZ AQUANET SA.

Aquanet SA informuje, że zgodnie z
uchwałą Zarządu Spółki z dnia 22.12.2014
roku zatwierdzony został nowy cennik usług
odpłatnych Aquanet SA. Nowy cennik usług
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.
W związku z powyższym, od stycznia
2015 roku zmieniła się cena 1m3 ścieków
dowożonych do stacji zlewczych eksploatowanych przez Aquanet SA i wynosi 9,94 zł
netto (10,74 zł brutto).
Aktualny cennik usług odpłatnych dostępny jest na stronie internetowej
www.aquanet.pl.

nr 6/2015

REJON 2B GĄDKI

REJON 3AB ROBAKOWO

REJON 3AB JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
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, Główna,
Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, 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 5 KONINKO

REJON 5 SZCZYTNIKI

DATY
b 24. 03.2015
b 21.04.2015
w 22.04.2015
b 27. 03.2015
b 24.04.2015
w 21.03.2015
b 27. 03.2015
b 24.04.2015
w 21.03.2015
b 26. 03.2015
b 23.04.2015
w 26.03.2015
b 26. 03.2015
b 23.04.2015
w 16.04.2015
b 24. 03.2015
b 21.04.2015
w 22.04.2015

INFORMACJE

INFORMACJE
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz
części wsi Czmoń – część B (Radzewo – część
północno-zachodnia, zachodnia i południowa - fragmenty, Czmoniec, Czmoń – część
zachodnia), gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 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. 2008 nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/273/2012 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r.,
zmienionej uchwałą Nr XXXV/387/2013 z dnia
29 maja 2013, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec,
części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń
– część B, gmina Kórnik wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 30
marca 2015 r. do 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:30
(sala 106, I piętro – przy sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 maja 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

b 24.03.2015
b 21.04.2015
w 25.03.2015
b 03.04.2015
b 17.04.2015
w 20.04.2015
b 03.04.2015
b 17.04.2015

w 18.04.2015
REJON 6 KAMIONKI Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Długie,
b 20.03.2015
Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa,
b 17.04.2015
Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa,
w 18.04.2015
Spokojna, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna.
REJON 7 KAMIONKI Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, b 20.03.2015
b 17.04.2015
Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska,
Przy Łowisku, Rogalińska, Rolna, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Sosnowa, Sportowa, Stokrotkowa, Topolowa,
Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna
w 18.04.2015
b 19.03.2015
REJON 8 BIERNATKI (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreacyjna) BŁAŻEJEWO (Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna,
b 16.04.2015
Polna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska) BŁAŻEJEWKO DĘBIEC PRUSINOWO
w 16.04.2015
b 31.03.2015
b 28.04.2015
REJON 9A CZMONIEC CZMOŃ
w 28.04.2015
b 24.03.2015
b 21.04.2015
REJON 9B DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO
w 28.04.2015
b 27.03.2015
REJON 10 CELESTYNOWO KROMOLICE PIERZCHNO RUNOWO DZIEĆMIEROWO KÓRNIK, Czereśniowa
b 24.04.2015
i Katowicka
w 29.04.2015
b 31.03.2015
REJON 11 A KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska, ks. Jabłońskiego,
Kolegiacka, Kuśnierska, Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Szkolna, Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, b 28.04.2015
Woźniaka, Zamkowa, Reja, Słowackiego, Mickiewicza
w 27.04.2015
REJON 11 B KÓRNIK Al.. Flensa, os. Białoboka, Celichowskiego, E.Pohla, Modrzewiowa, Parkowa, Prowent
BIERNATKI Al.. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, Toboły, Wiatrakowa.
REJON 12 KÓRNIK Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana, Patriotów,
Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego,
ul. 20-go Października, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, Młyńska
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 14 BNIN Czołowska, Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanałowa, Konarska, Krauthofera, ks. Janasika, Ładna,
Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej - Wojkowskiej, Radosna, Śremska,Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa,
Wójkiewicza, Kasztelana Jarosa, Zwierzyniecka, Żurowskiego BŁAŻEJEWO - os. Przylesie

20 marca 2015 r.

b 31.03.2015
b 28.04.2015
w 27.04.2015
b 31.03.2015
b 28.04.2015
w 27.04.2015
b 02.04.2015
b 30.04.2015
w 15.04.2015
b 02.04.2015
b 30.04.2015
w 15.04.2015
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SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE

TAK, należy wrzucać:
zgniecione i puste butelki po
■
napojach typu PET (bez nakrętek)
■

czyste plastikowe opakowania po
■
żywności (jogurtach, śmietanach itp.)
suche folie i torby z tworzyw
■ sztucznych, worki i reklamówki nie
podlegające biodegradacji
■ aluminiowe puszki po napojach

bez etykiet, korków, narętek i
metalowych obręczy

■ zgniecione kartony, tekturę falistą
■

gazety, magazyny, gazetki
reklamowe, ulotki, katalogi

■ wymyte słoiki po dżemach i przetworach
(pozbawione metalowych nakrętek,
zacisków, a także gumowych uszczelek)
opakowania szklane po pokarmach dla
■
dzieci
■ naczynia ze szkła zwykłego

NIE należy wrzucać:
■ butelek i pojemników z zawartością

TAK, należy wrzucać:

czyste butelki ze szkła barwionego i
■
białego

zgniecione i puste butelki po chemii
gospodarczej (bez nakrętek)

■ plastikowe nakrętki

PAPIER, MAKULATURA

TAK, należy wrzucać:

■ zeszyty i stare książki
czyste torebki papierowe,
■ papier pakunkowy opakowania
wielomateriałowych
typu Tetrapak (np. kartony po
■
sokach, mleku)

NIE należy wrzucać:
■

NIE należy wrzucać:

naczyń żaroodpornych
(luminarc, arcoroc itp.), kryształów

■

zabrudzonego, lub zatłuszczonego
papieru, resztek żywności

■ mokrych folii, opakowań po słodyczach
■
■
■
■
■
■
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opakowań i butelek po olejach
i smarach
puszek i pojemników po farbach i
lakierach
opakowań po środkach chwasto- i
owadobójczych
styropianu, plastikowych zabawek
i mebli ogrodowych
naczyń styropianowych jednorazowego
użytku
tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego

■ porcelany, fajansu, ceramiki, płytek
ceramicznych, doniczek

■ ubrań i pieluch (pampersy)
■

■ luster, kineskopów, świetlówek, żarówek
szyb okiennych zbrojonych i
samochodowych
szkła laboratyjnego oraz ampułek po
■
lekach
■

ŚWIETLICA
ŚRODOWISKOWA
w
Robakowie
bezpłatne
zajęcia świetlicowe
gry i zabawy
dla dzieci z klas 0-6

bezpłatna
pomoc w odrabianiu lekcji
zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego
od poniedziałku do piątku
w godzinach 13-17
w świetlicy w Robakowie
(budynek koło gimnazjum)
tel. kontaktowe 511 943 572, 604 126 690, 515 229 692

To proste - CENNE RZECZY ODDZIEL OD ŚMIECI
TWORZYWA SZTUCZNE

Uwaga!

DAJĄC KREW
RATUJESZ ŻYCIE
Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 15 marca 2015 roku
w remizie OSP, miała miejsce kolejna już
akcja zbiórki krwi. Zarejestrowało się 55
osób - z czego 41 osoby oddały krew. Wynik
to 18,45 l krwi. Jedna osoba zarejestrowała
się na szpik. Wszystkim oddającym jak i
tym, którym się nie udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy również
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej szczytnej akcji. W najbliższych numerach Kórniczanina będziemy publikować
terminy następnych zbiórek.
Andrzej Szyc – OSP Kórnik

papieru termicznego do faksu
i drukarki,
kalek, pergaminu

■

tapet, worków po wapnie,
cemencie, gipsie

■ styropianu, folii aluminiowych

UWAGA RODZICE DZIECI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM!!!
Przedszkole „BAJKOWY DWÓR” w
Kórniku zaprasza dzieci w wieku 2,5-5
lat, które nie uczęszczały dotychczas do
przedszkola wraz z rodzicami na wyjątkowe „Przedszkolne zajęcia ruchowe”,
które odbędą się dnia 28 marca 2015r.,
w godz. od 9.00 do godz.11.00.
Zajęcia pomogą dzieciom w:
- nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami,
- odkrywaniu radości ze wspólnej zabawy,
- dadzą możliwość uczestnictwa w zabawach ruchowych razem z mamusiami lub
tatusiami,
- pomogą w zapoznaniu z zabawami ruchowymi przeprowadzanymi Metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod
opieką rodziców.
Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia
zmiennego zarówno dla dzieci, jaki i rodziców oraz ubrania się w „luźny” – wygodny
strój do ćwiczeń.
Po zajęciach zapraszamy na wspólne
zwiedzanie przedszkola!

osoby, które otrzymały
Kórnicki Krzyż Powstańczy,
a nie otrzymały dokumentu
potwierdzającego jego przyznanie
proszone są o złożenie
do dnia 30 kwietnia br.
w Wydziale Promocji Miasta i Gminy
Urzędu Miejskiego w Kórniku
stosownego oświadczenia
w tej sprawie.
Po weryfikacji oświadczeń planuje się
uzupełnienie stosownej dokumentacji
i przekazanie jej zgłoszonym osobom.

INFORMACJE
KULTURA

INFORMACJE

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - SPROSTOWANIE
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Z dniem 1 września 2014 r. został urucho- • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, o miony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów • odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z
aktualizacji zasad segregacji odpadów komu- Komunalnych zlokalizowany w m. Czołowo. podziałem na: odpady betonu i gruzu betononalnych w Gminie Kórnik. Niestety instrukcja Dla mieszkańców nieruchomości zamieszka- wego, odpady gruzu ceglanego, odpady cerasegregacji odpadów umieszczona w harmo- łych, ponoszących opłatę za gospodarowanie miczne i elementy wyposażenia np. elementy
nogramie wywozu odpadów komunalnych od odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kórnik sanitarne
mieszkańców Gminy Kórnik zawierała błąd korzystanie z przedmiotowego punktu jest • zużyte opony do średnicy 1 metra,
merytoryczny. W przedstawionej ulotce zawarto nieodpłatne. Dowóz odpadów mieszkaniec • styropian – niezanieczyszczony,
prawidłowe zasady segregacji w Gminie Kórnik. pokrywa we własnym zakresie. Od w/w osób • odzież i tekstylia,
PAMIĘTAJ !!
odpady przyjmowane są po udokumentowaniu • drewno w tym opakowania z drewna – drzwi,
- Worki i pojemniki z odpadami komunalny- faktu zamieszkania na terenie Gminy Kórnik boazerie, skrzynki itp.
mi prosimy wystawiać przed bramę posesji w oraz wypełnieniu dokumentu potwierdzającego
PSZOK nie przyjmuje odpadów:
wyznaczonym terminie do godz. 7.00.
dostarczenie odpadów.
• niesegregowanych zmieszanych odpadów
- Worki z odpadami posegregowanymi
Dostarczane do PSZOK odpady powinny komunalnych,
niezgodnie z instrukcją będą pozostawione do być odpowiednio posortowane:
• budowlanych i rozbiórkowych (zmieszanych),
powtórnego posegregowania lub w przypadku
• tworzywa sztuczne – np. meble ogrodowe, zawierających azbest, papę, smołę i inne odpapotwierdzenia przez zleceniodawcę zostaną doniczki itp.,
dy niebezpieczne, rtęć,
odebrane jako odpady zmieszane.
• szkło białe – opakowaniowe lub niezbrojone, • od osób fizycznych w ilościach wskazujących
- Nie do końca wypełnione worki z odpada- • szkło kolorowe – opakowaniowe lub nie- na pochodzenie z innego źródła niż gospodarmi segregowanymi pozostaną do wypełnienia i zbrojone,
stwo domowe,
odbioru w następnym terminie.
• metale,
•opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budow- Worki z odpadami posegregowanymi powinny • papier i tektura,
lanego i urządzeń przemysłowych.
być zawiązane, by uniknąć wysypywania się z • opakowania wielomateriałowe,
nich odpadów.
• odpady zielone na które składają się wyłączPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów
- Przypominamy o indywidualnym numerze nie części roślin pochodzących z pielęgnacji Komunalnych w Czołowie czynny jest:
konta bankowego na który należy dokony- terenów zieleni – przydomowe ogródki. Do
• poniedziałek, środa, czwartek i piątek
wać opłaty za gospodarowanie odpadami odpadów zielonych nie zalicza się odpadów
w godz. 10.00 – 18.00
komunalnymi.
roślinnych z czyszczenia ulic i placów – opadłe
• sobota w godz. 8.00 – 16.00
- Płatności należy dokonywać kwartalnie do liście, a także odpady kuchenne,
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada • przeterminowane leki i chemikalia pochodzące
Odpowiedzialnym za funkcjonowanie
każdego roku.
z gospodarstw domowych – farby, lakiery,
PSZOK jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp.
- Dopuszcza się płatności miesięczne z zastrze- • zużyte baterie i akumulatory,
z o.o. w Jarocinie z siedzibą w m. Witaszyczki
żeniem, iż w maju i listopadzie należy dokonać • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1A, 63 - 200 Jarocin, tel./fax: 062 747 24 56.
przedpłaty za miesiąc czerwiec i grudzień.
kompletny,

