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Aquanet na giełdzie?

Wysypisko zrekultywowane

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka spotkali się w stolicy
wielkopolski włodarze kilku gmin akcjonariuszy
spółki Aquanet. Prezydent Jaśkowiak poddał
pod dyskusję koncepcję wejścia Aquanetu
częścią akcji na giełdę papierów wartościowych. Przedstawiciele gmin podzielili się
swoimi wątpliwościami do tej propozycji,
zaznaczając, że głównym celem spółki jest
zaopatrywanie mieszkańców aglomeracji
w wodę i odbiór scieków. Udział w spotkaniu
wziął burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Zakończoną rekultywację składowiska
odpadów komunalnych w Czmoniu podsumowano podczas uroczystości, jaka odbyła
się 4 marca. Wśród gości spotkania znaleźli
się przedstawiciele instytucji, które pomogły
w zdobyciu środków oraz wykonaniu rekultywacji, w tym Hanna Grunt, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Mariola Górniak, Dyrektor
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli także samorządowcy,
przedstawiciele wykonawcy zadania - firmy
Transpol oraz reprezentanci społeczności
lokalnej. Więcej na str. 4.

Na temat promenady...
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się
z Wojciechem Kaczmarkiem, prezesem Fundacji Porozumienie administrującej hotelem
Daglezja, oraz dyrektorem hotelu Bartoszem
Karasiem. Dyskutowano na temat możliwości
usytuowania odcinka trzeciego etapu promenady nad Jeziorem Kórnickim w sąsiedztwie
hotelu.

Starosta Jan Grabkowski, wicestarosta
Tomasz Łubiński oraz Marek Borowczak
kierujący Zarządem Dróg Powiatowych byli gośćmi zebrania burmistrzów oraz sołtysów wsi:
Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś, Gądki,
Dachowa, Szczodrzykowo i Runowo, które
odbyło się 1 marca w świetlicy w Robakowie.
Powodem spotkania były plany modernizacji
drogi powiatowej 2477P od skrzyżowania
drogi wojewódzkiej 434 w Szczodrzykowie
do Gądek, na odcinku 5,4 km. Modernizacja
przewiduje wybudowanie odwodnienia, ścieżki
pieszo-rowerowej oraz nowej nawierzchni i ma
nastąpić w latach 2018-19. W spotkaniu udział
wzięli również radni z przewodniczącym RMiG
Przemysławem Pacholskim na czele.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkali się 8
marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ze starostą Janem Grabkowskim, wicestarostą Tomaszem Łubińskim oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych.
Przedstawiono koncepcję przekazania dróg
samorządowi gminnemu w związku z tzw.
ustawą kaskadową.
Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy,
droga krajowa, zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem, zostanie zaliczona z mocy
prawa do kategorii drogi wojewódzkiej. Jednocześnie sejmik województwa będzie mógł
podjąć uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi
wojewódzkiej „odcinka drogi wojewódzkiej
o proporcjonalnej długości” i przekazaniu
go do powiatu. Z kolei rada powiatu miałaby
prawo podjąć analogiczną uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej wskazanego
odcinka swojej sieci, a wtedy stawałaby się
ona drogą gminną. To rozwiązanie nazwano
„kaskadowym przekazywaniem dróg”.
W ten sposób Powiat Poznański przejął
odpowiedzialność za część drogi wojewódzkiej
433 biegnącej z Tulec do węzła Koninko na

Uwaga Podatnicy!

Zebranie wiejskie
w Dachowie

O modernizacji drogi...

Klub Podróżnika z Kórnika

Czy warto podróżować z dziećmi?
Spotkanie z rodziną Mińskich z www.jaknajdalej.pl
Natalią, Adamem, Emilką i Kajtkiem

17 marca 2016 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”





Czy podróże z dziećmi, zwłaszcza małymi, mogą być przyjemne?
Czy dzieci będą coś z tych wyjazdów pamiętać?
Czy podróż z rocznym dzieckiem do Afryki lub Azji jest bezpieczna?
I czy ciąganie dzieci na drugi koniec świata ma w ogóle sens?

Istnieje możliwość
pobrania

podstawowych druków
Na te i inne pytania spróbują dać swoją odpowiedź Natalia i Adam – rodzice trzyletniej
Emilki i rocznego Kajtusia.
W tle pojawią się zdjęcia m.in. z Bałkanów, Birmy, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Namibii
i Botswany.
Pokaz uprzyjemnią (lub utrudnią) swoją obecnością ich Kochane Dzieciaki 
Zapraszamy!

do rocznego rozliczenia podatku
(PIT 37, PIT 0,
PIT D, PIT 36,
PIT 36L)
w siedzibie

Wstęp wolny

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus” Kórnickie
centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik

Przejmiemy drogi?

w kórnickim ratuszu
(Plac Niepodległości 1, Kórnik)
w patio.

Zebranie w Dachowie odbędzie się
23.03.2016r (środa) o godz.18:00 w Świetlicy Wiejskiej, w zebraniu będzie uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Iwona Kosmalska
Sołtys wsi Dachowa
Zebranie wiejskie
w Dziećmierowie
W dniu 17 marca (czwartek) o godz.
18:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się
zebranie sprawozdawcze za zeszły rok.
Sołtys Dziećmierowa

11 marca 2016 r.

S-11. Obecnie proponuje się, by samorząd naszej gminy przejął odcinki dróg powiatowych:
2479P z Kromolic do granicy gminy, 2475P
w Dębcu oraz 2474 w Biernatkach. Poza tymi
drogami powiat proponuje przekazanie Kórnikowi drogi 2470P w Mościenicy, ulicy Konarskiej w Bninie (do skrzyżowania z obwodnicą)
oraz dróg 3773P i 2481P w okolicach Kromolic.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Koncert dla pań
Także 8 marca z inicjatywy burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego z okazji Dnia Kobiet
odbył się w Oazie koncert Mariusza Kalagi.
Więcej na ten temat na str. 13.
GDDKiA czeka
na rozstrzygnięcia
przetargowe
Kierownik rejonu Środa Wielkopolska
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jerzy Helwig gościł w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik 9 marca br. Podczas spotkania
z wiceburmistrzem oraz kierownikiem wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
dyskutowano na temat utrzymania porządku
przy drodze S-11 i wymianie skorodowanych
ekranów akustycznych. GDDKiA prowadzi
właśnie procedurę przetargową, która ma
wyłonić firmę sprzątającą pobocze drogi. Kórniccy samorządowcy zadeklarowali, że gmina
zainstaluje kosze na ulicy Hugo Kołłątaja, co
pomoże w utrzymaniu porządku na administrowanym przez zarządcę drogi terenie.
Nadal nie rozwiązana jest sprawa wymiany
skorodowanych ekranów akustycznych przy
S-11. Jak tłumaczył przedstawiciel GDDKiA,
nadal z powodów proceduralnych nierozstrzygnięty jest przetarg na ich wymianę.
Poruszono także sprawę parkowania
samochodów na dojeździe do zbiornika wód
opadowych przy przystanku w Gądkach.
Opr. ŁG

UWAGA!
Najbliższa
Sesja
Rady Miasta i Gminy
Kórnik
odbędzie się w środę
23 marca
o godzinie 13:00
w sali posiedzeń
ratusza w Bninie.
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Po ponad 20 latach od rozpoczęcia
eksploatacji składowiska odpadów
w Czmoniu zakończono jego rekultywację. Obiekt nazywany kiedyś „bombą
ekologiczną” został nareszcie odpowiednio zabezpieczony.
Dzieje wysypiska ciągną się od 1992
roku kiedy na jego potrzeby przekazano
teren i zmieniono sposób użytkowania
gruntu. W 1993 roku zawiązano spółkę,
w której kórnicki samorząd, mający 20%
udziałów był udziałowcem mniejszościowym. W 1994 roku powstała pierwsza
kwatera oraz infrastruktura pomocnicza
i drogowa. Eksploatację rozpoczęto
w 1995 roku. Wyznaczony teren miał
wystarczyć na 30 lat. Niestety już w latach 1996-99 rozbudowano składowisko
o kwatery II-IV.
Pojawiło się także wiele kontrowersji
i sporów związanych z niewłaściwym
zdaniem wielu użytkowaniem obiektu. Po
dyskusjach i protestach w roku 2005 decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska eksploatacja składowiska
w Czmoniu została wstrzymana.
Bezpośrednim powodem było niedostosowanie się do wymogów istniejącego
prawa oraz do zasad zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska. Od
tego też czasu trwały spory udziałowców
w sprawie sposobu rekultywacji.
W 2009 roku wykonano instalację
odgazowania hałd, a pozyskiwany gaz
wykorzystywany jest do produkcji energii (800MWh prądu rocznie). W 2011
roku decyzją Marszałka Województwa
Wielkopolskiego orzeczono zamknięcie
składowiska. W 2014 roku decyzję o zamknięciu ponowiono zmieniając szczegóły
techniczne.
Ciągnący się spór na temat sposobu
rekultywacji udało się rozwiązać ostatecznie w 2013 roku, kiedy to Gmina Kórnik
za symboliczną złotówkę zakupiła 80%
udziałów stając się jedynym udziałowcem
spółki Sater Kórnik. Samorząd przejął
tym samym całą odpowiedzialność za
przyszłe losy spółki i rozpoczął działania
projektowe oraz starania o dofinansowanie rekultywacji.
Na drodze przetargu wyłonione została firma, która przygotowała dokumentację projektową na rekultywację techniczną
i biologiczną składowiska. Poprzez zapytanie ofertowe wybrana została również
firma, która sporządziła wniosek i studium
wykonalności na dofinansowanie projektu
rekultywacji, dla przedsięwzięcia z programu Unijnego POIiŚ 2007-2013. Zgodnie
z decyzją Marszałka, przeprowadzone
zostały niezbędne do oceny zagrożeń
i przeprowadzenia rekultywacji składowiska badania, czyli: badanie geotechniczne
skarp, badanie zanieczyszczenia gleb pod
wylewiskami, ocenę stanu zbiorników.
Po uzyskaniu dofinansowania w kwocie
niemal 6,5 mln zł przystąpiono do prac
rekultywacyjnych, które łącznie kosztowały
9,3 mln zł. Obszar przeprowadzonych prac

Hanna Grunt z WFOŚiGW
podsumowuje współpracę
z SATER KÓRNIK

Wieści z Mościenicy

Sołtys Jerzy Rozmiarek
otrzymuje podziękowania
od mieszkańców Czmonia

Przed rekultywacją.

