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W tym numerze także:
- informacje o kontrolach przeprowadzanych przez Straż Miejską
- harmonogram wywozu odpadów
Głosuj!
- sukces Oli Idkowskiej na konkursie wokalnym
w w w. k o r n i k . p l / b o g k
- rowerzyści zainaugurowali sezon

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA
Grupa Kolarska z Kórnika
5 kwietnia w sali reprezentacyjnej firmy
Mróz w Borku Wielkopolskim odbyła się
prezentacja zawodowej grupy kolarskiej
Mróz Colnago Jedynka Kórnik. Prezentacja
odbyła się w obecności trenera Roberta
Taciaka. Grupę stanowią dotychczasowe
reprezentantki UKS „Jedynki” Kórnik: Weronika Humelt, Natalia Morytko, Sabina
Napieralska, Nikol Płosaj, Natalia Radzicka,
Alicja Ratajczak, Stefania Staszel i Wiktoria
Żegleń. W uroczystości udział brali m.in.
przedstawiciele władz kolarstwa: Prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Wojciech
Walkiewicz, Prezes Polskiego Związku
Kolarstwa Wacław Skarul oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarstwa Lucjusz
Wasielewski. Samorząd Kórnika reprezentowali: burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Przemysław Pacholski,
Radna Iwona Cupryjak i Kierownik CRiS
OAZA Wojciech Kiełbasiewicz.
Rozmowy z ZDW
29 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich, podczas którego
omawiano propozycje zainstalowania
w Czmoniu ekranów ochrony akustycznej
lub dokonania nasadzeń pasa zieleni
niskiej i wysokiej, oraz poruszono temat
barierek zainstalowanych na skrzyżowaniu
w tej miejscowości, które jak wynika z informacji od mieszkańców zasłaniają widok
kierowcom włączającym się do ruchu.
Dyskutowano także na temat utrzymania
innych odcinków dróg wojewódzkich oraz
na temat instalacji lustra na wyjeździe

z ogrodów działkowych na Mościenicy.
Załatwienie tej ostatniej sprawy WZDW
uzależniła od wkładu finansowego gminy.
święto strażaków
Jak wynika z rozmów wiceburmistrza
Antoniego Kalisza z komendantem miejskim PSP w Poznaniu Witoldem Rewersem,
na dzień 7 maja planowane są w Kórniku
powiatowe obchody Dnia Strażaka, połączone z 70-leciem utworzenia jednostki
OSP Kamionki.
Dla kogo inwestycje ZIT
5 kwietnia przedstawiciele gmin wchodzących w skład Metropolii Poznań spotkali
się w Starostwie Powiatowym by dyskutować na temat Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Dotychczas przedstawiciele
Miasta Poznania lobbowali, aby 8 projektów
zgłaszanych przez Metropolię, a wyczerpujących pulę pieniędzy zarezerwowaną
dla naszego regionu dotyczyło inwestycji
w Poznaniu. Samorządowcy obecni na

spotkaniu, w tym burmistrz Jerzy Lechnerowski proponują, by kosztem jednej z poznańskich inwestycji zgłosić 8 inwestycji
w podpoznańskich gminach.
Zintegrowane
węzły przesiadkowe
W tym samym dniu odbyła się konferencja w Centrum WTC, które znajduje
się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich, pt. Zintegrowane węzły
przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Przedstawiona została Koncepcja budowy węzłów
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej z pokazaniem dobrych praktyk w zakresie integracji ruchu, systemu
informacji i synchronizacji rozkładów jazdy, czy też lokalizacji parkingów i miejsc
przesiadkowych. Samorząd kórnicki reprezentowali wiceburmistrz Antoni Kalisz
oraz urzędnicy zajmujący się sprawami
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Opr. ŁG