XV PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH
Z przyjemnością informujemy, iż w
dniach 28, 29 maja 2015r. odbędzie się
organizowany przez Gimnazjum w Robakowie XV Przegląd Małych Form Teatralnych.
Chcemy, by w tym roku młodzi aktorzy
zaprezentowali inscenizacje przygotowane
na podstawie sztuk wielkich dramaturgów
(polskich lub obcych).
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do
6 maja 2015r. na adres pocztowy naszego
gimnazjum lub e-mail
(gimnazjumrobakowo@poczta.internetdsl.pl).
Do 15 maja otrzymają Państwo drogą
elektroniczną informację o dokładnym terminie i miejscu występu.
Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły (061/8171172).
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
w przeglądzie.
Z poważaniem
		

Organizatorzy

Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie zaprasza na
DRZWI OTWARTE
w środę 25 marca 2015 r.
o godzinie 1800
Podczas spotkania przedstawimy ofertę
szkoły, oprowadzimy po salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy. Nauczyciele i
uczniowie zaprezentują się podczas zajęć
i opowiedzą o swoich osiągnięciach, a
Rada Rodziców zaprosi gości do szkolnej
kawiarenki na kawę i pyszne ciasto.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

Przedszkole „Bajkowy Dwór”,
ul. Młyńska 39, Kórnik;
tel. 616460885 lub 511877351.
Serdecznie zapraszamy!!!

ODPADY ZIELONE
TAK, należy wrzucać:
■ liście, trawa

nr 6/2015
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Do odwiedzenia polskiej ekspozycji
oprócz ciekawych materiałów informacyjnych, zachęcały także regionalne smakołyki
i specjalności oraz różnego rodzaju atrakcje,
takie jak: możliwość obejrzenia szlaków
rowerowych w wersji 3D, wirtualnego sterowania statkiem oraz możliwość zmierzenia
siły swojego rzutu w piłce ręcznej na stoisku
reklamującym przyszłoroczne Mistrzostwa
Europy w Piłce Ręcznej, których organizatorem będzie Polska. Tradycyjnie przy
stoisku poznańskim gromadziły się tłumy,
gdzie można było zobaczyć pokaz lepienia
rogali świętomarcińskich przez poznańskich
cukierników i spróbować słynnych rogali. W
rolę cukiernika wcielił się również podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
pan Tomasz Jędrzejczak, który odwiedził
nasze stoisko narodowe.
Pierwsze trzy dni targów przeznaczone
były wyłącznie dla osób związanych z branżą
turystyczną, czyli na spotkania biznesowe,

wymianę doświadczeń, udział w branżowych
konferencjach i kongresach. Kolejne dwa
dni były otwarte dla szerokiej publiczności.
Od kilku lat w tych najważniejszych
targach turystycznych na świecie bierze
udział również gmina Kórnik. Nasza gmina
wspólnie z innymi poznańskimi gminami
prezentowała się na targach w ramach
stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Berlińskie targi to nie tylko efektywna promocja naszego regionu, ale także możliwość
poznania aktualnych oczekiwań i preferencji
turystów zagranicznych, wśród których
przeważają Niemcy. Berlińskie wydarzenie
turystyczne pozwala wierzyć, że z roku na
rok bogatsza oferta turystyczna naszego
regionu przełoży się na coraz większą ilość
potencjalnych turystów odwiedzających i
pragnących wypoczywać w naszym kraju.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Koncert z okazji Dnia Kobiet
w imieniu panów przez Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego.
Jecek Silski znany jest z licznych koncertów na antenie telewizji Silesia oraz
Trwam. Na koncert przybyło ponad 500
Pań z osobami towarzyszącymi. Impreza
zakończyła się owacjami na stojąco.
RJ
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CZYLI UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU U PANI PREZYDENTOWEJ ANNY KOMOROWSKIEJ
Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Tytusa Łowicką oraz Salę Pompejańską – ulubione państwa oraz przyjmowania oficjalnych gości.
Działyńskiego w Kórniku znalazła się w nie- pomieszczenie Pani Prezydentowej. Mogliśmy
Zwiedziliśmy Antyszambrę –przedpokój,
licznym gronie placówek oświatowych wyróż- zatrzymać się w Kaplicy Prezydenckiej pod przez który można przejść do sekretariatu
nionych za aktywne, różnorodne i efektywne wezwaniem NMP Królowej Polski (w 1991 Prezydenta, dalej Kaplicę Zwiastowania
działania w zakresie edukacji patriotycznej, roku modlił się tam papież Jan Paweł II).
Najświętszej Marii Panny (w posadzce, w
zwłaszcza za wzorcowe przygotowanie i
Wizyta u Małżonki głowy naszego państwa miejscach gdzie modlili się papieże Jan Paprzeprowadzenie obchodów Święta Nie- miała charakter oficjalny
i trwała około weł II i Benedykt XVI zostały umieszczone
podległości. Na sukces pracowali uczniowie pół godziny. Pani Prezydentowa pogratulo- pamiątkowe tablice), a następnie Salę Banszkoły prowadzonej przez Panią Dyrektor wała nam sukcesu
i wyraziła podziw dla kietową, Salę Białą, Salę Chorągwianą, Salę
Ewę Szybiak – Lewandowską, reprezentujący naszego zaangażowania w propagowanie Jerzego Nowosielskiego, Salę Kolumnową (z
kółko historyczne, kółko biblioteczne, chór, patriotycznych postaw. Spotkanie przero- ogromnym kryształowym żyrandolem), Salę
poczet sztandarowy oraz laureaci konkursów dziło się w miłą rozmowę o Kórniku, Zamku Rokoko. Mieliśmy też okazję zaobserwować
recytatorskich i innych, które mają na celu i jego mieszkańcach, a przede wszystkim o jak przygotowuje się pokój zwany Salą Niebiepromowanie gminy.
patronie naszej szkoły Tytusie Działyńskim. ską do ważnego spotkania Prezydenta z zaOd kilku lat inicjatorem i sponsorem Mówiliśmy o naszych inicjatywach związa- graniczną delegacją. Na parterze północnego
projektu jest Fundacja Zakłady Kórnickie, a nych nie tylko ze Świętem Niepodległości, skrzydła pałacu obejrzeliśmy oryginalny stół,
nagrodą dla najbardziej wyróżniających się ale również z Powstaniem Wielkopolskim przy którym w 1989 roku odbywały się obrauczniów - wizyta na zaproszenie Małżonki 1918 – 1919, wybuchem II wojny światowej, dy plenarne Okrągłego Stołu. Z pałacowych
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani rocznicą rozstrzelania Kórniczan w 1939 r., okien patrzyliśmy na uśpiony o tej porze roku
Anny Komorowskiej w Belwederze i Pałacu Dniem Flagi, Świętem Konstytucji 3 Maja ogród – miejsce letniego wypoczynku pary
Prezydenckim.
oraz wielkopolskimi tradycjami ułańskimi. prezydenckiej.
5 marca 2015 r. o godzinie 4:30 wyru- Recytacja Oli Ossowskiej „A jak będzie już
Na pamiątkę pobytu w Belwederze i Paszyliśmy do Warszawy. Podczas całego po wojnie”, wiersza Józefa Szczepańskiego łacu Prezydenckim otrzymaliśmy okolicznopobytu towarzyszyli nam asystentka z Biura poety - powstańca warszawskiego, żołnierza ściowe prezenty: publikacje, notatniki, artykuły
Administracyjnego Kancelarii Prezydenta i batalionu Parasol Armii Krajowej pobudziła Pa- piśmiennicze, naklejki, mapki i foldery.
prezydencki fotograf . Wejście do Belwederu nią Annę Komorowską do osobistych refleksji.
Dopełnieniem programu wyjazdu do Waro godzinie 9:00 poprzedziła szczegółowa Pani Prezydentowa w czasach powojennych szawiy był spacer Krakowskim Przedmieściem
kontrola według specjalnej procedury. Od jako harcerka odwiedzała matkę poległego do Placu Zamkowego oraz pobyt w Muzeum
2010 roku Belweder pełni funkcję siedziby autora. Wizyta w Belwederze zakończyła się Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odby- wspólnym zdjęciem.
Muzeum jest zorganizowane zgodnie z konwają się tam również uroczystości z udziałem
W harmonogramie wyjazdu zaplanowano cepcją „muzeum otwartego” – osoby, które
głowy państwa oraz przedstawicieli Kancelarii dla nas obiad w stołówce sejmowej przy ulicy przekraczają jego progi samodzielnie decydują
Prezydenta RP.
Wiejskiej. Podczas smacznego posiłku mie- o sposobie i kolejności zwiedzania.
Zwiedzanie Belwederu rozpoczęliśmy od liśmy okazję spotkać posłów znanych nam
Pełni wrażeń, po godzinnym pobycie na
pomieszczeń pełniących funkcję muzeum z telewizji.
multimedialnej ekspozycji wyruszyliśmy do
Marszałka Józefa Piłsudskiego: gabinetu,
Kolejnym punktem programu była wizyta w Kórnika.
saloniku i pokoju adiutanta. Zgromadzono tutaj Pałacu Prezydenckim, gdzie przyjął nas Pan
Zachęceni niezwykłym „wyjazdem – naponad 3 tysiące pamiątek po twórcy niepodle- Minister Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa grodą”, postanowiliśmy kontynuować szkolne
głego państwa polskiego. Z zainteresowaniem Kancelarii Prezydenta RP. Pałac Prezydencki działania na rzecz pamięci o naszych przodobejrzeliśmy wystawę obrazującą historię jest największym pałacem w Warszawie. Dziś kach i historii naszej Ojczyzny.
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
jest miejscem codziennej pracy Prezydenta
Poznawaliśmy kolejne sale pałacowe: (mieści się tu m.in. jego gabinet), a także główTeresa Lubińska
Salę Marmurową, Salę Lustrzaną, Salę nym miejscem uroczystości z udziałem głowy
Alicja Serwatkiewicz