W trakcie prac.

to około 17 hektarów, z czego sama góra
śmieci zajmuje ponad 8 ha. Wykonano
drenaż składowiska i zbudowano nowe
zbiorniki dla wód opadowych. Ostatnim
etapem było zasypanie pryzmy odpadów
piaskiem i ziemią, uszczelnienie i położenie warstwy ochronno–drenażowej
z gruboziarnistych piasków oraz obsadzenie krzewami i drzewami. Na terenie
zrekultywowanego składowiska powstała
także ścieżka edukacyjna.
W oficjalnym podsumowaniu prac
rekultywacyjnych uczestniczyli przedstawiciele samorządów województwa,
powiatu i gminy, reprezentanci instytucji
odpowiedzialnych za ochronę środowiska
oraz lokalnej społeczności.
Najpierw na terenie składowiska przecięto wstęgę, która symbolizował rozpo-

częcie nowego etapu istnienia obiektu.
Następnie w strażackiej remizie w Czmoniu odbyła się druga część uroczystości,
podczas której wyemitowano film obrazujący rekultywację oraz wypowiedziały się
osoby odpowiedzialne za to zadanie.
Co teraz z górą śmieci w Czmoniu?
Obecnie obiekt jest w pełni zabezpieczony.
Wiosną obsypane ziemia zbocza zazielenią się dzięki trawie, krzewom i drzewom
zasadzonym na skarpach. Trwa wydobycie
gazu i produkcja prądu. W przyszłości
można pomyśleć o usytuowaniu tu elektrowni słonecznej. Dostępna jest ścieżka
edukacyjna dotycząca segregacji i składowania odpadów.
ŁG

nr 5/2016

W tym numerze Kórniczanina przedstawimy garść informacji o Mościenicy.
Na wstępie kilka danych ogólnych.
Mościenica leży w odległości 2 km od
Kórnika, przy zachodnim brzegu Jeziora Skrzynki Duże. Sołectwo zajmuje
powierzchnie 760 ha i zameldowanych
jest w nim 243 osób. Funkcje sołtysa
sprawuje w nim Emilia Weinert.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi osadnictwa mieszkaniowego Mościenica zmienia swój charakter z miejscowości typowo
rolniczej, na osadniczą.
W ostatnich latach, w Mościenicy z pozyskanych środków unijnych wybudowano
pomost widokowy oraz wiatę ogniskową,
która jest miejscem spotkań mieszkańców
podczas lokalnych imprez. Inne elementy
infrastruktury, takie jak: siłownia pod chmurką, plac zabaw, boisko do piłki plażowej,
piec chlebowy, ogródek ziołowo-kwiatowy
i witacze wsi zostały dofinansowane ze
środków pochodzących z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Konkurs ten jest
dedykowany najmniejszym jednostkom
samorządowym. Dzięki niemu mogą one
zabiegać o pieniądze na realizacje małych
projektów aktywizujących mieszkańców lub
inwestycje, które przyczyniają się do zmiany wizerunku wsi. Oprócz realizacji wcześniej wymienionych inwestycji, wygrana
w konkursie umożliwiła również realizację
strony internetowej miejscowości.
Łączna suma wsparcia finansowego
zdobytego na działania sołectwa ze środków unijnych i konkursów wynosi ok. 550
tys. złotych na przestrzeni tych kilku lat.
Zrealizowanie projektów nie byłoby możliwe
bez dużego zaangażowania i mobilizacji
mieszkańców Mościenicy.
Wśród cyklicznie powtarzających się imprez, co roku w sołectwie organizowane są
wydarzenia związane m.in. z: Dniem Dziecka czy Dniem Kobiet, Zajączkiem i wielka-

nocnym święceniem potraw. Od 2009 roku
na terenie sołectwa działa stowarzyszenie
„Aktywna Mościenica”, które organizuje
„Zagrode Kórnicką” przy współudziale
Rady Sołeckiej. Każda edycja imprezy ma
odrębny, niepowtarzalny charakter.
Sołectwo ma również swoje bolączki,
z którymi próbuje walczyć. Problemy wsi
związane są głównie z brakiem infrastruktury. Brak twardej nawierzchni na drogach powoduje duże problemy o każdej porze roku.
Mieszkańcy od 9 lat oczekują na otwarcie
ronda w stronę wsi, co pozwoli na prawidłowe rozwiązanie układu komunikacyjnego wsi
i bezpieczny wyjazd na drogę wojewódzką
434. Obecnie nic poza wolą urzędników nie
stoi na przeszkodzie, by tak się stało.
Duży problem dla mieszkańców stanowią
nieplanowane wyłączenia prądu. Powodem
tego stanu rzeczy jest stara, napowietrzna
linia energetyczna zasilana z Dolska,
której stan techniczny pozostawia wiele do
życzenia. Mieszkańcy osiedli Brzozowego,
Lipowego, Topolowego i Zielone Wzgórze
oprócz braków w dostawie prądu zmagają
się również z brakiem sieci wodociągowej.
Stara część wsi (domy zlokalizowane przy
głównej ulicy) czerpią wodę z przyłącza wodociągowego biegnącego z Kamionek, nowe
osiedla muszą na takie przyłącze jeszcze
poczekać. Projekt zwodociągowania nowo
powstałych osiedli jest w toku. Realizacja
inwestycji będzie możliwa dopiero po wybudowaniu nowej magistrali wodociągowej
z Mosiny. Sprawa dostarczania wody na
nowe osiedla jest tym bardziej istotna, że na
wspomnianym terenie mieszka ¾ wszystkich
mieszkańców sołectwa, a sprzedaż działek
pod zabudowę i budowa domów jednorodzinnych trwa. Od lat 90-tych obiecuje
się także kanalizację wsi i niestety ciągle
termin realizacji inwestycji jest odkładany,
a przecież wieś położona jest nad jeziorem
i kanalizacja

„Dzień Kobiet”
w Szczytnikach

nowiliśmy, że sami na uroczystości „Dnia
Kobiet” w obecności 90 zgromadzonych
osób wręczymy statuetkę z życzeniami dalszej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Przygotowania do uroczystości trwały
parę dni, wszystko po to, aby ten dzień był
wyjątkowy, inny od wszystkich dni w roku.
W dniu 5 marca 2016 o godzinie 16 w Domu
Strażaka w Szczytnikach zgromadziły się
panie oraz zaproszeni goście. Zaszczycili
nas swoją obecnością- sołtys wsi Szczytniki
pan Templewicz, sołtys wsi Koninko pan
Schmidt, radny pan Kwas, przedstawiciel
zarządu OSP Szczytniki pan Sobolewski
oraz prezes Grupy Rowerowej pan Głuchgość, któremu za duże zaangażowanie
społeczne, podejmowanie wielu inicjatyw
obywatelskich należą się wielkie podziękowania. Należy nadmienić że kandydatura
Kazimierza Głuch zgłoszona była przez
mieszkańców obu wsi i organizacje społeczne do Nagrody Starosty Poznańskiego
2015. Nasz kandydat nagrody ze Starostwa
jednak nie otrzymał, dlatego też posta-
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WIEŚCI SOŁECKIE

Z RATUSZA
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Rozbrojona bomba

Sołtys: Emilia Weinert
Tel. 515 229 687
strona internetowa:
www.moscienica.pl
e-mail: moscienica@onet.eu
takich terenów powinna być priorytetem.
Mieszkańcy Mościenicy szukają sposobu na pozbycie się bobrów, które w ostatnim
czasie dokonały wielu szkód. Uszkadzają
drzewa, zniszczyły pomost widokowy, a budowane przez nie tamy powodują zalewanie
pól. Problem uwidacznia się szczególnie
podczas zimowo-wiosennych roztopów. Jak
walczyć ze szkodnikami? Z tego względu że
zwierzęta objęte są ochroną, pozostaje tylko ich odławianie i transport w inne miejsce.
Życzymy powodzenia w walce z bobrami!
Zosia Fludra
Na uroczystości jak co roku wszystkie
Panie otrzymały od zaproszonych gości
kwiatki i życzenia. Miłą atmosferę na sali
wprowadzał zespół muzyczny „Mirabella”,
który zabawiał Panie ciekawymi konkursami
i muzyką. Specjalnie na uroczystość przygotowano „Hymn na Dzień Kobiet w Szczytnikach”, który od razu wspólnie odśpiewano
przy akompaniamencie zespołu. Część
kulinarną oraz piękne dekoracje stołów na
imprezę przygotowały nasze członkinie. Nie
zapomniano też o tradycyjnej lampce wina
na toast za zdrowie Pań.
Podziękowania za przygotowanie
imprezy należą się członkiniom, które
poświeciły swój wolny czas, zarządowi
OSP za udostępnienie sali oraz sołtysowi
naszej wsi panu Templewiczowi. Impreza-„Dzień Kobiet” stała się bardzo popularna
w naszym środowisku. Co roku uczestniczy
w niej coraz więcej Pań. Cieszymy się, że
możemy wszystkim sprawiać radość i integrować nasze środowisko.
Przewodnicząca KGW Szczytniki
G. Błotna
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likwidacji wyrobów zawierających azbest

Jak poinformował Redakcję „Kórniczanina” radny Rady Miejskiej w Kórniku
minionej kadencji Tomasz Grześkowiak
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2016, żądania
Jerzego Dawidowskiego wynikające
z rzekomego naruszenia jego dóbr osobistych, przez radnego zostały uznane
za bezzasadne.
Przypomnijmy, że Tomasz Grzeskowiak, po wyjazdowym posiedzeniu
Komisji Ochrony Środowiska RM odbytej w dniu 28.07.2014, na posiadłości
w Borówcu przy ul. Szkolnej, napisał
na naszych łamach tekst zatytułowany
„Zbiornik retencyjny”. W artykule autor
odniósł się krytycznie do poczynań
inwestora na tym dziewiczym zakątku
Borówca, stwierdzając, że „...przyjdzie
pożegnać się z widokiem czapli i bocianów, których oglądem będzie się cieszył
ze swego tarasu właściciel terenu”.
Tak Sąd pierwszej instancji, jak i Sąd
Apelacyjny, stwierdziły, że radny działał w interesie społecznym informując
o poczynaniach inwestora, w najmniejszym stopniu nie naruszając jego dóbr
osobistych. Żądania zapłaty 5000 zł
i przeproszenia oraz zwrotu kosztów
procesu zostały w całości oddalone,
a powód obciążony został kosztami, na
jakie naraził Tomasza Grześkowiaka.
Dziś, po blisko dwóch latach od opisanego zdarzenia, każdy kto przejeżdża
ul. Szkolną w Borówcu ma okazję przekonać się jak zmienił się ten niegdyś
piękny i cenny przyrodniczo zakątek.
Zbliża się wiosna. Nad ogrodzonym betonowym murem terenem krążą żurawie
poszukując dawnego miejsca godów
i żerowania...
ŁG

Informujemy,
że z powodu remontu,
w bieżącym roku
Muzeum
na Zamku Kórnickim
pozostanie zamknięte
wyjątkowo
o miesiąc dłużej,
to jest do 31 marca 2016.
Pierwszych zwiedzających
zapraszamy zatem
w piątek, 1 kwietnia 2016.
Za utrudnienia - przepraszamy!
BK PAN
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął
procedurę przyjmowania od mieszkańców
wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania korzystać
mogą właściciele i użytkownicy wieczyści
nieprowadzący działalności gospodarczej,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
jednostki organizacyjne zaliczane do
sektora finansów publicznych, instytuty
badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe
lub działkowcy.

Betonowy płot przy ul. Szkolnej w Borówcu.

RUSZYŁA AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT
Uprzejmie informujemy, że od 22.02.2016r. ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt.
Na terenie Miasta i 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.