Niniejszy formularz prosimy przesłac na adres Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik, lub dostarczyć do Sekretariatu naszej szkoły.
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W dniach 4-8 marca br. w Berlinie odbyła się kolejna edycja targów turystycznych
ITB. Organizowane od 1966 roku Targi
ITB w Berlinie to jedno z najważniejszych
i najbardziej prestiżowych spotkań światowej branży turystycznej. W tym roku
oficjalnym krajem partnerskim targów ITB
była Mongolia, która chciała zainteresować
odwiedzających targi swoim bogactwem
kulturowym i naturalnymi atrakcjami.
W targach co roku biorą udział również
międzynarodowe związki turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne,
biura podróży, organizatorzy podróży biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej,
ekologicznej, kulturowej, firmy przewozowe,
hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofertą Spa, firmy zajmujące
się informacją turystyczną, technologiami i
oprogramowaniem dla obsługi ruchu turystycznego i wiele innych. Targi ITB w Berlinie rokrocznie gromadzą ponad 11 tysięcy
wystawców z ponad 180 krajów świata, a
liczba odwiedzających targi wynosi ok. 170
tysięcy osób.
Wystawcy, podobnie, jak w latach ubiegłych, podzieleni byli według kontynentów,
a poszczególne kraje i regiony prezentowały swoją ofertę na stoiskach narodowych.
Polskie Stoisko Narodowe zorganizowane zostało przez Polską Organizację
Turystyczną w hali 15.1, która w tym roku
zmieniła wygląd stoiska i tegoroczni wystawcy mogli zaprezentować się na jednej
z 5 stref produktowych: strefie zwiedzania,
odkrywania i rozrywki, strefie aktywnego
wypoczynku, strefie wypoczynku i relaksu,
strefie eko i dobrego jedzenia oraz strefie
ogólnej.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i
Gminy Kórnik z okazji „Dnia Kobiet” 8 marca
br. w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA, odbył się koncert Jacka Silskiego
– Śląskiego Słowika – solisty Królewskiej
Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w
Wilanowie. Uroczystość rozpoczęły gorące
życzenia dla wszystkich przedstawicielek
płci pięknej z terenu gminy Kórnik, złożone
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Z WIZYTĄ W BELWEDERZE

Gmina Kórnik na Targach Turystycznych ITB w Berlinie
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Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome
7 marca nowa świetlica w Robakowie,
po raz pierwszy gościła mieszkanki Robakowa – osiedla i Gądek na przyjęciu z okazji
Dnia Kobiet, zorganizowanym przez Sołtysów i Rady Sołeckich tychże miejscowości.
Licznie przybyłe Panie witane były z honorami przez pełniących u wejścia do świetlicy Panów w mundurach oraz Sołtysów i
Panów z Rad Sołeckich, którzy wręczyli
Paniom po symbolicznej róży.
Sołtysi oraz Panowie z Rad Sołeckich
pełnili również funkcję kelnerów i częstowali
Panie kawą i herbatą oraz pysznym ciastem. Na Panie czekała także symboliczna
lampka wina.
Oprawę artystyczną uroczystości stanowił występ Pana Mariusza Kozłowskiego,
który wykonał na trąbce kilka nastrojowych
utworów.
Dodatkową atrakcją było karaoke prowadzone przez Panią Katarzynę Lorek. Panie miały możliwość zaśpiewania znanych
i lubianych utworów biesiadnych sprzed
kilkudziesięciu lat i tych najnowszych.
Niespodziankę dla zgromadzonych
przygotowała także Pani Alina Staniecka
– Wilczak, która napisała specjalnie na
tę okazję piosenkę o Robakowie, która
niewątpliwie będzie często śpiewana przez
mieszkańców.

W dniu 7.3.2015r w świetlicy wiejskiej
w Biernatkach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet . Wszystkie
Panie zostały obdarowane pięknym kwiatem oraz słodką czekoladą z nadrukowany
wierszem poety Jerzego Sylwiana. Poeta
przedstawił spektakl poetycki ”Kobieta jest
jak róża” umilił czas recytując piękne strofy
wierszy poświęcone kobiecie. Składam
podziękowanie za obecność wszystkim Paniom sołectwa Biernatki, Radzie Sołeckiej,
Panu radnemu Jarosławowi Mielochowi.

Miła atmosfera, jaka panowała podczas
spotkania, pozwoliła mieszkankom Gądek
i Robakowa na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków.
Inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem. Panie chętnie skorzystały z możliwości wspólnego spędzenia czasu, co
potwierdza, że lokalna społeczność chce
się integrować, dlatego też niebawem planowane są kolejne imprezy.
Joanna Stanisławska

Sołtys wsi Biernatki
- Stanisław Dubiel

„Święto Kobiet” w Szczytnikach

Tradycją w naszej wsi jest organizowanie w
miesiącu marcu imprezy z okazji Dnia Kobiet. W
tym roku uroczystość odbyła się w dniu 07. 03.
2015r. w Domu Strażaka i zgromadziła 80 osób.
Wśród Pań przy stołach zasiedli zaproszeni
goście- sołtys naszej wsi Pan Marek Templewicz, przedstawiciel OSP Pan Sobolewski, Pan
Jaskóła i Pan Olejniczak. Przy suto zastawionych stołach, wśród kwiatów, które wszystkim
Paniom wraz z życzeniami wręczył sołtys, zasiadły Panie-te młodsze i starsze,babcie,mamy
i córki- wielka szczytnicka rodzina. Potrawy, cia-

sta i garmażerka to jak co roku dzieło naszych
zdolnych Pań z KGW. Pan Sobolewski wręczył
prezent od OSP Szczytniki- smakowite lizaki-serduszka. Oprawę muzyczną przygotował
zaprzyjaźniny z naszym kołem Pan Grzegorz,
a konkursy Pani Wiesia. Atrakcji było co nie
miara- tańce i przebierańce. Pan Jaskóła jak co
roku zaśpiewał dla Pań wymyśloną przez siebie
piosenkę. Impreza trwała parę godzin, trudno
było się rozstać. Spotkamy się znowu za rok.
Genowefa Błotna
Przew. KGW

„Kobieta jest arcydziełem wszechświata”
Takie motto przyświecało niebanalnej
uroczystości, jaka odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie z okazji Dnia Kobiet. Impreza podzielona
była na dwie części: dla klas I-III oraz IV-VI.
Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali swoje umiejętności w różnych formach artystycznych.
To był prawdziwy koncert młodych talentów!
Usłyszeliśmy takie przeboje jak: „Być
kobietą”, „Damą być”, „Marzenia się spełniają”. Nie zabrakło również instrumentalistów.
Klaudiusz z klasy VI zaśpiewał i zagrał
piosenkę „Gdybym miał gitarę”, natomiast
młodsze klasy reprezentował zespół flażoletowy, który zagrał niezwykle trudny utwór pt.
„Dance de L’our”. Największą furrorę, zrobili
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POETYCKI DZIEŃ KOBIET W BIERNATKACH

Dzień Kobiet w Robakowie

„wybrańcy” - utalentowani wokalnie chłopcy,
którzy w eleganckich strojach, wbiegli na
scenę i wykonali znany przebój Jerzego
Połomskiego : „Bo z dziewczynami”.
„Jednym z najpiękniejszych widoków,
jakie mogą ucieszyć nasze oczy, jest kobieta w tańcu”. Takimi słowami narratorzy
koncertu, zapowiedzieli cykl taneczny. Rozpoczęły wysportowane dziewczęta, układem
aerobikowym. Mogliśmy również zobaczyć
taniec hip-hopowy w wykonaniu Anity, taniec
akrobatyczny w wykonaniu Mai. Klasy młodsze uświetniły uroczystość kilkoma układami
tanecznymi do muzyki pop. Nie zabrakło
również momentów wzruszających. Takich
emocji dostarczyli nam chłopcy recytujący
wiersze.

Występ bardzo podobał się wszystkim
zgromadzonym, a uśmiechnięte twarze pań i
dziewczynek przekonywały, że miłe życzenia
„cudownych dni, cudownych pragnień, cudownych chwil...”, sprawiły wszystkim wiele
przyjemności.
Na zakończenie apelu wszystkie obecne
panie otrzymały kartki z życzeniami oraz
kwiaty.
Koncert był bardzo miłą i wielobarwną
niespodzianką dla kobiet z naszej szkoły.
Czekamy z niecierpliwością na przyszły rok!
Organizatorki

Lidia Jarmuszkiewicz
Urszula Smoczyńska
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POWITANIE
WIOSNY
BIERNATKI 21 Marca 2015r
/sobota/ godz:16.oo
Świetlica wiejska
W programie :
- popularyzacja obrzędów ludowych w
Wielkopolsce związanych
„wypędzeniem zimy” a powitaniem
wiosny. Edukacja ekologiczna.
- Konkurs na
„Najciekawszą Marzannę”
- korowód nad
Jezioro Bnińskie spalenie
i utopienie Marzanny
- Wiosenny turniej tenisa stołowego
o puchar sołtysa
- inauguracja Biblioteki Wiejskiej
w świetlicy w Biernatkach
/zbiórka książek/
Zapraszam:
sołtys Stanisław Dubiel

NAJWIĘCEJ WITAMINY MAJĄ RADZEWSKIE DZIEWCZYNY!!!

To oczywista oczywistość, że wszystkie
dziewczęta i kobiety są wspaniałe i ładne! Pod
warunkiem tylko, że się uśmiechają. 11 marca
klasa szósta z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet przygotowała musical pt. „Ach,
te Baby”, mający na celu rozweselenie
każdej przedstawicielki płci pięknej w
Szkole Podstawowej w Radzewie.
Oczywiście chłopcy także mogli się
śmiać. Widzowie usłyszeli przeróżne
piosenki o kobietach, m.in. „Być kobietą”, „Brunetki, blondynki”, „Najwięcej
witaminy”, czy też „Baby, ach te baby”.
Największą furorę zrobił jednak występ
zespołu „Gosposie”, który zaprezentował muzykę disco prosto z pola. Na
scenie jednak prezentowali się nie
tylko wokaliści i wokalistki. Do szkolnego gabinetu zawitał lekarz Edward Banan.
Jak się prędko okazało, przychodziły do niego
same baby. Był też brzuchomówca Stanisław
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Dziąsło, który wystąpił ze swoim towarzyszem
Romkiem, czyli dmuchaną śpiewającą lalką.
Na kilka minut znaleźliśmy się także w środku
największej awantury w tym roku szkolnym,

którą wywołał niejaki Grzesiek. Relację na żywo
przeprowadziła z tego wydarzenia dzielna reporterka, która na szczęście miała ze sobą kask

ochronny. Inny ze specjalnych gości Bodzio
Ananas przeprowadził dla publiczności konkurs
„Randka w ciemno”. Szczęśliwymi zwycięzcami
zostali Kunegunda i Gienek. W nagrodę wygrali romantyczną kolację w szkolnej
stołówce. Rozstrzygnięto także inny
konkurs - tym razem jak najbardziej
serio - na najsympatyczniejsze kobiety
w szkole. Głosowali wyłącznie chłopcy
z klas I-VI, a plebiscyt odbywał się w
dwóch kategoriach: do lat 13 i powyżej
lat 13. Całe muzyczne show prowadziła Basia, a oprócz niej publiczność
do zachwytów, a momentami do salw
śmiechu doprowadzali: Dominika, Weronika, Sandra, Klaudia, Zuzia, Agata,
Karolina, Gosia, dwa Michały oraz
Kamil. Po zakończeniu musicalu nikt
już nie miał wątpliwości, że najwięcej witaminy
mają radzewskie dziewczyny!!!
Karol Niemier
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Z okazji Dnia Kobiet filia biblioteki w Bninie
przygotowała dla Pań spotkanie zatytułowane
„Chwila dla Ciebie”.
Pierwszą część wieczoru poprowadziła
pani Klaudyna Pawłowska, która przedstawiła
w formie prezentacji multimedialnej wiadomości
dotyczące stresu, metod jego przezwyciężania,
a także diety i jej wpływu na pracę układu
nerwowego. Przy dźwiękach kojącej zmysły
muzyki Panie uczestniczyły w seansie relaksacyjnym połączonym z technikami wizualizacji.