Zainteresowane osoby winny złożyć
pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na
rok 2016 (do pobrania w tut. Urzędzie II
piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca).
Dofinansowanie wynosi 100% kosztów
demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
Powyższe wnioski będą przyjmowane
do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego,
przy czym ostateczny termin składania
wniosków ustala się na dzień 31 sierpnia
2016 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane

Adres

Telefon

Stanisław Makulec
Lekarz Weterynarii

ul. Młyńska 44,
KÓRNIK

(061) 817 01 67

ul. Dworcowa 18,
KÓRNIK

(061) 817 02 22
601 95 67 00

ul. Szafirowa 52,
KAMIONKI

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

ul. Stodolna 88,
KÓRNIK

(061) 817 03 44

Gabinet
Weterynaryjny
Maciej Grząślewicz
Gabinet
Weterynaryjny
„ARKA NOEGO”
Zdzisław Szymczak
Lekarz Weterynarii

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot.
demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych przynajmniej na 30 dni
przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest
(do wglądu),
2) w przypadku posiadania innego tytułu
prawnego niż własność lub użytkowanie
wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,

4) w przypadku wniosku dotyczącego
usunięcia azbestu z terenu działki należącej
do rodzinnych ogrodów działkowych – decyzja o przydziale działki,
5) wypełniony formularz informacji
przedstawionych przez wnioskodawcę
w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5
wniosku),
6) wypełnione oświadczenie o pomocy
de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił
„tak” w pkt 5 wniosku).
Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi
ok. 17 kg.
Wydział Ochorny Środowiska i
Rolnictwa UMiG Kórnik

Aby promować
najciekawsze walory regionu,
przygotowano publikację

Paszport
do parków
krajobrazowych
Wielkopolski.

Podobnie jak w klasycznym
paszporcie, również i w tym
można przybijać pieczątki,
uzyskiwane w wybranych,
godnych odwiedzenia obiektach,
które dla posiadacza paszportu
oferują specjalnej zniżki.
Po uzyskaniu odpowiedniej liczby pieczęci
uzyskuje się prawo
do posiadania odznaki
Przyjaciel Parków
Krajobrazowych Wielkopolski.
Po zakończeniu akcji
losowanie nagród.
Paszport otrzymać można
w Wydziale Promocji UMiG Kórnik,
Kórnik - Plac Niepodległości 41
w godzinach urzędowania.
Akcja trwa do 30 listopada 2016 roku.

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!

nr 5/2016

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac,
których wykonanie przewidują Państwo
w roku bieżącym, ewentualnie przekazania
(zmagazynowanych wcześniej) wyrobów
azbestowych.

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy
załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli
na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających
azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy, współwłaściciela do występowania
o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich
pełnomocnikiem,

Wiecej informacji oraz wnioski do pobrania:
http://kornik.pl/miasto/aktualnosci/Informacje_dotyczace_programu_dofinansowania_likwidacji_wyrobow_zawierajacych_azbest/

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu
oraz uzyskania wszelkich informacji:

Nazwa gabinetu
weterynaryjnego

według kolejności ich wpłynięcia do tut.
Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

EKOLOGIA

EKOLOGIA

Informacje dotyczace programu dofinansowania

Sąd
Apelacyjny
oddalił...

11 marca 2016 r.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
199 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr XVIII/225/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik, obejmującej grunty miejscowości
Kromolice.
Przedmiotem uchwały jest wyznaczenie
korytarza technologicznego dla przebiegu
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa
Wielkopolska – Kromolice.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
zmiany studium.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany studium w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie
do dnia 4 kwietnia 2016 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

INFORMACJA
Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu
zaprasza podatników
na

„Dzień Otwarty”
organizowany
w tutejszym
Urzędzie Skarbowym
dnia 16 kwietnia 2016 r.
(sobota)
w godzinach 9.00 -13.00.
To dodatkowy dzień na złożenie rozliczenia rocznego, a także załatwienia
spraw podatkowych oraz uzyskania
informacji dotyczących
elektronicznego przesyłania
deklaracji podatkowych
oraz o ulgach i odliczeniach
w podatku dochodowym
od osób fizycznych.
W tym dniu
zostanie przeprowadzona również
akcja promocyjna
Narodowej Loterii
Paragonowej.

Rodzina
500 plus
Program „Rodzina 500 plus” to
pierwsze tak szerokie wsparcie polskich
rodzin po 1989 roku.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program
„Rodzina 500 plus”, w ramach którego
rodzice będą otrzymywać świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie
od dochodu. Rodziny, w których dochód
nie przekracza 800 zł netto na osobę lub
1200 zł netto (w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je
również na pierwsze lub jedyne dziecko. To
nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla
dziecka. Programem objętych zostanie 2,7
mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze
tak szerokie i systemowe wsparcie polskich
rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do ukończenia przez
nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji
życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać

egzekucji, podobnie jak inne świadczenia
dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu
prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in.
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe
oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć za pomocą portalu
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1
kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od
dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30
września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016
r., to świadczenia wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone z wyrównaniem
począwszy od dnia wejścia w życie ustawy,
czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016
r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XVIII/226/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyznaczenia korytarza technologicznego
dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji
Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty
miejscowości Kromolice, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest wyznaczenie
korytarza technologicznego dla przebiegu
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa
Wielkopolska – Kromolice.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 4 kwietnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków
jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Zdarzenia:
24 lutego 2016 r. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki uruchomił infolinię dotyczącą
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 61 854 11 77, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00
- informacje na temat programu oraz miejsc
udzielania świadczenia.
uruchomiono specjalny adres e-mail
500plus@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail) dla gmin, pod który można kierować
pytania w sprawie programu.
1 lutego 2016 r. sejm przyjął ustawę
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Żródło:
http://www.poznan.uw.gov.pl/
rodzina-500-plus
W gminie Kórnik
program 500+ prowadzi:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Poznańska 34a,
62-035 Kórnik
tel./fax. : 061 8170054
http://ops.kornik.pl/

Ponadto informuję,
że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Poznaniu
będzie obsługiwał podatników
w godzinach 7.30 do 18.00.

„W krainie Fado”
W muzyczną podróż po Portugalii
w dniu 16 marca o godz. 19:00
do kawiarni Walentynka
zaprasza gość
Kórnickiego Stowarzyszenia
„Ogończyk”
dr Katarzyna Tomalak
Zaproszenia
z bonem konsumpcyjnym w cenie 10 zł
odebrać można
w poniedziałek 14 marca br.
w Redakcji „Kórniczanina”.
Ilość ograniczona.
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W 2016 roku przypadają obchody 85.
rocznicy rozpoczęcia zorganizowanej formy
działalności hodowców gołębi pocztowych
na kórnickiej ziemi. Koło w Kórniku Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych
„Dobry Lot” (PZHGP) zawiązało się jeszcze
w 1930 roku, lecz formalnie zarejestrowane
zostało 24 października 1931 r. jako stowarzyszenie kulturalne. Liczyło wówczas
29 członków. W dniu 2 stycznia 1932 r.
na zebraniu wyborczym funkcję prezesa
powierzono 29-letniemu Kazimierzowi Jakubowskiemu ówczesnemu wójtowi gminy
Kórnik. Sekretarzem został Franciszek
Nikodem, a na gospodarza wyznaczono
Edmunda Złotego.
Z relacji wysłuchanej od wieloletniego hodowcy gołębi pocztowych w Kórniku p. Zenona
Zajączkowskiego możemy
dowiedzieć się, że miejscem
zawiązania się Kórnickiego Towarzystwa Hodowców Gołębi
Pocztowych był budynek siedziby władz wójtostwa gminy
Kórnik zlokalizowany przy ulicy
Dworcowej. Wójt Kazimierz
Jakubowski nie tylko sprawował tam swój urząd, ale jednocześnie prowadził hodowlę
gołębi pocztowych. Miejscem
spotkań hodowców gołębi była
restauracja Jana Robińskiego
zlokalizowana przy obecnym
Placu Powstańców Wielkopolskich (nr 12 - budynek, w którym obecnie
mieści się studio „EDEN”) – [Zdjęcie 1].
Opis na drugiej stronie starej fotografii
udostępnionej przez p. Z. Zajączkowskiego
zawiera datę wykonania zdjęcia 15.5.1932r.
oraz nazwiska hodowców – pierwszy rząd
od prawej : Franciszek Nikodem, Stanisław Przychodzki, Kazimierz Jakubowski,
Klemens Pudelski, Stanisław Adamski,
Adam Rauhut, Edmund Złoty; drugi rząd
od prawej: Edward Rauhut, Michał Rauhut,
Świtalski z Książa, Dąbkowski z Kromolic,
Stanisław Wawrzyniak, Władysław Złoty,
Władysław Wawrzyniak. Członkami Koła
byli także m.in. : Stefan Busse, Roman
Handkiewicz, Król z Borówca, Maliczak
z Bnina, Walery Naglewicz i Władysław
Remszel. W okresie przedwojennym
członkowie koła aktywnie uczestniczyli
w tradycyjnie organizowanych 3-cio majowych lotach gołębi.
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Dalej p. Zenon Zajączkowski wspomina
okres II wojny światowej. Pan Kazimierz
Jakubowski wyjeżdża do rodzinnych stron
żony na Śląsk. Okres wojenny to ciężkie
czasy dla hodowców, ponieważ wg okupantów gołąb i hodowca gołębi to wrogowie III
Rzeszy. Gołębie mogły potencjalnie służyć
jako niemalże niezawodne „narzędzie”
do przekazywania ważnych wiadomości

i informacji wywiadowczych. Gołębie zostały zarekwirowane, obowiązywał zakaz
hodowli pod karą śmierci włącznie. Mimo
to hodowcy poświęcali się i ukrywali prowadzoną hodowlę gołębi. Hitlerowcy rozwiązali też działalność organizacji hodowców
gołębi pocztowych. Wszystkie dokumenty
związane z prowadzoną do tego czasu
działalnością organizacyjną Kazimierz
Jakubowski przekazał Państwu Ciszakom
z Kórnika, którzy przechowali je przez okres
wojenny ryzykując własnym życiem. Zegary
wykorzystywane do kontroli lotów, które
znajdowały się w Poznaniu w jednostce
wojskowej obsługującej gołębią pocztę zostały zarekwirowane przez niemieckich
okupantów. Gołąbek był „żołnierzem” polskim walczącym za pomocą przenoszonych
wiadomości.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych hodowcy zaczęli od nowa realizować