W drugiej części spotkania muzyk Mateusz Fludra zagrał na akordeonie utwory
przygotowane specjalnie na tę okazję. Melodie
znanych utworów muzycznych przywołały miłe
wspomnienia, a uczestniczki chętnie włączały
się we wspólny śpiew.
Na zakończenie spotkania wszystkie Panie
otrzymały od p. Marka Fludry piękne kwiaty.
Dziękując wszystkim za obecność i wkład w
organizację tego spotkania serdecznie zapraszam na kolejne.
K.P.P.

Kórniczan
Portret Wspólny
KPW-to projekt fotograficzny powołany
do życia ponad 2 lata temu. Projekt ma na
celu sportretowanie jak największej ilości
mieszkańców Kórnika i okolic. Kórnik to
nasze miejsce na mapie świata, a my i
nasze twarze to pisząca się historia tego
wyjątkowego zakątka. Niektóre z osób
spoglądających z serii kilkuset portretów
już odeszły, pozostałe w ciągu tych dwóch
lat zmieniły się nieco poddając się upływającemu czasowi. Z założenia projekt KPW
jest niekonczącym się procesem. Oznacza
to, że w każdym momencie swojego życia
można zrobić sobie portret fotograficzny.
Takie sesje można powtarzać co rok, dwa,
pięc. Sesja jest bezpłatna. Każdy kto ma
ochotę na włączenie się do projektu może
skontaktować się ze mną mailowo lub
telefonicznie. kom. 509 990 713 tomasz.
siuda@fotopluma.pl
Zapraszam również na Facebooka:
https://www.facebook.com/korniczaniportretwspolny
				
		
Tomasz Siuda

Drzwi Otwarte w Bnińskiej Dwójce

W sobotę 7 marca Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku zorganizowała coroczną
imprezę, której celem była prezentacja
zarówno różnych form pracy i rozwijania
licznych talentów artystycznych oraz kompetencji przedmiotowych naszych uczniów, jak
i przedstawienie nowoczesnej bazy szkoły i
jej bogatej oferty edukacyjnej.
Jako szkoła posiadająca liczne zewnętrzne certyfikaty - Szkoła z Klasą, Cyfrowa Szkoła, Szkoła Odkrywców Talentów
- współpracujemy z wieloma instytucjami
wspierającymi edukację, wspólnie realizując
liczne projekty przedmiotowe, artystyczne, warsztaty i zajęcia terenowe. Z tego
też względu słoneczna sobota i rodzinna
atmosfera sprzyjały prezentacji wielokierunkowych działań i uczniowskich talentów,
ale również były dobrą okazją do konsultacji
z dyrektorem, wszystkimi nauczycielami,
psychologiem, pedagogiem, pracownikami
administracji i kuchni.

Licznie przybyli goście - rodzice, uczniowie i nasi absolwenci - mieli okazję zobaczyć
ekscytujący pokaz chemii niskich temperatur
z wykorzystaniem CO2 w postaci „suchego
lodu” oraz uczestniczyć w warsztatach
chemicznych zatytułowanych „Kolorowa
chemia” prowadzonych przez instruktorów z
zaprzyjaźnionej ze szkołą firmy edukacyjnej
„Mały Inżynier”. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się wszystkie występy artystyczne
naszych uczniów: przedstawienie „Zdrowy
Czerwony Kapturek” w wykonaniu teatrzyku „Kleksik”, występy wokalno-taneczne
w wykonaniu „Zespołu Pieśni i Tańca
Regionalnego” oraz pozostałe występy
artystyczne zarówno indywidualne, jak i
zespołowe. Wielu gości - małych i dużych uczestniczyło w warsztatach przyrodniczych,
informatyczno-matematycznych, w grach i
zabawach rekreacyjno-sportowych, uczyło
się udzielania pierwszej pomocy pod okiem
ratownika medycznego p. Sławomira Zięty

w ramach programu WOŚP „Ratujemy i
uczymy ratować”. W każdej sali lekcyjnej wyposażonej w tablice interaktywne gości witali
nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i
przedmiotowego, prezentując własną ofertę
programową, bazę dydaktyczną i metodyczną, której próbek każdy mógł doświadczyć.
W przerwie pomiędzy atrakcjami odpalono
rakiety złożone przez uczniów w ramach
międzyszkolnego projektu „Pan Stanisław”,
a kawiarenka Rady Rodziców kusiła wszystkich zapachem kawy i pysznych wypieków
utalentowanych rodziców.
Tego dnia również po korytarzach i szkolnych salach przechadzały się młode „białe
damy” rozdające naszym gościom foldery
prezentujące szkołę, która potrafi łączyć
nowoczesną edukację wykorzystującą technologie informacyjne z tradycjami regionu.
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Dzień Kobiet w bibliotece

Agnieszka Półchłopek

Dzień Kobiet w Dachowie
W dniu 7 marca nasze Panie świętowały w Świetlicy Wiejskiej ,,Dzień Kobiet’’. Na
początku Panie zostały przywitane kwiatkiem przez Pana Andrzeja Dziekana z Rady
Sołeckiej. Pani Sołtys, złożyła wszystkim Paniom życzenia, wzniesiono toast winem.
Zaproszono wszystkie Panie do bogato zastawionego stołu, gdzie Panie mogły raczyć
się pysznym ciastkiem, kawą, herbatą oraz garmażerką, w bardzo miłej atmosferze.
Szczególne podziękowania dla naszej specjalistki ds. piękna, za przybycie i umilenie
wszystkim czasu oraz za drobne upominki. Jeszcze raz składamy wszystkim Paniom
serdeczne życzenia i podziękowania za przybycie. Mam nadzieję, że za rok ponownie
się spotkamy i to w jeszcze większym gronie.
Sołtys wsi Dachowa i Rada Sołecka

Podsumowanie obchodów urodzin Białej Damy

Uwaga mieszkańcy Czmonia!
W spisie telefonów sołtysów,
jaki otrzymaliśmy i opublikowaliśmy
w poprzednim numerze Kórniczanina
widnieje błąd.
Sołtys Czmonia Jerzy Rozmiarek
posługuje się tylko jednym numerem
telefonu: 608 596 250.
Sołtys i Rada Sołecka składa podziękowania mieszkańcom Szczodrzykowa
za wybór i zaufanie jakie otrzymaliśmy w
tegorocznych wyborach. Jednocześnie
deklarujemy realizować nałożone na nas
cele i spełniać oczekiwania mieszkańców
całego Szczodrzykowa. Dziękujemy ustępującemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej
minionej kadencji za pracę dla dobra
mieszkańców naszej wsi”.
Sołtys:
Jan Tuczyński
Rada Sołecka:
Krzysztof Achtenberg ,
Mateusz Ratajczyk,
Robert Simon,
Bartłomiej Witkowski
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W dniu 12 marca b.r. w Szkole Podstawowej im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej
Potulickiej podsumowano szkolne obchody
300lecia urodzin patronki. W auli zgromadzili
się liczni goście, wśród których byli burmistrz
Jerzy Lechnerowski, radna Irena Kaczmarek,
przedstawiciele innych szkół i oczywiście
uczniowie i ich rodzice.
Przypomnijmy, że w grudniu minionego
roku szkoła zorganizowała wiele wydarzeń
związanych z Białą Damą. Były więc bale
karnawałowe „U Białej Damy”. Był też kon-
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kurs na dżentelmena i damę którego celem
było propagowanie zasad dobrych manier i
kultury osobistej wśród uczniów. Wspólnie
z Dyrekcją Biblioteki Kórnickiej PAN zorganizowano nocne zwiedzanie Zamku dla
uczniów i ich rodziców. Młodzi artyści mogli
wypróbować swoje umiejętności i talenty w
szkolnych, międzyszkolnych i otwartych konkursach literackich, poetyckich i plastycznych.
Najciekawsze prace graficzne, dzięki pomocy
Fundacji Zakłady Kórnickie oraz redakcji „Kórniczanina” zostały wydane jako pocztówki.

Podczas marcowego spotkania laureatom
konkursów wręczono nagrody i upominki.
W czasie uroczystego apelu przedstawiono
prezentację multimedialną dotyczącą postaci
patronki i jej dokonań. Uczniowie i opiekunowie
pochwalili się także wcześniejszymi podróżami
śladami Teofili. Koło artystyczne klas IV - VI
zaprezentowało wszystkim zgromadzonym
spektakl pt. „Jak Biała Dama z Białą Damą”.
A na koniec- jak na urodziny przystało, była
pyszna kawa i wyborne ciasta.
ŁG
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Tegoroczne rekolekcje wielkopostne trwały
3 dni od 9 do 11 marca 2015r., ich hasłem
przewodnim były „Wiara, Nadzieja i Miłość”.
Każdego dnia odkrywaliśmy co znaczą dla nas
te Trzy Cnoty Boskie i w jaki sposób powinniśmy
stosować je w codziennym życiu.
Pierwszego dnia rekolekcji dzieci z klas I
i „zerówek” obejrzały film pt. „Każdy jest wyjątkowy”, w którym poznały historię pewnego
drewnianego chłopca, który przejmował się
bardzo opiniami innych o sobie, dlatego nie dostrzegał, że jest równie wyjątkowy jak pozostali
mieszkańcy wioski. Dopiero, kiedy spotkał się ze
swoim stwórcą, zrozumiał, że jest wartościowy
i ważny dla kogoś, a to co sądzą o nim inni
nie jest ważne, gdy wiemy, że ktoś nas kocha.
Dzieci nauczyły się, że dla Boga każde z nich
jest wyjątkowe i zasługuje na Jego miłość, za
bycie sobą i podążanie drogą, jaką przygotował
nam Chrystus. Następnie uczniowie wykonali
plakaty, na których decydowali, jakie wartości są
dla nich ważne w życiu, i które zabiorą do swojego plecaka, a które można wyrzucić do kosza,
ponieważ nie są nam niezbędne do stawania
się coraz lepszym człowiekiem. Starsze klasy
wykonały projekty, w których każdy próbował
odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jest
wyjątkowy i jakie wartości są dla niego w życiu
najważniejsze.
Podczas drugiego dnia rekolekcji dzieci
dowiedziały się, że Jezus przyszedł na ziemię
przede wszystkim dla tych, którzy pogubili się
w swoim życiu przez grzech i tak jak pasterz
będzie szukał jednej zagubionej owieczki,
tak Chrystus będzie chciał odnaleźć każdego
człowieka, aby uleczyć go z grzechu i zawrócić
na drogę dobra i prawdy. Uczniowie zrozumieli,
że zawsze jest nadzieja na to, aby stać się
lepszym i przeprosić za wyrządzone krzywdy.
Poznając historię Marii Magdaleny i jej nawrócenia, dzieci mogły zobaczyć, jak wielkie jest
miłosierdzie Boga, i że zawsze mogą liczyć na
Jego wybaczenie.
W ciągu dwóch pierwszych dni rekolekcji,
siostry serafitki z Poznania, pokazywały dzieciom, jak na co dzień mogą podążać drogą
dobra i prawdy, tak jak uczy nas tego Chrystus.
Poprzez przykłady sytuacji z życia każdego
dziecka, uświadomiły uczniom, że bardzo prosto jest skrzywdzić drugą osobę, przez nasze
lenistwo, złość i upór oraz „pobrudzić” serce