swoje hobby odtwarzając hodowle gołębi.
Hodowcy gołębi z Kórnika byli bardzo
zaangażowani w hodowlę, ale nie mieli
lokalnego stowarzyszenia, w związku
z czym należeli do hodowców w Środzie,
gdzie byli bardzo szanowani i mieli dobre
wyniki w lotach. W 1948 roku ze względu
na trudne warunki transportowe przenieśli
się do Poznania na Osiedle Żegrze. Również i tutaj osiągali bardzo dobre wyniki
w lotach zarówno w Polsce jak i zagranicą
np. w Niemczech i Holandii. Aktywnymi
członkami byli m.in. Michał i Edward
Rauhut, Józef Złoty, Ryszard Szubert,
Stanisław Przychodzki, Jańczyk, Nowaczyk, Władysław Wawrzyniak, Derpiński ze
Śródki, Władysław Remszel, Stefan Busse,
Stanisław Adamski, Roman Handkiewicz.
W roku 1963 hodowcy z Kórnika przenieśli się do Sekcji 3/ Jeżyce Poznań.
Prezesem był Pan Zieliński, a funkcje
w zarządzie pełnili kórniccy hodowcy gołębi
– skarbnikiem był Lechosław Rozmiarek,
a członkiem zarządu Zenon Zajączkowski. W Kórniku była Podsekcja, hodowcy
spotykali się w prywatnym domu Państwa
Zajączkowskich przy ul.Strzeleckiej 17
w Kórniku. Nową tradycją stało się branie
udziału gołębi w lotach 1-szo majowych
spod kórnickiego ratusza.
W 1969 roku przy okazji XI
Olimpiady Gołębi Pocztowych
w Katowicach, kórniccy hodowcy gołębi : Edward Rauhut,
Ryszard Szubert i Zenon Zajączkowski, odwiedzili mieszkającego na Śląsku pierwszego
prezesa kórnickiego koła – Kazimierza Jakubowskiego. Nie
zaniechał on swojego hobby,
a wręcz przeciwnie był wówczas cenionym sędzią międzynarodowym lotów gołębi
pocztowych. Swoich kórnickich
kolegów przyjął z wielką radością i gościnnością.
Rok 1984 – kolejna zmiana organizacyjna. Prezesem
Podsekcji był wówczas Zenon
Zajączkowski, z którego inicjatywy doszło
do reaktywacji działalności i utworzenia od
nowa Sekcji 11 Kórnik, którą zatwierdził były
prezes Zdzisław Nowakowski z Oddziału
Poznań zamieszkały wtedy w Kórniku,
przyczyniając się jednocześnie do ponownego odmłodzenia się Towarzystwa. Nowo
wybrany zarząd Sekcji 11 Kórnik składał
się z następujących osób : Prezes Jan
Krzyżaniak, Sekretarz Ryszard Szubert,
Skarbnik Tadeusz Grzelak, Kierownik Lotów Piotr Pepel, II Kierownik Lotów Zenon
Zajączkowski. Od tego czasu ponownie
bardzo prężna kórnicka Sekcja udzielała
się społecznie na rzecz Gminy Kórnik [Zdjęcie 2 z 1984 roku] - siedzą od lewej:
Ryszard Szubert, Zdzisław Nowakowski
Prezes Oddziału Poznań, Henryk Górka
Delegat Okręgu Poznań, Jan Krzyżaniak
Prezes Sekcji, Józef Złoty, Tadeusz Grzelak; stoją od lewej : Marian Trzeciak, Wie-
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sław Przybył, Henryk Chmielewski, Zenon
Zajączkowski, Edward Rauhut, Mieczysław
Walaszczyk, Piotr Pepel, Krzysztof Nowicki,
Waldemar Kaczmarek.
Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły
w 1991 roku, kiedy w lutym wybrano nowy
zarząd Sekcji 11 Kórnik. Prezesem został
Zenon Zajączkowski, Sekretarzem Tadeusz
Grzelak, Skarbnikiem Zbigniew Małolepszy,
a Kierownikiem Lotów Krzysztof Nowicki.
W latach 1994-1999 Prezesami byli jeszcze
także Tadeusz Grzelak i Piotr Pepel.
W 2000 roku funkcję Prezesa objął
Zbigniew Małolepszy, który do dnia dzisiejszego ją pełni, wykonując sumiennie
i z zaangażowaniem powierzone obowiązki.
Swoje prywatne mieszkanie przy tartaku
w Gądkach udostępnił na zebrania organizacyjne i okolicznościowe uroczystości. Na
terenie jego posesji odbywają się zbiórki na
„koszowanie” gołębi na loty konkursowe
i promocyjne na terenie Gminy Kórnik.
Ponadto na terenie posesji obecnego Prezesa Sekcji 11 Kórnik Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych znajduje się
wiata, która służy jako magazyn i miejsce
do organizowania lotów. Wiata została
wybudowana sposobem gospodarczym,
częściowo z dofinansowaniem z Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik. 23 lipca 2002 r.
hodowcy gołębi z Kórnika wzięli udział,
jak to określono w stosownym dyplomie
okolicznościowym - w wielkim społecznym
i sportowym wydarzeniu tego roku dla
uczczenia 24. rocznicy pontyfikatu Jana
Pawła II. Był to Narodowy Lot prosto
z Watykanu. Do gołębników hodowców
Sekcji 11 w ostatnich latach także udanie
wracały z lotów długodystansowych ich
gołębie pocztowe wypuszczane z Francji
czy nawet hiszpańskiej Barcelony.
W pewnym okresie współczesnej działalności Sekcji 11 Sekretarzem została
Janina Kaczmarek, która była dotychczas
w historii kórnickiej organizacji i jest obecnie, jedyną kobietą w tym męskim gronie
hodowców gołębi pocztowych.
W ostatnich latach zmarli m.in. następujący hodowcy gołębi pocztowych : zamieszkały w Kórniku Zdzisław Nowakowski były
Prezes Oddziału Poznań, Józef Złoty, Henryk Rybarczyk, Ryszard Szubert, Edward
i Michał Rauhut, Henryk Chmielewski i Jan
Rychlewski.
Cześć Ich pamięci !
Obecny Zarząd to: Prezes Zbigniew Małolepszy, Sekretarz Tomasz Tic, Skarbnik
Piotr Lanzberczak – [Zdjęcie 3]. Aktualną
siedzibą Sekcji 11 Kórnik PZHGP jest dom
Prezesa kórnickiej sekcji w Gądkach.
Relacji p. Zenona Zajączkowskiego
wysłuchał
Stanisław Duszczak

JUBILEUSZ
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85-LECIE ORGANIZACJI HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W KÓRNIKU

W felietonie korzystałem częściowo
z informacji zawartych w Tomie I „Z dziejów
Kórnika i Bnina”, które ukazały się w 2007
roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w części autorstwa dr. Kazimierza
Krawiarza zatytułowanej Towarzystwo
Hodowców Gołębi Pocztowych „Dobry Lot”
(PZHGP) oraz ze strony www.kornik.info
pod redakcją p. Jakuba Mąderka.
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Od kilku już lat z inicjatywy burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego z okazji Dnia
Kobiet organizowane są w gminie Kórnik
koncerty dla pań z naszej gminy.
Od dwóch lat, dzięki temu, że koncerty
z okazji Dnia Kobiet organizowane są na
dużej sali w KCRiS „OAZA”, na koncerty
bardzo licznie przychodzą zarówno panie,
jak i panowie.

Gwiazdami na tych koncertach są muzycy śląskiej stacji TV Silesia. Tegoroczną
gwiazdą był pan Mariusz Kalaga, który
zaprezentował znane szlagiery muzyki
polskiej, zagranicznej, utwory biesiadne
oraz własne kompozycje. Dużą atrakcją
i urozmaiceniem koncertu były zabawne
i pełne humoru dialogi wykonywane przez
artystę. Koncert cieszył się bardzo dużym
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Dzień Kobiet w KCRiS „OAZA”

zainteresowaniem wśród pań, które podczas koncertu tańczyły i śpiewały razem
z artystą, a bisom nie było końca. Na
koniec każda z pań mogła zrobić sobie
zdjęcie z artystą i kupić płytę z autografem
ulubionego muzyka.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do wzięcia
udziału w drugiej edycji Biegu Robaka 18 marca 2016
o godz. 9.00 w Robakowie.
Regulamin Biegu oraz szczegółowe informacje na stronie
szkoły:
www.gimnazjumrobakowo.kornik.pl
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy II BIEGU ROBAKA
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Dnia 25 lutego 2016 roku odbył się
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
„Szkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej”
klas 0-III.
Niestety z powodu choroby połowa
zgłoszonych dzieci nie mogła nam zaprezentować swoich umiejętności wokalnych.
Oto uczestnicy, którzy wzięli udział w przeglądzie:
- Sabina Rusinek 1A „Jak mówi krokodyl”
- Weronika Chmura, Weronika Potocka,
Miłosz Potocki (1B) „Moja siostra królewna”
- Lidia Jurecka (1C ) „Puszek Okruszek”
- Amelia Blejwas (1E ) „Zimowa wyliczanka”
- Michalina Guziana i Hanna Muszyńska
(1F) „Wąsaty ogórek”
- Martyna Nawrot (2C) „Rok w karuzeli”
- Maja Lipska (2D) „Motylem byłam”
- Radosław Jakubczak (2F) „Fantazja”
- Marika Godlewska (3A) „Bursztynek”
- Joanna Mendel (3B ) „Na miotłach”
Dzieci stanęły na wysokości zadania
i odważnie wystąpiły przed jury i rodzicami.
Dla niektórych był to pierwszy publiczny
występ. Gratulujemy! Rodzice zatroszczyli
się o odpowiednie stroje i dzielnie kibicowali

swoim pociechom.
Jury w składzie: Lidia Jakubowska, Danuta Zwierzyńska i Marta Serediuk wyłoniło
pięciu laureatów:
I miejsce - Amelia Blejwas
II miejsce - Sabina Rusinek i Maja Lipska
III miejsce - Marika Godlewska
wyróżnienie - Jarosław Jakubczak

Laureaci „Szkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej” zostają zakwalifikowani do
„Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej”, który odbędzie się 19
marca 2016 r. w KOK. Rodzice proszeni są
o zgłoszenie dzieci na konkurs do 15 marca
2016r. drogą tradycyjną bądź mailową. Karta zgłoszenia na stronie internetowej KOK.

Gratulujemy!

Marta Serediuk

Tutti santi w auli nova

W niedzielę 21 lutego w Auli Nova
Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył
się koncert z cyklu ABSOLWENCI I ICH
CHÓRY. Do udziału w tym wydarzeniu
został zaproszony Zespół Dziewczęcy
TUTTI SANTI z parafii pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku. Wystąpił także chór

ROTONDO z Poznania (dyr. N. Sobkowiak) oraz Orkiestra Dęta im. Harcmistrza
A. Jerzaka z Mosiny (dyr. M. Kubacki).
Kórnicki chór zaprezentował publiczności
dwuczęściowy program. W pierwszej odsłonie dziewczęta zaśpiewały utwory religijne: od chorału gregoriańskiego, przez

motet renesansowy aż po współczesne
kompozycje maryjne. W drugiej części
program był lżejszy- dwa renesansowe
madrygały oraz utwór Edelweiss z słynnego musicalu Dźwięki Muzyki.
J. Niemier
Fot. K. Niemier

W styczniu minęła kolejna rocznica wyzwolenia naszego Dwumiasta spod okupacji hitlerowskiej. Wszyscy wtedy zaczęli oddychać z ulgą. Jednak w pierwszych dniach
wolności w końcu stycznia 1945 roku miało
miejsce tragiczne w swych skutkach wydarzenie. Dwadzieścia jeden lat temu opisał
je i opublikował w „Przewodniku Katolickim”
mój mąż w artykule pt: „W cieniu cmentarza
wroga. „Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy...”
Materiał dotyczący meritum sprawy
otrzymał Jerzy od sędziwego już wówczas
ale jakże zasłużonego dla naszego środowiska lokalnego pana Jana P. (zachowuje
anonimowość jak zachowywał ją poprzedni
autor).
Opowieść ta nosiła frapujący niemiecki
tytuł: „Blindgänger” (Niewypał), oto jej nieco
skrócona wersja.
(…) „ Krótko po wkroczeniu Armii Czerwonej do naszego miasteczka żołnierze
radzieccy nakryli błąkającą się w okolicy
grupę Niemców: pięciu wojskowych i dwóch
cywilów. Ci ostatni popełnili samobójstwo
widząc się w krytycznej sytuacji, pięciu
wojskowych zaś doprowadzono do ratusza,
gdzie była siedziba radzieckiej komendantury i zalążka polskiej władzy samorządowej. Następnego dnia, pod wieczór, któryś
z sąsiadów zaalarmował mnie, że od rynku
słychać strzały. Pobiegłem tam i zastałem
zbiegowisko ludzi u wylotu uliczki, a właściwie przejazdu między domami. W tym
przejeździe zobaczyłem leżących na ziemi
i dogorywających złapanych wczoraj pięciu
żołnierzy niemieckich. Podobno rozstrzelała
ich tu kobieta w rosyjskim mundurze. Jacyś
ludzie zdzierali z nich obuwie i odzienie.
Zawołałem: Ludzie, jak wam nie wstyd tak
postępować z umierającymi?! To trochę
poskutkowało, tłum zwolna rozchodził
się, a ja zamknąłem wrota, by dać konającym spokój. Wolę się powstrzymać od
szczegółowego opisu tego zdarzenia, bo
to zbyt bolesne. Nazajutrz, jako członek
rady miejskiej zwróciłem się do burmistrza
z pytaniem. Co zrobimy z nieboszczykami.
Odparł: Tych barbarzyńców można powrzucać gdzieś do rowów przydrożnych. Byłem
zupełnie innego zdania i powiedziałem:
O nie, oni po śmierci nie są już naszymi
nieprzyjaciółmi, a zresztą nasze prawo karze – jak uczył mnie ojciec – zidentyfikować
ofiary wojny, pochować, a nawet oznakować groby. W międzyczasie ktoś wywiózł
ciała na obrzeże miasta i rzucił je do ponie-

Z kart historii
mieckiej transzei. Dodatkowo zdarzyło się,
że jakaś przejezdna, uciekająca na zachód
Niemka, w nieznanych mi okolicznościach
znalazła śmierć w naszym miasteczku. Jej
zwłoki zwleczono koło cmentarza katolickiego i porzucono wśród padliny koni. Był
to widok obrzydliwy. Na szczęście nadeszło
akurat pismo ze starostwa, pouczające
jak należy postępować z poległymi. Dało
mi ono podstawę do dalszego działania.
Teraz najważniejszą sprawą było zjednanie resztki miejscowych Niemców, którzy
nie uciekli przed frontem, do wykopania
grobu na tutejszym cmentarzu ewangelickim. Zgodzili się, choć z pewnymi oporami
wywołanymi strachem. W pobliżu krzyża
ogólnego, stojącego w centrum cmentarza,
wyznaczyłem miejsce na mogiłę. Gdy była
ona dostatecznie głęboka, pomyślałem
o zwózce trupów. Znajomy gospodarz,
Polak, użyczył wozu i konia. Pojechaliśmy
po zmarłą Niemkę i owych rozstrzelanych
żołnierzy Wehrmachtu. Uderzyło mnie, że
przy ich zwłokach nieznana ręka ustawiła
prymitywnie wykonaną tabliczkę z napisem: Achtung! Blindgänger. Lebensgefahr.
(Uwaga! Niewypał. Niebezpieczeństwo dla
życia). Wszystkie sześć ciał wraz z tabliczką, złożyliśmy w grobowym dole, bez trumien, tylko twarze nakrywając brezentem.
Nad otwartą mogiłą, kazałem obecnym
Niemcom zmówić pacierz, a gapiącym się
Polakom zdjąć nakrycia z głów. Niemcom
szło niesporo, wreszcie poklękali i cicho
pomodlili się. Jako pierwszy rzuciłem
do grobu szpadel ziemi. Gdy praca była
skończona, jedna z Niemek odezwała się
do mnie poprawną polszczyzną: Panie szanowny, bardzo serdecznie dziękujemy za
tak godne pogrzebanie naszych zmarłych.
Kiedy potem zdawałem sprawę z moich
czynności sekretarzowi magistrackiemu
dowiedziałem się, że dokumenty zmarłych
wcześniej zabezpieczone odesłano do
starostwa. Sekretarz nie pamiętał nazwisk,
za wyjątkiem jednego: Krasemann. Wtedy
i wielokrotnie później zastanawiałem się,
kim byli ci żołnierze?”
W komentarzu do tej opowieści
naocznego świadka, autor artykułu pisze:
(...)”Taki jest koniec zapisanej relacji pana
Jana P. ale to nie koniec sprawy, bo ostatnie pytanie, zwłaszcza rozumiane szerzej,
ciągle nie znajdujące jasnej odpowiedzi ze
strony współczesnych obywateli miasteczka. Jednak, prędzej czy później miejscowa
społeczność – europejska, jak wynika z hi-

Naszej drogiej koleżance Hannie Smolarkiewicz
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Dyrekcja, nauczyciele, oraz pracownicy administracji
Zespołu Szkół w Kórniku
14

nr 5/2016

11 marca 2016 r.

storii i geografii – musi odpowiedzieć sobie
na kilka fundamentalnych pytań:
- Kim rzeczywiście byli „starzy” Niemcy,
tu spoczywający?
- Czy można jednoznacznie określić
pochowanych tu żołnierzy mianem zbrodniarzy?
- Czy Polacy nie mają sobie nic do zarzucenia w sprawie stanu obiektu?
Takie refleksje miał wtedy mój mąż, gdyż
społecznicy kórniccy jeszcze w latach 90tych nie byli w stanie zapobiec dewastacji
cmentarza ewangelickiego w Bninie. Mimo
usilnych starań wśród ówczesnych włodarzy, pomimo posiadanych istotnych naukowo-konserwatorskich ekspertyz, ważnych
argumentów z Konwencją Genewską w tle,
wszyscy odwracali się od tego problemu
włącznie z duchowieństwem, jednocześnie
pozwalając, by miejsce pamięci niszczało,
a przez teren wiecznego spoczynku (dosłownie mówiąc), były przewożone gnój na
pobliskie pola i fekalia z sąsiednich posesji.
Musiało minąć wiele lat, by kolejna inicjatywa ratowania pozostałości tego obiektu, znalazła uznanie w oczach urzędników
miejskich. Teren został uporządkowany
z inicjatywy radnego Bogdana Wesołka,
który też zorganizował uroczystość utworzenia lapidarium dnia 22 października
2010 roku. W tym podniosłym zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele władz
miejskich, działacze społeczni i przedstawiciele duchowieństwa w osobach: księdza
proboszcza Tadeusza Raszyka z Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej oraz księdza
proboszcza Bolesława Dolaty z Parafii
Rzymsko – Katolickiej w Bninie. Byli też
uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej
oraz mieszkańcy Bnina i Kórnika.
Modlitwy odprawione przy krzyżach
cmentarnych były świadectwem, że zostały
wprowadzone w czyn tytułowe słowa tego
artykułu: „Odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy”.
Uzmysłowiono sobie, że na cmentarzu
znaleźli w końcu wieczny odpoczynek
chrześcijanie, albo po prostu – ludzie bliźni
w obliczu Boga. Młode pokolenie niech
z tymi myślami kroczy we własne życie
i tworzy własny światopogląd o należytym
obliczu z charakterem człowieczeństwa.
Natomiast prochom oddano należyty
szacunek – jak uczyli nas ojcowie – i niech
tak zostanie...

HISTORIA

KULTURA

„Szkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej”

Irena Fogel
Informuję,
że w bieżącym roku
tradycyjne święcenie potraw
w Wielką Sobotę
w Dziećmierowie
będzie miało miejsce
przy świetlicy wiejskiej.
Sołtys
Henryk Hypsior
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
1A KLASA HUMANISTYCZNA
Proponowane przedmioty rozszerzone:
- język polski, język angielski, WOS
- współpraca z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1B KLASA MATEMATYCZNO - EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka, język angielski, geografia
- Umowa Partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
1C KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone:
- biologia, geografia lub chemia*, język angielski,
- Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku Języki obce w liceum:
- jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego
- jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki
TECHNIKUM
1TL TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka
- Umowa Partnerska z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
Współpraca z Politechniką Poznańską oraz z firmami logistycznymi
z różnych dziedzin działalności gospodarczej
- kurs obsługi wózków widłowych - praktyki zawodowe
Języki obce w technikum: j. angielski (kontynuacja) i j. niemiecki języki zawodowe.
Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik, Tel. (61) 8170 256, fax (61) 8170 256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
szkolna strona internetowa: www.zskornik.powiat.poznan.pl

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 2 kwietnia 2016r.,
w godz. Od 10.00 do godz.12.00.
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!
Przedszkole „Bajkowy Dwór”,
ul. Młyńska 39, Kórnik;
tel. 616460885 lub 511877351.
Serdecznie zapraszamy!!!

ZBIERAMY
NAKRĘTKI
Na zdjęciu pan Jan Nowaczyk, inicjator
akcji, z efektem pierwszego tygodnia naszej
wspólnej zbiórki „dla Adasia”.
Przypominamy, że do Wydziału Promocji (Plac Niepodległości 41 w Kórniku) lub
do pana Jana Nowaczyka (ul. Stodolna 35
w Kórniku) można przynosić plastikowe
nakrętki, a dochód z ich sprzedaży pomoże
w rehabilitacji niepełnosprawnego Adasia
z Kórnika.
Dziękujemy i polecamy się łaskawej
pamieci ofiarodawców.
Redakcja Kórniczanina
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Drzwi Otwarte w SP 2 z talentami w tle…
Są takie dni w roku, kiedy drzwi Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku są szczególnie
szeroko otwarte dla wszystkich chętnych ją
odwiedzić. Tak było i w tym roku 5 marca.
Tegoroczne Drzwi Otwarte były jednocześnie
Świętem Talentów, które wyzierały nieomal
z każdego kąta szkoły, ale po kolei…
Przy wejściu do szkoły nasi goście byli serdecznie witani przez Białą Damę i towarzyszącego jej dżentelmena. Na dobry początek każdy
został obdarowany folderem zawierającym
najważniejsze informacje o szkole i jej atutach.
A potem rozpoczynała się podróż przez bajecznie barwną szkołę, która wystroiła się w swoje
najlepsze szaty. Nasi goście przechodzili z klasy
do klasy, niektórzy z łezką w oku wspominali
swoją „siermiężną” podstawówkę, inni przyprowadzili już swoje pociechy, aby pokazać
im przyszłą szkołę i trochę „oswoić” malucha
z tym miejscem. W salach czekali nauczyciele chętni do zaprezentowania programów
nauczania, metod pracy, multibooków, tablic
interaktywnych, pomocy dydaktycznych, strony
internetowej …słowem – całej bogatej bazy
i oferty szkoły. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się konsultacje z nauczycielami oddziału przedszkolnego w związku z decyzjami, które
muszą podjąć rodzice w sprawie wysłania do
szkoły dziecka sześcio czy siedmioletniego.
Swoje punkty konsultacyjne mieli również:
psycholog, logopeda, wychowawcy świetlicy,
socjoterapeutka, szkoły pedagog, kierownik
Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kórniku, dietetyk i higienistka szkolna.
Podróż przez szkolne korytarze była też
okazją do obejrzenia galerii prac plastycznych
wykonanych w różnych technikach na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach IV-VI.
Kto dotarł na drugie piętro na pewno zapoznał
się z ofertą biblioteki szkolnej – zarówno tą
tradycyjną, jaki i multimedialną, a ponadto mógł
przeczytać biogramy, które zostały opracowane
przez uczniów naszej szkoły w ramach projektu
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.
W tym czasie, kiedy rodzice oglądali szkołę
i rozmawiali z nauczycielami, odbywały się
pokazy doświadczeń chemicznych „Pan Azot
w roli głównej” oraz warsztaty chemiczne,
podczas których uczniowie poznali cechy sympatycznego atramentu, chemicznego ogrodu
czy chromatografii. Zajęcia, prowadzone przez
instruktorów „Małego Inżyniera”, na pewno
przyczyniły się do rozwijania zainteresowań
i uzdolnień chemicznych. Zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty przyrodnicze, na których
goście, pod kierunkiem uczniów-asystentów,
wykonywali preparaty mikroskopowe, obserwowali komórki i liczne eksponaty oraz badali
odczyny roztworów, otrzymywali dwutlenek
węgla lub „super piankę”.
Szlak naszej wędrówki zawiódł do szkolnej
auli, gdzie odbywały się prezentacje talentów
artystycznych- muzycznych i aktorskich. Na
szkolnej scenie pojawili się uczniowie z ze-

11 marca 2016 r.