grzechami. Na oczach dzieci, biały skrawek materiału, który miał symbolizować serce każdego
z nas, w krótkim czasie, pod wpływem nieposłuszeństwa wobec rodziców, złoszczenia się na
rodzeństwo i byciu niemiłym wobec koleżanek i
kolegów, zmienił się brudną, zniszczoną szmatkę. Na szczęście, dzięki modlitwie i częstemu
używaniu słów: przepraszam, proszę i dziękuję,
zawsze mamy szansę naprawić swoje błędy i
znów żyć według przykazań Bożych w zgodzie
z innymi ludźmi.
Ostatni dzień rekolekcji, pod hasłem „Miłość”, miał miejsce w kościele pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku, gdzie ksiądz proboszcz
Grzegorz Zbączyniak odprawił uroczystą Mszę
Świętą w intencji dzieci, ich rodziców, wychowawców i katechetów. Dzieci dowiedziały się, że
już od momentu chrztu świętego są świadkami
Chrystusa i uczą swoich rodziców miłości i
odpowiedzialności. Po odnowieniu przyrzeczeń
chrzcielnych i uroczystym błogosławieństwie,
wszyscy wzmocnieni w wierze, pełni nadziei
na zbawienie i świadomi miłości Boga wrócili
do domów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przebieg tegorocznych rekolekcji, a w szczególności:
• s. Sylwii i s. Rozalii ze zgromadzenia sióstr
Serafitek w Poznaniu, za porywające słowa
nauki o miłości Chrystusa i energię poświęconą
dzieciom;
• ks. proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, za odprawioną mszę świętą i słowa
homilii, które sprawiły, że wszyscy poczuliśmy
się wyjątkowymi dziećmi Chrystusa;
• s. Barbarze i p. Danucie Wawrzyniak za
przygotowanie i koordynację przebiegu całych
rekolekcji w szkole i w kościele;
• wychowawcom i nauczycielom za opiekę
nad dziećmi i pomoc w realizacji zadań rekolekcyjnych dla uczniów.
Wierzymy, że dzięki tym rekolekcjom, wierząc w miłosierdzie Boga, wypełnieni nadzieją
na zbawienie i pełni Chrystusowej miłości , dobrze przygotujemy się do Świąt Wielkanocnych i
powitamy Zmartwychwstałego Chrystusa, pełni
energii do wypełniania Jego woli w codziennym
życiu.
Michalina Pelczyk

Rozważanie
Nie tylko to jest ważne,
jaka jest obiektywna prawda.
Nie tylko to jest ważne,
kto ma rację.
Ale jest również ważne,
że drugi człowiek coś uważa za prawdę,
że ma o czymś najgłębsze przekonanie
i chce zgodnie z nim żyć.
Do tego każdy ma zwyczajne,
ludzkie prawo
i jest obowiązek to prawo szanować.
Taka jest podstawa tolerancji.
Ks. M. Malinowski
Wpisując się w ton jakże mądrych
przemyśleń, dopisuje swoje: Każda „mała
ojczyzna” ma swoich „pnioków, krzoków i
ptoków”. Czy to jest absurdalne? A może
powiedziane pół żartem – pół serio?
Ja śremianka, „krzok” z wyboru wrosłam w środowisko kórnicko – bnińskie i
jestem z tego dumna. Mając u boku swego
„pnioka” z dziada pradziada nigdy nie spotkałam się z jego niechęcią i umniejszaniem
zasług ludzi od niedawna zamieszkujących
w naszym dwumieście.
Każdy ma prawo mieszkać i realizować
się tam gdzie jest jego miejsce na ziemi.
Jest mi niezmiernie przykro, że pamięć
mojego nieżyjącego męża jest poniewierana i szkalowana.
A przecież to jemu uroczystym aktem
w listopadzie 2011 roku, władze Kórnika
przyznały tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik i to Jego pośmiertnie odznaczył
Prezydent R. P. Bronisław Komorowski w
2013 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Za życia mąż nigdy nie zniżał się do
posunięć niezgodnych z etyką i postawą
prawdziwego patrioty, mimo że żył i działał
w czasach trudnych.
Był konsekwentny – wymagał od siebie
i innych ale efekty działań przetrwały do
dziś w myśl zasady: „Nie po słowach, lecz
po czynach oceniać cię będą.”
Taka jest moja prawda. Mam do tego
zwyczajne prawo i obowiązkiem innych
jest to prawo szanować. Nie oczekuję
przeprosin.
Irena Fogel
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BZZZ… zza ula

FASETKI I PRZYOCZKA

Naturalnym i na szczęście odnawialnym źródłem
surowców żywieniowych
dla pszczół miodnych jest
oczywiście pyłek i nektar
kwiatowy. Żeby je pozyskać trzeba najpierw
znaleźć jakieś kwiaty. Podopieczne pszczelarza
przede wszystkim wykorzystują do tego celu
rozwinięty zmysł wzroku. O ile człowiek ma
parę oczu, dzięki której widzi otaczający świat
trójwymiarowo, o tyle pszczoła ma też parę oczu
tyle, że złożonych. Każde jej oko zbudowane
jest z kilku tysięcy oczek prostych tzw. fasetek
(omatidium). Pszczoła robotnica i królowa mają
od 3,5 do 4,5 tys. fasetek, a trutnie nawet 9 - 9,5
tys. U samic oczy te ulokowane są po bokach
głowy, podobnie jak u samca, z tym, że u trutnia
stykają się mu one na ciemieniu czoła.
Pojedyncze „piksele” tworzą obraz mozaikowy, który potem „obrabiany”
jest przez układ nerwowy
owada, co przekłada się na
jego reakcje i zachowania.
Takie oko złożone umożliwia
pszczołom rozróżnienie intensywności światła i jego zmian,
ale obraz nie jest jakości „HD”.
Ze względu na rozdzielczość
porównywalną z 100x60 to
tylko „zwykła TV” – obraz jest
po prostu nieostry. Pszczoła
ma razem
5 ok (jak kto woli przestarzale „oczów”, czy nawet
„ócz”), bowiem pomiędzy
parą oczu złożonych ma
jeszcze usytuowane trzy przyoczka, które ustawione są w
trójkąt zwrócony wierzchołkiem do aparatu gębowego.
Rolą przyoczek jest określanie stopnia jasności niczym
„czujka zmierzchowa”, zbierająca i analizująca
natężenie i kąt światła padającego z całego
nieboskłonu.
Pszczoły w porównaniu do człowieka mają
przestawiony zakres odbierania fal elektromagnetycznych w postaci świetlnej. Ludzie widzą
„tęczowo” od koloru czerwonego do fioletowego
z pozostałymi barwami między tymi kolorami.
Natomiast te latające owady, nie widzą koloru
czerwonego (co nie znaczy, że czerwonych
kwiatów nie oblatują), ale za to widzą więcej
w zakresie poniżej fioletu. Promieniowanie
ultrafioletowe widoczne jest dla pszczół na
kwiatowych płatkach, które mają płaszczyzny
odbijające promieniowanie UV. Człowiek by
dostrzec UV musiałby do tego celu użyć już jakiejś aparatury. Wzory UV rozróżniane są przez
pszczoły zbierające pożytek z kwiatów, w zależności od gatunku danej rośliny. Mamy tu więc
związek odbieranych bodźców wzrokowych,
zależnych od rodzaju i długości odbijającej się
od płatka kwiatu fali świetlnej. Kwiatki w ten
sposób oświetlają punktowo swoje „lądowiska”
dla pszczół, niczym ubiegłowieczne neony reklamowe sklepów. Taka świetlna sygnalizacja
jest całkowicie aprobowana przez te mobilne
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zapylaczki roślin.
Dzięki dostrzeganiu ultrafioletu pszczoły
rozróżniają polaryzację światła, co im ułatwia
orientację nawet przy pochmurnym niebie.
Pszczoły mają wrodzoną znajomość wielu
fizycznych praw, w tym i tego, że płaszczyzna
liniowej polaryzacji światła rozproszonego w
atmosferze jest prostopadła do kierunku, z którego świeci Słońce. Latając za pożytkiem, przy
okazji pszczeli mózg rejestruje odległość oraz
kąt względem Słońca na trasie powrotnej do ula.
Prędkość przelotowa pszczoły, która na
„fotoradarze” oscylowałaby w granicach 30
km/h, uwidacznia kolejną różnicę między nią,
a człowiekiem. Kręcąc się na karuzeli, albo
patrząc tylko przez boczną szybę na najbliższy teren z pędzącego pojazdu, obraz nam
się „rozmywa i zlewa”, jest nieczytelny, ale
kolorowy. U pszczół w szybkim locie natomiast
„wyłącza się” opcja „kolor” i widzi ona tylko obraz
„mono” czarno-biały, choć dla jej potrzeb dość
czytelny. To oszczędność pamięci mózgowej
tego małego pożytecznego owada, który ma

w tym momencie czas na analizę zagrożeń
jakie może za chwilę spotkać, czyli np.: różne
przeszkody terenowe i naturalni wrogowie.
Humorystycznie można by powiedzieć, że tak
jak niektórzy ludzie mają tylko I-szy stopień
umuzykalnienia (rozróżniają czy orkiestra gra,
czy nie gra), tak w locie pszczoła „przyznaje się”
tylko do I-ego stopnia wrażliwości artystycznej i
odbiera całkiem daltonistycznie kolory otaczającego ją krajobrazu. Wystarczająco dobrze
widzi w pozycji nieruchomej jak i podczas lotu,
ale okulista zakwalifikowałby takiego „pacjenta”
jako krótkowidza z wadą wzroku od urodzenia.
Pszczoła bardzo dobrze widzi jedynie z bliska,
a tak ma ogólny podgląd na otoczenie.
Otaczająca roślinność zdominowana jest
przez podstawowy dla niej kolor zielony, który
jest niejako tłem dla ewentualnych innych kolorów. Rośliny „nie chcą” by ich owoce („potomkowie”) zostały zjedzone w okresie, gdy nasiona
nie są jeszcze przygotowane do „życiowej misji”
i „dystrybucji” wśród „zainteresowanej fauny”.
Dopiero dojrzałość nasion komunikowana jest
w postaci zmiany zabarwienia owocu. Podobnie dzieje się z kwiatami. Dopóki są zielone w
pączkach, nie różnią się od zielonego tła, ale