OŚWIATA

OŚWIATA

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE w Zespole Szkół w Kórniku
w czwartek 17 marca 2016 r. o godz. 11:00
oraz w sobotę - 2 kwietnia 2016 godz. 10.00

Warsztaty chemiczne

Zajęcia komputerowe

społu teatralnego „Kleksik”, którzy przedstawili
inscenizację „Żeby zdrowym być…” będącą
promocją zdrowego stylu życia, a koło teatralne
klas IV- VI wystąpiło z humorystycznym programem „Kto to jest Kobieta”. Po teatralnych
doznaniach na scenę wtargnęły rozśpiewane
dzieciaki z zespołu wokalnego „Tremolo” i „Załogi św. Wojciecha”, które swoją dobrą energią
podzieliły się z widzami.
W trakcie wędrówki przez szkołę można się
było natknąć na zajęcia rekreacyjno – sportowe
z wykorzystaniem ergometrów wioślarskich
w sali gimnastycznej, można było skorzystać
z nauki gry w szachy i warcaby oraz poćwiczyć
na fantomach udzielanie pierwszej pomocy pod
okiem ratownika medycznego, który wyjaśniał
zasady resuscytacji oddechowo-krążeniowej.
Prawdziwym hitem tegorocznych Drzwi
Otwartych był mieszczący się w świetlicy szkolnej dywan interaktywny. Zasada jego działania
jest taka, że gry ruchowo-edukacyjne wyświetla
na podłodze projektor znajdujący się na suficie.
Uczestnicy zabawy tropią zwierzęta, rzucają do
celu, grają w piłkę, chodzą po wodzie, planetach
i wielu ciekawych miejscach. Jednym słowem
zabawa przednia, a ulegają jej nie tylko dzieci.

Po tak absorbującej wędrówce można było
przysiąść i odpocząć w kawiarence prowadzonej przez Radę Rodziców, w której, śmiało
to można stwierdzić, swoje talenty w sztuce
cukierniczej prezentowały mamy, a może
i tatusiowie… Na pewno nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że oferta naszej kawiarenki
przewyższała ofertę niejednej renomowanej
cukierni. A kto się dobrze rozejrzał, na pewno
dostrzegł w kąciku pod schodami bufecik
z pysznymi, a przede wszystkim zdrowymi
kanapkami, które zostały wykonane dzięki
artystycznym talentom pań kucharek.
Talent – jak podają słowniki - „to wybitne
uzdolnienie w jakimś kierunku”, które trzeba
w sobie odkryć lub pozwolić, aby zrobili to inni.
Szkoła jest właśnie takim miejscem, w którym
talenty się objawiają, a ile radości przynosi
odkrycie utalentowanego dziecka, wie tylko
ten, kto tego doświadczył. Niech więc tych objawionych talentów będzie jak najwięcej, abyśmy
mieli się czym pochwalić w przyszłym roku
podczas kolejnych Drzwi Otwartych w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku, które stają się na
naszych oczach lokalną tradycją.
Ewa Nowaczyk
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– U ŚPIEWAJĄCYCH WŁÓCZYKIJÓW
Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe świata, interesują się różnymi
dziedzinami życia, bardzo chętnie uczestniczą aktywnie w wielu działaniach. Aktywność dziecięca przejawia się w zajęciach
organizowanych w przedszkolu, ale także
i przede wszystkim: w codziennym życiu.
Warto pozwolić dzieciom na pomaganie
w codziennych czynnościach: sprzątanie,
rozwieszanie prania, pomoc w przygotowywaniu posiłków, czy nakrywaniu do stołu,
w myciu naczyń, itp. Dzieci w ten sposób
uczą się samodzielności, są aktywne, czują
się docenione będąc sprawcami i cieszą się
mogąc pomagać.
W naszym przedszkolu często organizujemy warsztaty kulinarne, które są
bardzo lubiane przez dzieci, we wszystkich
grupach wiekowych. Takie zajęcia mają na
celu m.in. nauczyć przedszkolaki czerpania
radości ze wspólnego przygotowywania
potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas warsztatów dzieci mogą
samodzielnie wykonywać różne czynności
kuchenne: kroić, smarować, wałkować,
rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im
to wiele radości i satysfakcji z posiadanych
umiejętności.
Zajęcia kulinarne stwarzają okazję
do dzielenia się wrażeniami z domowych
obserwacji dotyczących różnych działań,

potraw i przepisów. Uczą też dzieci, że ważne jest przygotowanie odpowiedniego stroju
do czynności kuchennych, stąd fartuszki
i czapki kucharskie, zakładane specjalnie
na warsztaty. Ważne jest dbanie o estetykę
i higienę całego otoczenia, dzieci uczą się
nakrywać do stołu i jeść w odpowiednich
warunkach. Poprzez kulinarną zabawę
zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają
nowe, ciekawe smaki i mają możliwość
samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Takie działania
wpływają też na przezwyciężenie niechęci
do niektórych potraw, bo jak się okazuje np.
zielony koktajl z jarmużem i szpinakiem,
przygotowany samodzielnie, dzieci chętnie
próbują i zwykle bardzo im smakuje.
Niejednokrotnie swój udział w przedszkolnych warsztatach kulinarnych zgłaszają chętni rodzice, którzy przychodzą
do nas z propozycją wykonania razem
z dziećmi zdrowych posiłków. Podczas
takiego spotkania dzieci poznają produkty,
czasem mniej znane i rzadko stosowane
na co dzień, analizują przepis i sposób wykonania, działają samodzielnie pod okiem
specjalisty. Każde spotkanie jest okazją do
rozmowy na temat zdrowego odżywiania.
Widząc radość dzieci i liczne korzyści
z zajęć kulinarnych zachęcamy rodziców,
aby wpuścili dzieci do kuchni, pozwolili na
pomaganie w przygotowywaniu posiłków
i docenili „małych kucharzy”. Zapewniamy:
radość i korzyść –pewna po obu stronach.

Kurs
operatora
wózków
jezdniowych

w Zespole Szkół w Kórniku
Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie technikum logistycznego ZS w Kórniku
uczestniczyli w kursie wózków widłowych
organizowanych przez firmę Pankration z
Mosiny. Kurs składał się z dwóch części.
Zajęcia praktyczne odbyły się w ferie na
placu manewrowym w Mosinie. Z częścią
teoretyczną zakończoną egzaminem,
uczniowie zapoznawali się w szkole. Pozytywne ukończenie szkolenia upoważnia
do otrzymania certyfikatu potwierdzającego
uprawnienia do prowadzenia wózków z napędem silnikowym. Kilkuletnia współpraca
szkoły z firmą Pankration Bhp pozwala na
oferowanie uczniom korzystnych cen, co
wpływa na duże zainteresowanie. Dzięki
umiejętnościom operatorskim, łatwiej będzie im znaleźć pracę, a swoje predyspozycje będą mogli zaprezentować już podczas
praktyk zawodowych w maju.
Ż.J

Ewa Ziętek
Przedszkole „Śpiewający Włóczykije”
w Borówcu. Zapraszamy na nasz profil na FB.

RUSZYŁ NOWY SEZON KÓRNICKIEJ LIGI SZACHOWO-WARCABOWEJ
Wiosna tuż-tuż. Wszystko budzi
się do życia. Z zimowego snu obudziła się także Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa. Szóstą edycję
tych rozgrywek, organizowanych
na terenie Szkoły Podstawowej w
Radzewie zainaugurował Przedwiosenny Turniej Warcabowy. 5 marca
chętnych do wytężania szarych
komórek przy 64-polowej planszy
było 21. Po rozegraniu 7 rund
zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach okazali się: Jarosław
Błaszczyk (Dalabuszki), Samuel
Kątny (Czołowo), Mirella Rozmiarek
(Radzewo) i Dominika Frąckowiak (Trzykolne
Młyny). Od drugich miejsc nowy sezon roz-
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poczęli: Karol Niemier (Kórnik), Jakub Błaszczyk (Dalabuszki), Kinga Banecka (Czmoń)
i Agnieszka Glura (Studzianna). Trzecie

miejsca przypadły w udziale: Dawidowi Miszczakowi (Błażejewo),
Mikołajowi Ostrorogowi (Radzewo), Oliwii Szkudlarek (Radzewo)
i Marzenie Frąckowiak (Trzykolne
Młyny). Zwycięzcą całego turnieju
został Jarosław Błaszczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
i dyplomy. Organizatorami turnieju
były: MUKS Wieża Kórnicka, SKS
Sokół w Radzewie i Urząd Miejski w
Kórniku, a sędzią głównym Ryszard
Bartkowiak. Druga odsłona KLSz-W 2016 odbędzie się 16 kwietnia.
O punkty rywalizacja toczyć się
będzie wówczas w turnieju szachowym.
KN
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SPORT SZKOLNY
ZS KÓRNIK WICEMISTRZAMI
POWIATU W SIATKÓWCE
W Murowanej Goślinie zostały zorganizowane Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówkę.
Siatkarze Zespołu Szkół w Kórniku pod
kierunkiem p. Andrzeja Palucha wywalczyli
drugie miejsce i srebrne medale. Startowało
7 szkół powiatu poznańskiego podzielonych
w wyniku losowania na dwie grupy. Kórniccy
siatkarze walczyli w grupie z zespołami
z Rokietnicy, Swarzędza oraz Puszczykowa. Wicemistrzostwo powiatu wywalczyli:
Wojciech Kapusta, Dawid Kurek, Rafał
Jaskuła, Marcin Wujek, Sebastian Grząślewicz, Bartosz Baran, Michał Dominiak,
Radosław Stelmach, Dominik Siwiński,
Szymon Korcz, Sławomir Ratajczak, Filip
Kujawa. Wyniki meczy w grupie:
ZS Rokietnica – ZS Kórnik 0-2, ZS
Puszczykowo – ZS Kórnik 2-0, Z 1 Swarzędz – ZS Kórnik 1-2.
Reprezentacja szkoły zajęła w grupie
drugie miejsce i trafiła w półfinale na zwycięską drużynę z grupy B zespół z Pobiedzisk.
Po bardzo dobrej grze mecz zakończył się
naszą wygraną 2:0 ( 25:21, 25:15 ). W finale
ZS Kórnik ponownie zmierzył się z ZS Puszczykowo. Z relacji nauczyciela p. Andrzeja
Palucha: „Początek spotkania był nieudany,
gdyż nasi przyjmujący nie mogli poradzić
sobie z mocnymi zagrywkami przeciwników, którzy uzyskali znacząca przewagę
i utrzymali ją wygrywając pierwszy set.
Drugi set był bardziej wyrównany lecz doświadczenie kilku uczniów z Puszczykowa
występujących w rozgrywkach III ligi siatkarskiej przeważyło i mecz zakończył się
wynikiem 2:0.” Sukces nie byłby możliwy,
gdyby nie całoroczny wysiłek wkładany na
treningach w ramach zajęć pozalekcyjnych,
sparingach i turniejach. Bez zaangażowania i wylanego potu nie oglądałoby się tak
przyjemnie poczynań moich uczniów na
boisku. GRATULUJEMY!
Zespół awansował na zawody rejonowe.