po rozkwitnięciu pokazują się w pełnej krasie,
w wielobarwnej palecie. I tak jak w owocach, tak
i w kwiatach kolor „robi” za swoistą „przynętę”.
Ewolucyjnie gdybyśmy chcieli dojść do
odwiecznego dylematu z serii „co było pierwsze
jajko, czy kura ?”, a u tych owadów „co było
pierwsze pszczoła, czy kokon ?”, moglibyśmy
pochylić się nad następującą ciekawostką.
Oko złożone pszczoły składa się z identycznie
ułożonej mozaiki sześciokątów, jak ma to miejsce w komórkach woskowego plastra, gdzie w
kokonie rozwija się przyszła pszczoła. Czyżby
więc protoplastka pszczelego rodu przejrzała
się ongiś w odbiciu lustra wody i zobaczyła w
nim fasetki swych złożonych oczu w idealnie
ułożonym sześciokątnym wzorze ? Może
zaadoptowała wówczas ten wzór używany następnie przez miliony lat istnienia tego gatunku,
aż po dzień dzisiejszy.
Jeśli już o upływie czasu mowa, to warto
jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, do
której paranaukowo pasuje teoria względności
Alberta Einstein’a – nota bene tego samego,
który wieszczy, że ludzkość wymrze
4 lata po wyginięciu pszczół. Otóż,
u pszczół czy innych przedstawicieli
fauny patrzących na świat fasetkowymi oczyma, można zaobserwować tzw. „dylatację czasu”. Czas
mijający pomiędzy dwoma zdarzeniami nie jest jednoznacznie określony lecz zależy od obserwatora.
Tym obserwatorem przykładowo
przy kontakcie wzrokowym, jest
zarówno człowiek jak i pszczoła.
Czas dla pszczoły płynie dużo szybciej w odczuciu człowieka, bowiem
wystarczy zauważyć, że zanim
podejmiemy jakiś ruch w kierunku
owada, to on już uprzedza nasze
działania np. wykonując unik. Dla
pszczoły ruszamy się jak „muchy
w smole”, wykonujemy wszystko
jak na filmie z wolno odtwarzanymi klatkami. Fasetki są tutaj
niezawodną bronią ostrzegawczą
skrzydlatego owada, który potrafi wychwycić
minimalne zmiany intensywności światła choćby w jednym z tysięcy swoich oczek prostych.
Niby „gwałtownym” wymachiwaniem rąk przy
odganianiu się od osy, czy komara wzbudzamy
tylko pusty śmiech tych owadów. Im wystarcza,
że są jak początkujący, ale książkowo uczący
się gry adepci szachowi – potrafią przewidzieć
do przodu kilka ruchów przeciwnika. Lepiej się
nawet w momencie odganiania nie odzywać za
wiele, bo ruch warg, czy języka może skłonić
osę czy szerszenia do użądlenia w te wrażliwe
miejsca. Pszczoła nie jest zainteresowana
utarczkami z człowiekiem dlatego użądlenia
przez nią mogą wówczas ewentualnie nastąpić
tylko incydentalnie. No chyba, że ktoś coś powie
obraźliwego, czy „kąśliwego”, może pszczoła
zrewanżuje się ostrą (kłutą) „ripostą”, ale czy
rzeczywiście rozumie ona ludzką mowę ? To
wymaga jeszcze „pseudonaukowych” badań
nad niezbadanymi lingwistycznymi zdolnościami pszczół. Póki co okulistycznie pszczołę
mamy już „rozpracowaną”…
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„Wiara, Nadzieja, Miłość”

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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W kórnickim liceum uczniowie realizowali swoje pasje i zainteresowania
działając w różnego typu organizacjach
młodzieżowych. Jedną z takich organizacji w latach 50-tych było niezależne
harcerstwo.
Niżej publikujemy fragmenty wspomnień byłego drużynowego 8 DH im. hm.
Jana Czachowskiego Pana Profesora
Bolesława Suszki phm. Wspomnienia
te zamieszczone zostały w Miesięczniku
Parafialnym nr 9, styczeń 2007 r.

Była taka
drużyna…
[…] 8 Drużyna Harcerska im. hm. Jana
Czachowskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku powstała na fali żywiołowego odradzania się autentycznego ruchu
harcerskiego w końcu 1956 roku. Okazało
się wówczas, że wśród pracowników Instytutu
Dendrologii PAN i Biblioteki Kórnickiej PAN
znajduje się grupa instruktorów lub dawnych
członków tradycyjnego harcerstwa z lat bezpośrednio powojennych (Zbigniew Stecki, Hanna
Straus, Maria Gostyńska, Paulina Buchwald,
Rufin Twardowski i niżej podpisany, do których
dołączyła nauczycielka z Bnina Zofia Antoniw).
Wszyscy podjęli się samorzutnie zadania
utworzenia na nowo drużyn harcerskich przy
szkołach w Kórniku i Bninie oraz przy Domu
Dziecka w Bninie.[…] Założenia 8. Drużyny
Harcerskiej przy Liceum w Kórniku podjąłem
się jako jej drużynowy w grudniu 1956 roku,
przy pomocy Hanny Straus, przybocznej. Po
jej odejściu do żeńskiej 18. DH w Kórniku pod
koniec 1957 roku, przybocznym został na
krótko Leon Maćkowiak, a po nim już do końca
Jerzy Fogel. Licea były w ówczesnym systemie oświaty szkołami 4-klasowymi, młodzież
wstępowała do nich po szkole podstawowej.
Uczniów i uczennic było w kórnickim liceum
niewiele, przeważała w nich młodzież żeńska.
Nie można więc było utworzyć dwóch drużyn-męskiej i żeńskiej, jakie istniały przy Gimnazjum i Liceum w Bninie w latach 1946-1949.
Z konieczności zdecydowałem się prowadzić
jedną wspólną drużynę z oddzielnymi zastępami chłopców i dziewcząt.
W owych latach istniał wśród młodzieży
już tylko mit dawnego harcerstwa, lecz był to
mit silnie oddziałujący na młode umysły. Do
nowo założonej drużyny młodzież garnęła się
dobrowolnie, tymczasem tradycje harcerskie
reprezentowaliśmy tylko my dwoje - ja pochodzący z harcerstwa górnośląskiego i Hanna
Straus, która należała do 18. Drużyny Harcerek
im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej przy Gimnazjum
i Liceum w Bninie. Kształt nowej drużyny był
więc splotem dwóch nurtów tradycji harcerskiej:
śląskiej i wielkopolskiej. Z prowadzonej przeze
mnie w latach 1945-1946 IIMDH w Chorzowie
pochodził żółty kolor chust w kórnickiej drużynie.
Praca w 8. DH biegła wypróbowanym,
autentycznym, polskim skautowskim nurtem,
cechującym drużyny starszo harcerskie.
Natychmiast rozwinięto program zdobywania
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stopni i sprawności, sprawdzone harcerki i
harcerzy dopuszczano do Przyrzeczenia i po
odbyciu próby przyznawano im stopnie i prawo
do noszenia krzyża harcerskiego. Losami
drużyny kierował drużynowy bez żadnej ingerencji z zewnątrz, jednakże wielką rolę w jej
istnieniu odgrywała Rada Drużyny, która była
w ówczesnym okresie dla młodzieży szkołą
autentycznej demokracji. Musiało to poruszać
jej umysły; przecież na co dzień miała do
czynienia z ustrojem zakłamanym, bo z nazwy
demokratycznym, w rzeczywistości będącym
nie zaakceptowaną przez większość narodu
dyktaturą jednej partii. Zbiórki Rady Drużyny
odbywały się co miesiąc, a w razie potrzeby
częściej, zawsze w mundurkach, w mieszkaniu drużynowego. Podkreślaliśmy przez to fakt,
że nie byliśmy organizacją szkolną, lecz tylko
działającą w szkole. Wprawdzie liceum tolerowało istnienie harcerstwa, a dyrektor Libera
zgodził się chętnie na istnienie w jego szkole
Drużyny. Sam byłem przecież pełnoprawnym
instruktorem (podharcmistrzem), a moim
miejscem pracy była placówka Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor pozwolił nam korzystać
z poddasza budynku szkolnego, które przeznaczyliśmy na harcówkę i magazyn sprzętu,
nazwaliśmy ten zagospodarowany przez nas
strych „Gołębnikiem”. Skrzętnie gromadziliśmy
sprzęt drużyny. Drużyna była umundurowana
w mundury letnie i jednolite kurtki zimowe.
Niezależność naszej drużyny umacniał fakt,
że zgodnie z naszym pojęciem służby nie
pobieraliśmy za naszą pracę, podobnie jak
i inni drużynowi, żadnego wynagrodzenia.
Nie byliśmy więc niczyimi zakładnikami. Przy
drużynie czynne było własne Koło Przyjaciół
Harcerstwa, które wspierało jej działalność.
Przed każdym zimowiskiem lub przed wędrówką 1959 roku każdy uczestnik czy
uczestniczka musiał wnieść do kasy drużyny
własnoręcznie zarobiony przez siebie wkład
pieniężny. Co miesiąc odbywała się zbiórka
drużyny, często w polu lub w lesie, podobnie
jak zbiórki zastępów, zawsze w mundurach.
Zastępy miały swe zbiórki co tydzień. Stale
towarzyszyła nam troska o dobrych funkcyjnych, zwłaszcza zastępowych i zastępoweautentyczne harcerstwo zawsze bowiem
oparte jest o system zastępowy, który dla wyróżniających się młodych ludzi jest znakomitą
szkołą odpowiedzialności i samodzielności.
Duże znaczenie przypisywaliśmy umiejętno-