tanecznych, fitness . Stąd wiele szkół z powiatu zrezygnowało z przygotowań i udziału
w imprezie. Dlatego, tym bardziej należą
się słowa uznania naszym nauczycielom,
którzy podjęli trud przygotowania zespołów.
W tym roku duży sukces zanotował
zespół z Gimnazjum w Robakowie przygotowywany przez p. Barbarę Jańczyk ,
w którym oprócz dziewcząt tańczy chłopak.
Szkoła zajęła trzecie miejsce i awansowała
do zawodów rejonowych. Jest to najwyższe
miejsce uzyskane przez nasze gimnazja
w tym roku szkolnym w zawodach powiatowych. Zespół wystąpił w składzie: Marta
Nowak, Zuzanna Jankowska, Dominka
Sosnowska, Oliwia Tórz, Patrycja Ochowiak, Marta Lenik, Estera Skrzypczak, Maja
Zjawin i rodzynek Jakub Zawodni.
Ta sama nauczycielka przygotowała drugi zespół Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie, w której uczy na co
dzień. Zespół wystąpił w składzie: Hanna
Śmigielska, Klaudia Sobisiak, Aleksandra
Wrzesińska, Greta Afanasewicz, Kornelia
Kozłowska, Zuzanna Pawlak, Roksana Turowska, Patrycja Ogórkiewicz zajął czwarte
miejsce . Zaskoczył nas także zespół
Szkoły Podstawowej w Radzewie, który
zajął w mistrzostwach piąte miejsce . Po
kilkuletniej przerwie dziewczęta tej szkoły
zmobilizowały się i zapewne nie żałują trudu
przygotowania się do tej imprezy. Wszystkie nasze zespoły awansowały na zawody
strefowe (rejonowe), które odbędą się 23
marca 2016 w Jarocinie. GRATULUJEMY!
Życzymy awansu na zawody wojewódzkie.

GMINNY UNIHOKEJ W RADZEWIE
Tradycyjnie Szkoła Podstawowa w Radzewie wraz z p. dyrektor Krystyną Kiełpinską była gospodarzem Mistrzostw Gminy
w unihokeju szkół podstawowych. W turniejach dziewcząt i chłopców startowały
cztery szkoły podstawowe ( bez Szczodrzykowa). Hokeistki z Radzewa były nie
do pokonania i zostały mistrzyniami gminy.
Pokonały szkołę z Kórnika 11:0, z Bnina
9:0 oraz Kamionek 17:0.W drużynie grały:
Roksana Toboła- 19 bramek-król strzelców,
Kinga Banecka-13, Sylwia Rumińska-2,
Mirella Rozmiarek i Agnieszka Wiśniewska
po 1 bramce oraz Patrycja Bartkowiak,
Natalia Sznura, Emilia Fiedorczyk, Natalia
UPRAGNIONY MEDAL ZESPOŁU
Bykowicz. Drugie miejsce zajęła Szkoła
AEROBIKU Z ROBAKOWA
Podstawowa z Bnina ( Weronika PiaseckaW Mistrzostwach Powiatu Poznańskie- 4 i Nikola Rozmiarek- 5 bramek), trzecie
go w aerobiku grupowym, które odbyły się – zespół z Kórnika ( Karolina Kapitan- 5,
w Mosinie startowały trzy nasze szkoły. Martyna Wojtkowiak-2 , Zuzanna Jasińska
Nieprzerwanie, bo od początku organizo- i Klementyna Grząślewicz po 1 bramce)
wania mistrzostw startują zespoły z SP a czwarte miejsce szkoła z Kamionek (
Szczodrzykowo i Gimnazjum Robakowo Natalia Leszczyńska-1)
oraz po długiej przerwie z SP Radzewo.
W drugim dniu grali chłopcy. Także
Dzisiaj nie tak łatwo namówić dziewczę- hokeiści z Radzewa , podobnie jak ich
ta, by po lekcjach ćwiczyły układy aerobi- koleżanki wygrali wszystkie mecze: : Rakowe zgodne z regulaminem. Trzeba zgrać dzewo- Kórnik 10:1, Radzewo- Kamionki
minimum 7-osobowy zespół charaktery- 6:1 i Radzewo- Bnin 8:2. Szkołę z Radzewa
zujący się poczuciem rytmu, baletowym, reprezentowali: Maciej Bartkowiak -14 braakrobatycznym, tanecznym talentem i zro- mek- król strzelców, Bartosz Bartkowiak- 8,
bić wrażenie artystyczne. W większości Tomasz Frąckowiak i Paweł Bartkowiak
zespołów startujących w mistrzostwach po 1 bramce. Drugie miejsce zajęła szkoła
przygotowaniem zajmują się wynajęci in- z Kamionek pokonując 6:1 SP Bnin, 5:0 SP
struktorzy tańca, choreografowie, zajmują- 1 Kórnik. Tym samym hokeiści z Kamionek
Koszykarze z SP Bnin
cy się aerobikiem profesjonalnie w klubach
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otrzymali pierwszy raz medale a bramki
strzelali: Mateusz Rotter-5, Kornel Nowak-3
oraz Hubert Łukaszewski i Szymon Ratajczak po 2 bramki. Na trzecim miejscu, po
wygraniu meczu z Kórnikiem uplasowała
się szkoła z Bnina ( Dominik Czechak-4,
Hubert Wojczyński i Jakub Cyrulewski
po 2 oraz Hubert Wachowiak-1 bramkę ),
czwarte- SP 1 Kórnik (Dawid Smajdor-1)
Sponsorem pucharu przechodniego
dla zwycięskiej szkoły oraz medali dla
trzech najlepszych szkół była niezawodna
Firma IRMAL z Trzykolnych Młynów a wręczała przedstawicielka firmy p. Sandra
Szczepaniak. Zawody sędziowali: główny
organizator zawodów p. Karol Niemier,
któremu pomagały uczennice szkoły Agata
Radziejewska i Dominika Frąckowiak oraz
nauczyciele szkół startujących w imprezie.
Mistrzowskie zespoły czyli dziewczęta
i chłopcy z Radzewa wyjadą w marcu na
zawody powiatowe.

SPORT

OŚWIATA

ZAJĘCIA
KULINARNE

KOSZYKARKI I KOSZYKARZE SP
NIE ZAWIEDLI
Gminę Kórnik w półfinałach mistrzostw
powiatu poznańskiego reprezentowali
koszykarki z Kórnika i koszykarze z Bnina.
W turniejach z udziałem 4 szkół dziewczęta Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
wywalczyły pierwsze miejsce, wygrywając
wszystkie mecze. Chłopcy z Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie zajęli miejsce
drugie, przegrywając z koszykarzami
z Mosiny jednym punktem. W zawodach
półfinałowych ( 3 grupy) spotykają się
najlepsze szkoły z poszczególnych gmin.
Rywalizacja dziewcząt:
1. SP 1 Kórnik – 6 pkt. (45:8 z SP Suchy Las, 53:3 z SP Krosinko, 38:13 z SP
Stęszew)-awans
2. SP Stęszew- 4 pkt. ( 37:3 z SP Krosinko, 21:16 z SP Suchy Las)-awans
3. SP Suchy Las-2 pkt. ( 17:6 z SP
Krosinko )
4. SP Krosinko gm. Mosina- 0 pkt.
Z naszych koszykarek w całym turnieju
najwięcej punktów zdobyły: Jolanta Smajdzińska-30,
Maria Pyrzowska- 20, Zofia Wartecka-18, Monika Gorzycka-14, Klementyna
Grząślewicz 10, Julia Szpak i Maria Strzykowska po 9, Barbara Gorzałczana-8, Barbara Wartecka 6, Emilia Guziana, Dominika
Jakubczak i Beata Kapitan po 4 pkt.
Wyniki chłopców:
1. SP 1 Mosina- 6 pkt. (17:16 z SP 2
Bnin,19:12 z SP Stęszew, 19:13 z SP Suchy
Las)-awans.
2. SP 2 Kórnik –Bnin – 4 pkt. ( 18:7 z SP
Suchy Las, 16:8 z SP Stęszew )-awans
3. SP Stęszew- 2 pkt. ( 14:8 z SP Suchy Las)
4. SP Suchy Las- 0 pkt.
Punkty dla Bnina w całym turnieju
zdobywali: Hubert Wojciński-20, Krzysztof
Maślanka-18 , Jakub Cyrulewski i Adrian
Rataj po 4, Dominik Czechak i Marcin
Kuźma po 2 pkt.
Tym samym obydwie nasze szkoły
awansowały do zawodów finałowych.
(cd
na Kórnik
str. 20)
Zawodniczki unihokeja
z ZS
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FINAŁY SIATKÓWKI BEZ NASZYCH
GIMNAZJÓW
Kolejne drugie miejsce z naszych szkół,
nie dające awansu na finał zajęli siatkarze z Gimnazjum w Robakowie. W hali
OAZA w Kórniku odbył się półfinałowy
turniej z udziałem 4 szkół: Czerwonaka,
Swarzędza, Pobiedzisk i Robakowa. Jako
gospodarz imprezy, otwarcia zawodów
dokonała p. dyrektor Bożena Czerniak
a całością organizacyjną kierował p. Paweł
Pawlaczyk.
Awans wywalczyła szkoła z Pobiedzisk,
która wygrała wszystkie mecze 2:0. Drugie
miejsce zajęło Robakowo pokonując Swarzędz i Czerwonak 2:0, trzecie Czerwonak
a czwarte Swarzędz.
Półfinały odbywały się w różnych miejscach powiatu. Awans do finału mistrzostw
mogły wywalczyć tylko pierwsze zespoły
z 4 grup. Ostatecznie Robakowo zajmie
w powiecie miejsce 5-8. Podobnie siatkarki
z Gimnazjum w Kórniku nie awansowały
do finału rozgrywek. W półfinałach powiatu
zajęły trzecie miejsce a ogólnie na cztery
grupy miejsce 9-12. Kórnickie siatkarki
nieźle poczynały sobie w meczu z rywalkami Tarnowa Podgórnego, przegrywając
w setach 20:25 i 20:25 i mecz 0:2.W drugim
meczu zostały pokonane przez gimnazjalistki z Rokietnicy przegrywając mecz 0:2
(16:25, 13:25).
GIMNAZJALISCI BEZ SUKCESÓW
W KOSZYKÓWCE.
Koszykarze z Gimnazjum w Kórniku
nie awansowali do zawodów finałowych
w koszykówce. W swojej grupie zajęli
trzecie miejsce a w powiecie na 3 grupy
7-9. W turnieju oprócz Kórnika grały szkoły z Tarnowa Podgórnego –gospodarza
zawodów, Suchego Lasu i Bolechowa.
Wyniki meczy: Bolechowo - Kórnik 15:19,
Tarnowo Podgórne –Kórnik 43:13, Kórnik
–Suchy Las 26:29 (po 2 dogrywkach.
Ostatecznie półfinał rozgrywek wygrało
Tarnowo Podgórne przed Suchym Lasem,
Kórnikiem i Bolechowem. Tym samym zarówno w koszykówce jak i siatkówce nasze
gimnazja nie wywalczyły żadnego finału
powiatu. Wkrótce odbędą się mistrzostwa
w unihokeju a w kwietniu w piłce nożnej.
Czy w tych dyscyplinach będzie lepiej? Bez
pracy i chęci uczniów poza lekcjami nie ma
sukcesów. W myśl przysłowia: „Bez pracy
nie ma kołaczy” i finałów w powiecie.
ARA
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KOLARSTWO
ZAWODNICZKI GRUPY KOLARSKIEJ
MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK PO PIERWSZYM HISZPAŃSKIM ZGRUPOWANIU
1 marca dobiegło końca pierwsze
dwutygodniowe zgrupowanie seniorskiej
grupy kolarskiej Mróz, które odbyło się
w hiszpańskiej miejscowości Calpe. Zawodniczki codziennie bardzo ciężko pracowały.
Na rowerach przejechały w zależności od
ich potrzeb i możliwości od 950-1100 km.
Popołudniami dziewczyny również spędzały
bardzo aktywnie swój czas, wykonując
treningi stabilizacyjne i rozciąganie, o które
dbała nasza Fizjoterapeutka. Odbyliśmy
w sumie 11 jednostek treningowych i 2 dni
teoretycznie wolne (spokojne przejażdżki).
Pogoda dopisała w 100%, tylko w jeden
dzień temperatura spadła poniżej 15st. C,
więc wszystko odbywało się zgodnie z zamierzonym planem. Pozostałe dni kształtowała się w przedziale 17-21oc – powiedziała Nikol Płosaj. Zawodniczki z Kórnika
tradycyjnie w wolnych chwilach, starają się
odwiedzać ciekawe miejsca na ziemi. Tym
razem było to Alicante, Denia i Walencja. Do
Polski na 8
dni wracają
Natalia Morytko szykująca się
do torowych
mistrzostw
Świata,
oraz dwie
zawodniczki, na których ciążą
szkolne
obowiązki.
Pozostała
piątka przenosi się tylko w inne
miejsce, do
Lloret de
Mar, gdzie
będzie dalej trenować
i oczekiwać
na przylot
pozostałej
11-osobowej grupy
z klubu. Ich zgrupowanie rozpocznie się 9
marca. Przez kolejne dwa tygodnie nasi kolarze będą budować formę, na górzystych
terenach, bardzo malowniczej Costa Brava.
Mamy nadzieję, że tym razem pogoda
również będzie im sprzyjać. Serdeczne
Pozdrowienia od całej drużyny UKS Mróz
Jedynka Kórnik.
Katarzyna Pawłowska
Po Raz Trzeci
Mistrzynią Świata !!!
Wychowanka UKS Jedynka Kórnik
Katarzyna Pawłowska, podczas rozgrywanych w Londynie Kolarskich Mistrzostwach
Świata, Po raz trzeci w swojej karierze sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata. Po dwóch

zdobytych w konkurencji scretch w Melbourne 2012 i Mińsku 2013, w Londynie
ponownie zdobyła koszulkę Mistrza Świata,
tylko tym razem wyścigu punktowym. Jako
ciekawostkę można dodać, że żaden Polak
w historii kolarstwa nie zdobył dotychczas
trzech tytułów Mistrza Świata. Katarzyna,
która reprezentowała UKS Jedynkę Kórnik
przez sześć sezonów przeszła do historii.
W jej kolekcji brakuje jedynie medalu olimpijskiego. Może w Rio de Janeiro?
Świetny Debiut Kolarskiej
Szkółki z Kórnika
Nadspodziewanie dobrze wypadła podczas swojego debiutu najmłodsza grupa
kolarska z UKS Jedynka Kórnik. W ostatni
weekend lutego na terenie OSiR w Kaliszu
wystartowała najlepsza szóstka z niedawno
zarejestrowanej szkółki z kolarskiej w Kórniku objętej Narodowym Programem Rozwoju
Kolarstwa. Szkółka działa oczywiście pod
okiem Koordynatora Roberta Taciaka, ale
bardzo mocno zaangażowani w szkolenie
najmłodszych dzieci są instruktorzy, Paweł
Marciniak, Dawid Głowacki i zawodniczka
klubu Natalia Radzicka. W grupie, która
zaczęła zajęcia od listopada 2015, obecnie trenuje
13 dzieci
w wieku
11-13 lat.
Otwarte Mistrzostwa
Kalisza
w Kolarstwie Górskim były
dla młodziutkich
kórniczan
absolutnym
debiutem.
3 miejsca
naszych zawodników
na podium
w dwóch
wyścigach,
to ogromna niespodzianka.
W wyścigu Żaków
(11-12 lat),
w której wystartowało ponad 30 młodych adeptów
kolarstwa, zdecydowane zwycięstwo
odniósł Wiktor Perz, a Kacper Gawęda
i Mateusz Musieł minęli metę kolejno na
10 i 18 miejscu. Wśród dziewcząt zacięta
walkę o drugie miejsce stoczyły najlepsze
koleżanki Marysia Hoffmann i Emilka Jurga, w takiej właśnie kolejności mijając linię
mety. Tydzień po swoim debiucie mieli oni
okazję zapoznać się z torem kolarskim w
Pruszkowie. Podczas rozgrywanego pucharu Polski dla juniorów młodszych, najmłodsi
mieli możliwość przed, oraz w przerwach
między zawodami potrenować na jednym
z najpiękniejszych obiektów kolarskich
w Europie.
Paweł Marciniak
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WAŻNE TELEFONY:

Godziny pracy aptek z terenu gminy Kórnik

Pogotowie ratunkowe 999,
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Apteka Prywatna Lewicka-Nowak-Przybylski,
ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
pn. – pt. 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
niedziela 9:00 - 13:00
w święta i dni wolne od pracy 9:00 – 13:00

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00

Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

„Apteka w Rynku”.
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
Centrum Medyczne KORMED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
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Apteka A-2 Borówiecka,
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00
Apteka „Rumiankowa”,
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:00 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00, niedziela 8:00-13:00
Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. 61 893 72 89
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka „Amfora”,
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00
Apreka TopFatm
ul. St. Woźniaka 3 (przy Biedronce)
pn.-pt 8:00-20:00
sob. 8:00-18:00
Punkt Apteczny „Witaminka”,
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00
Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032,
61 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

WAZNE TELEFONY
KULTURA
SPORT

SPORT

(cd. ze str. 19)
Mecze przeprowadzili sędziowie z Okręgowego Związku Koszykówki z pomocą p.
Adama Prokopczuka i kórnickich gimnazjalistek. Zawody odbywały się w hali OAZA,
w części sali SP1 Kórnik. Organizatorka
turnieju chłopców p. Małgorzata Iszkuło
z SP 2 Kórnik –Bnin dziękuje nauczycielom wf i dyrektorce szkoły SP 1 Kórnik za
umożliwienie rozegrania turnieju.
Zawodom przyglądały się dyrektorki naszych szkół pp. Ewa Szybiak-Lewandowska
i Zofia Talarczyk otwierając i zamykając
zawody w Kórniku.
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Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA

Praca

*Restauracja Nestor pilnie poszukuje osoby do pracy w kuchni – Tel. 695 191 800
*Poczta Polska poszukuje Listonosza w Kórniku, umowa o pracę, wymagany samochód. Tel. 61 8 697 439
*Szukam pracy od zaraz: sprzątanie biur i mieszkań, mycie okien, opieka nad osobami starszymi. Tel. 510 718 741
*Pana do prac ogrodowych zatrudnię dorywczo. Tel. 517 120 127
*Szukam opiekunki dla 6-miesięcznego syna. Opieka u nas w domu w Kórniku 5-6 godzin dziennie. Tel. 608 205 840
*Automyjnia przyjmie do pracy w Kórniku. Tel. 739 570 585
*Praca w szklarni (okolice Gądek), rekrutacja@m-serwis.com.pl. Tel. 61 848 31 40
*Angielski – nauka, korepetycje Kórnik, Borówiec, Kamionki i okolice. Tel. 661 340 589

Inne

*Kupię działkę budowlaną Robakowo i okolice, 700-1300 m². Tel. 514 434 537
*Kupię działkę budowlaną / osoba prywatna / Robakowo, Dachowa, okolice, 700-1300m². Tel. 691 734 121
*Sprzedam Voucher do Spa. Opalenica Hotel Remes Sport&Spa. Promocja! Tel. 724 247 256
*Sprzedam ekspres do kawy firmy Tchibo. Elegancki, nowy, bardzo tanio! Tel. 724 247 256
*Instytut Dendrologii PAN oferuje drewno opałowe. Tel. 533 343 312
*Profesjonalne doradztwo finansowe: kredyty hipoteczne, MDM, gotówki, konsolidacja dla rolników, oferta wielu banków. Tel. 502 334 559
*Sprzedam szafę metalową na broń myśliwską z sejfem. Wymiary 150x40x30. Cena do uzgodnienia. Tel. 510 429 635
*Usługi dekarskie. Tel. 604 855 151
*Nowo otwarty zakład optyczno-okulistyczny zaprasza, ul. Wodna 3/1, Kórnik. Tel. 796 101 067
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w bloku w Pierzchnie, pow. 50,39 m² garaż, piwnica, działka. Tel. 510 559 682 po 17-tej
*Działki w okolicach Kórnika od 50 tys. Tel. 789 229 351
*Kupie mieszkanie w Kórniku. Tel. 789 229 351
*Domy w okolicach Kórnika 100/500m², działki 319000 zł. Tel. 789 229 351
*Ziemie rolną w Gminie Kórnik, Zaniemyśl kupię. Tel. 505 720 027
*Sprzedam działkę budowlaną w Skrzynkach pow. 850 m². Tel. 660 583 925
*Sprzedam fotelik samochodowy Maxi-Cosi CabrioFix + kołyska drewniana + wanienka + krzesło dziecięce. Tel. 602 262 988
*Rodzina z dzieckiem wynajmie od czerwca, tanio mieszkanie dwupokojowe w Kórniku. Tel. 782 135 220
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam 30 okrągłych stolików barowych. Używane, stan dobry, kolor ciemno-brązowy oraz zielonkawy. Cena 70 zł/szt. do negocjacji. Tel. 600 388 235
*Adaptacja poddaszy, kompleksowa budowa dachów, ściąganie eternitu, szybko i fachowo. Tel. 513 540 581
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow. 324 m² , ul.Średzka 17. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenie biurowe 23 m², ul.Średzka 17. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok. 150 m², ul. Wojska Polskiego 27. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokale użytkowe o pow. 200 m² i 2x100 m², ul. Plac Niepodległości 32. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok. 130 m², Czmoń, ul. Bnińska 31. Tel. 663 977 343
*Borówiec segment 102/200 m gotowy do zamieszkania, 240 tys., też częściowo na raty oprocentowane na 5%. Tel. 602 214 931
*Sprzedam Nissana Almerę 1.6 benzyna, stan techniczny bdb, rok prod. 1997. Tel. 608 309 541
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy), betoniarkę 150 l (na 220V), piecyk koza, lukswery białe, wc kompakt (nowy). Tel. 506 490 723
*Sprzedam łączenia do rusztowań około 15 sztuk, butle gazowe 2 x 5 kg (pełne), 1 x 11 kg, palnik gazowy, piecyk słoneczko. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 wózki głęboki / spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, wieżę Sony, maszynę do szycia, dwa grzejniki el., rowerek treningowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, fotelik na rower. Tanio! Okazja! Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led 8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety z możliwością mieszkania. Tel. 691 793 249

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), lub przekazywać telefonicznie.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 25 marca 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 18 marca 2016 r.
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