ści obozowania, co osiągaliśmy przez cały
czas istnienia drużyny przez organizowanie
biwaków drużyny i zastępów z nocowaniem
w lesie i samodzielnym sporządzaniem posiłków na własnoręcznie wykonanych kuchniach
polowych. Organizowaliśmy piesze i rowerowe
wycieczki drużyny do miejscowości, które
odegrały znaczącą rolę w historii Polski. W
pamięci uczestników zapisała się zwłaszcza
wyprawa do Gniezna i na wyspę Lednicę,
na której nocowaliśmy, wędrówka „Szlakiem
Piastowskim” od Żnina przez Biskupin do
Gniezna, wycieczka rowerowa do Giecza.
Obozów letnich nie traktowaliśmy jako jednorazowego w roku wydarzenia na tle niemrawego
istnienia jednostki harcerskiej budzącej się z
letargu raz w roku, przed obozem. Dla nas
obozy były ukoronowaniem całorocznej pracy
w drużynie i zastępach. Drużyna była bardzo
rozśpiewana, do śpiewu przywiązywaliśmy
wielką rolę. Jego wpływ, łączący śpiewające
razem i zgodnie osoby, jest czymś, czego nie
wolno zaniedbać.
Wzięliśmy aktywny udział w obozach letnich
hufca śremskiego, do którego należeliśmy: w
Radzewicach latem 1957 roku i w Szczawnie-Zdroju latem 1958 roku. Dla naszej drużyny
obozy były ważnym etapem harcerskiej służby,
dostarczaliśmy bowiem dla drużyn obozowych
licznych funkcyjnych dobrze przygotowanych
do pełnienia tych zadań. Udział w obozach
hufca nie satysfakcjonował nas jednak – naszym marzeniem były własne obozy drużyny.
Tylko tam można kontynuować styl pracy
wypracowany we własnym środowisku harcerskim, niezależnie od jakichkolwiek wpływów z
zewnątrz. Realizowaliśmy te marzenia przez
własne zimowiska: zimą 1958/59 w Straconce
koło Bielska Białej wspólnie z V Drużyną im.
Arki Bożka przy Technikum Elektryczno – Energetycznym w Chorzowie. Następne zimowisko
zorganizowane ponownie wraz z tą samą
drużyną z Chorzowa i I Drużyna Harcerską im.
J. Omankowskiej, również z Chorzowa, odbyło
się zima 1959/60 w Olszówce Dolnej, też w
Beskidzie Śląskim, niedaleko Bielska Białej. Na
obydwu zimowiskach młodzież wielkopolska
nawiązywała znajomości i przyjaźnie z młodzieżą śląską. Obydwu zimowiskom towarzyszyły
ciekawe wypady do różnych obiektów tego
regionu: zakładów przemysłowych i wytwórni
szybowców w Aleksandrowicach koło Bielska.
[…]
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Szczytowym osiągnięciem 8. DH był zorganizowany latem 1959 roku obóz wędrowny
drużyny, poprzedzony dojazdem do Krakowa
i zwiedzaniem jego zabytków oraz zjazdem
w podziemia Żupy Solnej w Wieliczce. Z
Krakowa dojechaliśmy do stacji Hucisko na
trasie Sucha – Żywiec, gdzie rozpoczęła się
nasza wędrówka. Wszyscy mamy w pamięci
gwałtowną burzę z piorunami na przełęczy
Klekociny. Zaskoczyła nas tak szybko, że
nawet nie zdążyliśmy otworzyć plecaków i
wyjąć okrycia przeciwdeszczowe. Na szczęście w pobliżu znaleźliśmy góralską chatę z
życzliwymi gazdami, w której doschnęliśmy,
najedliśmy się i nocowaliśmy. Odtąd wędrowaliśmy przez kilkanaście dni przy zmiennej
pogodzie obserwując nieraz wspaniałe widoki, ale i walcząc ze zmęczeniem i utrataąsił.
Wzajemna pomoc i życzliwość odgrywały
wielką rolę. Nocowaliśmy pod namiotami, które tak jak żywność, koce, materace, kuchenki,
zapasową odzież, nieśliśmy na plecach. […]
W Czorsztynie przeżyliśmy nocą straszliwą
burzę z piorunami. Na drugi dzień nasza
sanitariuszka rozpoznała u dwóch druhen
objawy zapalenia wyrostka robaczkowego,
trzeba je było przez Nowy Targ odesłać do
domu, w wypadku jednej z nich był to ostatni
moment przed konieczną operacją. W końcu
dotarliśmy przez Spisz i Głodówkę do Zakopanego, gdzie nasz trud został ukoronowany
wypadem w Tatry. Przeszliśmy około 200 km,
pozostały nam niezapomniane przeżycia i
świadomość, że jesteśmy zdolni do wielkich
rzeczy; wystarczy zacisnąć zęby i konsekwentnie realizować swoje zamierzenia.
Taki był też styl pracy i służby harcerskiej w

naszej drużynie. Zero tolerancji dla zachowań
sprzecznych z Prawem, żadna antypedagogika, żadne wychowanie bezstresowe i
podburzanie młodzieży jakimiś wydumanymi
prawami. Ukazywanie, że trud i wysiłek, byle
pozytywnie skierowany, to czynniki niezbędne
do formowania dojrzałej osobowości. Ojczyzna nie była dla nas pogardliwie cedzonym
przez zęby „tym krajem”, lecz Matką–Polską,
którą staraliśmy się poznać i pokochać.
W lutym 1960 roku uzyskałem kilkumiesięczny staż naukowy w Szwecji, musiałem
drużynę na ten czas opuścić. Po moim
powrocie w maju tego roku okazało się, że
tak jak w 1957 roku niektórzy nauczyciele w
liceum obrzydzili młodzieży noszenie krzyży
harcerskich przy fartuchu szkolnym, tak teraz
rozwinęli znaczną aktywność, żeby namówić
harcerzy do wstąpienia do Związku Młodzieży
Socjalistycznej. Wyszło szydło z worka-okazało się, że 8. Drużyna, która zgarnęła
aktywną młodzież kórnickiego liceum, była
przeszkodą do powstania szkolnego koła
ZMS. W tym samym czasie władze naczelne
ZHP ujawniły swoje zamierzenia, o których
wspomniałem wyżej. Dla nas instruktorów
niezależnych, pozostawanie w organizacji
spychanej na lewy tor, stało się niemożliwe.
Przykładać rękę do marnowania młodzieży
nie mogliśmy, trzeba było ZHP z ciężkim
sercem pożegnać.
Bolesław Suszka phm.
b. drużynowy 8. DH
Materiał był wcześniej publikowan na
łamach „Miesiecznika Parafialnego” Parafii
w Kórniku

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na
DRZWI OTWARTE W ZESPOLE
SZKÓŁ W KÓRNIKU,
które odbędą się
28 marca 2015 roku o godz. 9.30.
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Z Historii Liceum ...

Nasza Szkoła od wielu lat osiąga wynik
egzaminu maturalnego powyżej średniej
powiatu, okręgu i kraju. Proponujemy
swoim uczniom wszechstronny rozwój i
wychodzimy naprzeciw wszystkim tym,
którzy pragną rozwijać swoje talenty i
czerpią radość z poszukiwania wiedzy.
Systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną poprzez współpracę z instytucjami
naukowymi i kulturalnymi. Naszymi Partnerami są: Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki w
Poznaniu, Instytut Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku, Biblioteka PAN
w Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie,
Politechnika Poznańska.
Poszukujemy nowych możliwości, aby
nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do kontynuowania nauki na wyższym
uczelniach.
Dyrektor
Emilia Stanny

Formularz zgłoszeniowy uczestnika zjazdu absolwentów
z okazji 70-lecia szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
*Wymagane
Nazwisko i imię *..............................................................................................................................................
Nazwisko rodowe *..........................................................................................................................................
Rok ukończenia szkoły *....................................................................................................................................
Nazwisko wychowawcy......................................................................................................................................
Adres do korespondencji *................................................................................................................................
Numer telefonu................................................................................................................................................
Adres mailowy..................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych przy realziacji obchodów Jubileuszu (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883) *
podpis............................................................................................

Ostatecznym potwierdzeniem udziału w zjeździe jest dokonanie wpłaty
w kwocie 60 zł do 30.06.2015 r. lub 70 zł po 30.06. na podane niżej konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kórniku 0 2 9 0 7 6 0 0 0 8 2 0 0 1 0 0 1 3 6 8 3 9 0 0 0 2
20 marca 2015 r.
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Znamy już termin IV Kórnickiego Spływu Kajakowego z FX-em!
Spływ odbędzie się w ostatni weekend kwietnia
- 25-26 kwietnia (sobota-niedziela).
Formularz zgłoszeniowy, informacje dotyczące trasy,
wynajmu sprzętu i płatności za spływ zostaną
zamieszczone w najbliższych dniach na naszej
stronie internetowej www.fxevents.pl
oraz na naszych profilach facebookowym i google+:
https://plus.google.com/+FxeventsPl
www.facebook.com/pages/FX-partnerzy-Jakub-Zygar%C5%82owskiImprezy-integracyjne/199092376859407?sk=timeline
Liczba miejsc ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona.
Do zobaczenia na rzece!

Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych
gorąco zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez
Kórnicki Ośrodek Kultury (sobota 18 kwietnia g. 10 00). Zgłoszenia (do 10 kwietnia) prosimy przesyłać e-mailem: kok@kornik.
pl lub na adres KOK 62-035 Kórnik ul. Prowent 6, (telefon – 618
170 891). Regulamin i kartę zgłoszeń można pobrać ze strony
internetowej www.kornickiosrodekkultury.pl
Żeby zagrać trzeba przygotować z pamięci 2 utwory: klasyczny i o charakterze rozrywkowym. Do zdobycia wiele nagród
i wyróżnień. Serdecznie zapraszamy.

SPORT SZKOLNY

Pierwszy ogólnopolski
sukces młodego pływaka

INTEGRACJA KOBIET W SIATKÓWCE
Od kilkunastu lat organizowany jest w
kórnickim liceum (ZS) TURNIEJ WIOSNY
W SIATKÓWCE PAŃ, w którym uczestniczą
uczennice Zespołu Szkół i gimnazjalistki z
Kórnika , absolwentki i sympatyczki szkoły.
Rozpiętość wieku jest niezwykła, bo od
17 lat do … ponad 70! Starsze panie nie
boją się grać z o wiele młodszymi siatkarkami, dając im jednocześnie przykład, że
w siatkówkę jeśli się ją lubi, można grać
w każdym wieku. Turniej zorganizowała i
uczestniczki przywitała nauczycielka w.f
ZS Kórnik ( za-ca dyr. ) p. Iwona Rauk.
Regulamin turnieju przewiduje najpierw
rozegranie turnieju pomiędzy gimnazjalistkami i licealistkami ( 4 zespoły) a najlepsza
drużyna startuje w turnieju głównym . W
pierwszym turnieju zwyciężył pierwszy zespół licealistek –„Chitaski” i one zagrały ze
starszymi. Kolejne miejsce zajęły gimnazjalistki-„ Wiosenne Nimfy”, trzecie- „Motylki”
i czwarte „Sikorki”. W turnieju głównym z
udziałem 4 zespołów zwyciężyła młodość
czyli „CHITASKI” w składzie: Klaudia
Osmólska, Sandra Frąckowiak, Barbara
Gomółka, Weronika Karpińska. Drugie miejsce zajęły „ABSOLWENTKI”, trzecie- „PASJONATKI” a czwarte miejsce – „AKTYWNE 65+. W sumie startowało 7 zespołów.
Dzięki niezawodnym sponsorom: Hurtowni
Kosmetyków p.p. Powąskich, absolwentowi
p. Zbigniewowi Michalkiewiczowi, Kwiaciarni „Stokrotka p. Katarzyny Taciak, Promocji
i OAZY w Kórniku wszystkie panie wracały
z turnieju z miłymi upominkami. Pamiątkowe dyplomy przygotowała p. Iwona Rauk,
która podsumowując imprezę zachęcała
gimnazjalistki do wstąpienia w mury kórnickiej szkoły. Jednocześnie zaprosiła starsze
panie i absolwentki do udziału w turnieju
siatkówki, który zostanie zorganizowany
z okazji jubileuszu szkoły we wrześniu b.r.

Roman Kapusta mieszkaniec naszej gminy od lat zakochany w pływaniu, w dniach 06 -08 marca brał udział w
Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu do lat 14, które
odbywały się w Olsztynie. W drugim dniu zawodów spełniły
się jego najskrytsze marzenia, gdy razem z kolegami z
drużyny w rywalizacji sztafet 4x100m stylem dowolnym
wywalczyli złoty medal i tytuł Mistrzów Polski. Pierwsze
kroki w pływaniu „stawiał” na jeziorze Kórnickim. Roman
na co dzień uczęszcza do Gimnazjum nr 31 w Poznaniu, a
od września ubiegłego roku trenuje w klubie Warta Poznań
pod okiem trenera Elżbiety Krakowiak. Wcześniej pływał
w klubie UKS Trójka w Środzie Wlkp., gdzie jego trenerem
był Maciej Ossig. Najważniejszym tegorocznym startem
młodego pływaka będą Letnie Mistrzostwa Polski do lat
14 na basenie 50m, natomiast w najbliższych tygodniach
wystartuje w mistrzostwach okręgu poznańskiego i dwukrotnie w lidze pływackiej.

i nie tylko
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Drodzy Kajakarze!

Katarzyna Zimniak

SREBRNE I BRĄZOWE MEDALE ZS
KÓRNIK W UNIHOKEJU.
Unihokej to dyscyplina wprowadzona do
programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół
ponadgimnazjalnych dopiero po raz drugi.
Drużyny Zespołu Szkół w Kórniku wróciły
z mistrzostw z medalami. Srebrne medale
wywalczyły hokeistki, a brązowe hokeiści.
Gratulujemy!
Wkrótce do walki w powiecie przystąpią
gimnazja oraz szkoły podstawowe.
JUBILEUSZ NA SPORTOWO
By tradycji stało się zadość we wrześniu b.r. odbędą się turnieje sportowe z
okazji Jubileuszu 70 rocznicy powstania
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku (
dziś ZS ).
W imprezach mogą uczestniczyć dorośli
absolwenci szkoły oraz rodzice absolwentów. Zgłoszenia 6-osobowych drużyn z
podaniem nazwiska i imienia, do turniejów
siatkówki kobiet i mężczyzn należy przesyłać do końca sierpnia 2015 drogą elek-
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troniczną rauk5@interia.pl, a do turnieju
szachowego do p. Ryszarda Bartkowiaka
- „Wieża Kórnicka” (kontakt@osir-kornik.pl).
Termin 18.09. 2015 w hali OAZA i
OSIR- Błonie.

Imprezie towarzyszyć będzie hasło:
„ Nie ważne czy wygramy, czy przegramy ale ważne, że się spotkamy”.
ARA
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Zawodnicy sekcji kolarskiej UKS
Jedynka Kórnik poczynili spore postępy.
Podczas rozegranego w Pruszkowie Pucharu Polski juniorów młodszych, który
był jednocześnie pierwszą eliminacją
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
młodzi kolarze z Kórnika pokazali, że
na pewno będą się liczyć w tym sezonie
na „krajowym rynku”. Pierwszego dnia
zawodów rozegrano konkurencje drużynowe, gdzie w każdym wyścigu mogliśmy
oglądać zespoły z Kórnika. Najlepiej
wypadła drużyna juniorek młodszych
w wyścigu na 3000m. Kórniczanki w
składzie, Natalia Szymczak, Gracjana
Radzicka, Karolina Przybylak i Joanna
Golec, zajęła w bardzo silnej stawce
doskonałe trzecie miejsce. Zważywszy
na fakt, że zespół z Kórnika po raz
pierwszy startował w takim składzie, to
w najbliższej przyszłości możemy liczyć
na coraz lepszą postawę tej drużyny. Trochę gorzej wypadła drużyna chłopców,
ale w jej składzie startował, czyniący
stałe postępy całkowity debiutant Hubert
Jańczyk. Ekipa UKS Jedynka z czasem
3min 37sek zajęła siódme miejsce, ale
strata do czwartego zespołu to zaledwie
3sek, które w najbliższym czasie chłopcy z Kórnika powinni odrobić. Oprócz
Huberta w zespole Limaro jechali Jan
Łamaszewski, Wojciech Bystrzycki i
Wojciech Kaczmarek. Wymieniona trójka
zajęła jeszcze szóste miejsce w sprincie

Paweł Marciniak

Mistrzostwa Polski pracowników komunikacji

UWAGA

Miłośnicy Robin Hooda,
Legolasa
i Zuzanny Pevensie!!!
Sekcja ŁUCZNICZA
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Jedynka-Kórnik”,
działająca przy szkole w Radzewie
ogłasza rozpoczęcie
nowego sezonu.
Zapraszamy wszystkie
chętne dzieci i młodzież do lat 16
do wstąpienia w nasze szeregi
i rozpoczęcia wspólnych treningów!
Kontakt: karolniemier@wp.pl

AMATORSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
W KÓRNIKU
informuje,
że drużyny,
które do tej pory tego nie zrobiły,
a chciały by zagrać
w rozgrywkach naszej ligi
w sezonie 2015
mogą zgłaszać chęć udziału na adres
maciej@brylewski.pl
najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2015.
Ilość miejsc ograniczona.

* Oddam w dobre ręce młode koty - zaszczepione i odrobaczone, wychowane w domu. Tel. 607 250 336
*Przyjmę pracownika do pracy w hurtowni owoców i warzyw. Tel. 61 8190 767
*Wynajmę pomieszczenia na działalność gospodarczą w centrum Kórnika. Tel. 602 152 923
*Przyjmę do pracy pomocnika murarza. Tel. 514 080 116
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8190 587
*Do wynajęcia mieszkanie-kawalerka w Kórniku. Tel. 692 695 002
*Podejmę każdą pracę nawet za wyżywienie. Tel. 602 745 631
*Panią do sklepu spozywczego w Robakowie zatrudnię. 515 229 692
*Tanio sprzedam krzesełko dziecięce ikea i chodzik. tel.515229658
*Sprzedam lodówkę Polar i pralkę Amica-stan bdb. Tel. 697 203 371
*Sprzedam romet Ogar 200 plus masę części, posiadam również części do wsk i charta. Tel. 726 722 472
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108m², działka 710m². Tel. 784 659 564 lub 61 8971 251
*Do wynajęcia na działalność gospodarczą budynek w Kórniku z parkingiem. Tel. 691 793 249
*Poszukuję osoby do pracy w biurze. Preferowane wykształcenie geodezyjne. Tel. 694 739 988
*Sprzedam profesjonalną odplamiarkę do bielizny V220 typ 1000 A.8. 1,7kW. 1500zł. Tel. 691 793 249, 500 256 675
*Sprzedam szklany regał o wym 4,40m (szer.)x 2,0m (wys.)Cena 1600. Tel. 691 793 249, 500 256 675
*Naprawa AGD: pralki,lodówki,zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Do wynajęcia 110 m² na mieszkanie, biura w Kórniku. Tel. 691 793 249
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne,Kórnik ul. Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
*Praca szuka człowieka:)serwisant – sprzedawca rowerowy z pasją i doświadczeniem. Tel. 600 395 590
*Sprzedam przepiękną działkę na ROD Bnin (ponad 400m².) po generalnym remoncie w 2014 roku. Tel. 609 270 944
*Sprzedam kanapę rozkładaną+2fotele,stan bdb.jak nowe. Tel. 692 449 496
*Sprzedam piękną suknię ślubną firmy „Julia Rosa” rozm.38. Tanio. Tel. 692 449 496
*Sprzedam pralkę Whirpool 6-zmysł (2 letnia) oraz Brandt obie na części bądz do naprawy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Piekarnik + Płyta ARDO do zabudowy oraz nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki+kurtka) rozm XL(184cm), oraz buty robocze. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie 4 szt.(komplet) Firestone firehawk 700- 195/55/15 rp.2006 bieżnik po 5 mm każda. Tanio 220 zł komplet. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II rp. 2009,(2szt) bieżnik 5mm 205/60/16, oraz Radial Autogrip rp 2011 bieżnik 6mm 225/45/18 (1 szt.). Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), expres do kawy nowy Philips 50 zł, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam trzypokojowe mieszkanie w Kórniku na Staszica (4 pietro, 48 m²). Tel. 790 265 915 po godz. 17:00

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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W dniach 6 i 7 marca 2015 roku z
inicjatywy pani prezes Kórnickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego KOMBUS
Beaty Urbaniak, odbyły się w Kórniku ХIV.
Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Prezesa IGKM w Warszawie.
W zawodach udział wzięło 12 zespołów.
Turniej odbył się na hali w KCRiS OAZA.
Zawodnicy z 12 przedsiębiorstw związanych z komunikacją miejską rywalizowali
na boisku ostro, ale w duchu fair play. Zwyciężyli goście z Konina pokonując w finale
poznaniaków. Kórniczanie z KOMBUSU
wywalczyli dobre 5 miejsce ustępując tylko finalistom oraz Lublinowi i Krakowowi.
Niezwykłą, godną niemal Ligi Mistrzów
oprawę miało spotkanie podsumowujące
zmagania piłkarzy, które odbyło się w Hotelu Rodan. W świetle reflektorów i wśród
blasku fleszy prezes IGKM Adam Karolak
i prezes KOMBUSU wreczyli puchary i
upominki. Potem był czas na integrację, a
dzień później, przed powrotem do domów,
goście zwiedzali Kórnik.
Organizatorom gratulujemy profesjonalnej organizacji, a zwycięzcom sukcesów
sportowych.

SPORT

Kolejne Torowe Postępy
Młodych Kolarzy

drużynowym. W konkurencjach indywidualnych najpierw się musiały odbyć
eliminacje do wieloboju (Omnium), gdyż
na torze jednocześnie może startować
24 zawodników, a do w/w konkurencji
zostało zgłoszonych 86 chłopców i 40
dziewcząt. W swoich wyścigach eliminacyjnych a było ich aż 4, nasi zawodnicy
zajmowali kolejno miejsca: W. Bystrzycki
w 1 wyścigu był 5. W Kaczmarek w 2
wyścigu był 6 a J. Łamaszewski w 3
wyścigu był 7. Do finału A awansował
tym samym tylko Bystrzycki i na zakończanie w swoim debiucie w wieloboju
zajął 16 miejsca. Łamaszewski i Kaczmarek startowali w finale B i zajmowali
tam czołowe miejsca w każdej z pięciu
konkurencji. Wśród dziewcząt do finału
A zakwalifikowały się Karolina Przybylak
(5m w klasyfikacji generalnej wieloboju) i całkowita debiutantka, młodziutka
Gracjana Radzicka (16m w wieloboju).
W finale B startowały Joanna Golec (2
miejsce) i Natalia Szymczak (8 miejsce).
Bystrzycki, Przybylak i Radzicka są już
bliscy awansu do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Pozostali natomiast
będą musieli powalczyć o potrzebne
punkty w kolejnych eliminacjach, które
odbędą się na torach we Wrocławiu w
maju i w Łodzi w lipcu. Przed naszymi
zawodnikami w najbliższy weekend
konsultacja szkoleniowa w Pruszkowie,
a następnie sponsorowane przez Powiat
Poznański zgrupowanie szkoleniowe
w Chełmsku Śląskim, gdzie większość
treningów odbywać się będzie w górach
po stronie czeskiej.

Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA / SPORT

Kolarstwo

Poniżej publikujemy tabelę wyników:
I miejsce: MZK KONIN
II miejsce: MPK POZNAŃ
III miejsce: MPK LUBLIN
IV miejsce: MPK KRAKÓW
V miejsce: KPA KOMBUS
VI miejsce: ZD I TM SZCZECIN
VII miejsce: KM PŁOCK
VIII miejsce:
TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE
IX miejsce:
Solaris Bus & Coach - Bolechowo
X miejsce: MPK - ŁÓDŹ
XI miejsce: TRANSKOM KOZIEGŁOWY
XII miejsce: MZK TORUŃ
Król Strzelców: PAWEŁ KOWALSKI
Najlepszy Piłkarz:
ARTUR BRZUŚKIEWICZ
Najlepszy Bramkarz:
ŁUKASZ GIEŻYŃSKI
Drużyna Fair Play:
TRANSKOM - KOZIEGŁOWY
Opr. RJ

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
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 3 kwietnia 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 27 marca 2015 r.
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