Relikwie
św. Faustyny
w Bninie
Dnia 3 kwietnia 2016, w Niedzielę
Miłosierdzia, ks. bp Zdzisław Fortuniak
wprowadził do kościoła pw. św. Wojciecha
w Bninie relikwie św. Faustyny. Uroczystość
rozpoczęła się na bnińskim rynku skąd po
przywitaniu gościa i krótkiej modlitwie liczna procesja przeszła wraz z relikwiami do
świątyni, gdzie ks. biskup odprawił liturgię.
ŁG
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Gościem obrad marcowej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik był miedzy innymi Poseł na
Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. Pan poseł,
dawniej radny sejmiku, w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy poparli
go w ostatnich wyborach parlamentarnych
i zadeklarował kontynuację swojego zaangażowania w sprawy dotyczące mieszkańców
i samorządów ze swojego okręgu wyborczego.
Zaznaczył także, że złożył interpelację poselską w sprawie zakończenia sporu prawnego
pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a samorządem Kórnika. Poinformował także, że odbył kilka rozmów w tej sprawie,
między innymi z nowymi władzami spółki
apelując, by w kontekście dotychczasowych
rozstrzygnięć korzystnych dla samorządu,
strony w miarę możliwości porozumiały się,
tak by nie mnożyć niepotrzebnych kosztów.
Podjęto uchwały...
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik
na lata 2016-2022 oraz w uchwale budżetowej
Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok.
Wzrost dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości od osób prawnych spowodował
zwiększenie prognozowanych wpływów do
budżetu o 700 tys. zł. Przesunięto fundusze
zarezerwowane dotychczas na kanalizację ulic
Czereśniowej i Katowickiej w Dziećmierowie
by przeznaczyć je na kanalizację ul. Zwierzynieckiej w Bninie.
Zwiększono środki na drogę przy ul.
Grzybobranie w Borówcu oraz Podgórną
w Robakowie. Zmniejszono kwotę przeznaczoną na ul. Szeroką w Robakowie wsi, gdyż
zrezygnowano z modernizacji przepustu. Zrezygnowano także z rozbudowy przedszkola
w Szczdrzykowie, gdyż nie udało się włączyć
tego projektu w proces starania się o środki
zewnętrzne.
Udzielono pomocy finansowej na rzecz
Województwa Wielkopolskiego. Wspomniana
pomoc przeznaczona zostanie na wypłatę
odszkodowań za grunty, które na podstawie
decyzji ZRID (procedury „Zezwolenie na
Realizację Inwestycji Drogowej”) przejdą na
własność Województwa Wielkopolskiego po
realizacji budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 z projektowaną droga gminną
zbiorczą obręb Żerniki.
Uchylono uchwałę w sprawie zbycia
w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku.
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości położonej w Borówcu oraz
nieruchomości położonej w Kórniku. Przejęcie nieruchomości położonej w Borówcu
ma na celu uregulowanie prawa własności
nieruchomości zajętej pod drogę gminną: ul.
Pod Borem i ul. Lisa Witalisa. Nieruchomości
położoną w Kórniku, przejęto w celu realizacji
trzeciego etapu promenady.
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Przystąpiono do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą
obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy
drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą.
Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Kórnik na rok 2016”. Program zawiera planowane działania zmierzające do ograniczenia
populacji zwierząt, znajdowania im nowych
opiekunów m.in. poprzez promowanie adopcji oraz edukację społeczeństwa. Pozwoli to
uporządkować zagadnienia związane ze zjawiskiem bezdomności zwierząt i skutecznie
rozwiązywać problemy z niego wynikające.
Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2,
52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1 (teren
o powierzchni 2,1 ha, położony w Skrzynkach między Jeziorem Skrzyneckim Małym,
a ulicą Wiśniową).
Przyjęto do realizacji zmianę „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Kórnik”. Zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym
dokumentem, umożliwiającym ubieganie
się o przyznanie środków pomocowych
z budżetu Unii Europejskiej. Dokument
otwiera drogę do finansowania inwestycji
obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację
odnawialnych źródeł energii, zwiększenie
efektywności energetycznej.
O czym dyskutowano?
Radny Łukasz Kwas pytał o przedstawione przez prezydenta Poznania pomysły
na przyszłość spółki Aquanet oraz termin
przygotowania dokumentacji związanej
z kanalizowaniem kolejnych obszarów gminy. Poruszył także sprawę kaskadowego
przekazania dróg.
Radna Anna Andrzejewska prosiła
o wyjaśnienia dotyczące wymiany ekranów
akustycznych przy trasie S-11. Wniosła
także o wyjaśnienie statusu Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Złożyła
również interpelację w sprawie utworzenia
krótkoterminowy parking przy węźle Borówiec niedaleko S-11. Przemysław Pacholski
poprosił, by podobne parkingi usytuować
również w innych miejscach, tam gdzie jest
to potrzebne.
Radny Adam Lewandowski prosił
o szczegóły dotyczące rozmów o zagospodarowaniu terenu ośrodka w Błażejewku.
Proponował także ukwiecenie rynku w Kórniku oraz pytał o ogródki gastronomiczne.
Ciekawy był również, czy wycinana będzie
trzcina wzdłuż promenady. Jak wyjaśniono
gmina wystąpiła o pozwolenie wodno-prawne w sprawie wykoszenia niektórych
odcinków trzcinowisk.
Radny Andrzej Regulski chciał się dowiedzieć, czego dokładnie dotyczyły rozmowy
z przedstawicielami Daglezji w sprawie
promenady. Jak wyjaśniono, we wstępnej
koncepcji przewiduje się wykorzystanie na

potrzeby promenady części nieruchomości
na której stoi hotel. Powstać ma też nowa
kładka nad kanałem - łącznikiem pomiędzy
jeziorami.
Radna Dorota Buchalska zwróciła się
z prośbą, aby zapytać Aquanet o dokończenie kanalizowania Borówca w miejscach,
gdzie były wykonane projekty.
Radna Julia Bartkowiak pytała o harmonogram prac przy drogach powiatowych
na terenie naszej gminy w roku bieżącym.
Radna Małgorzata Walkowiak pytała
o budowę ścieżki rowerowej w Kamionkach,
w szczególności o odcinek, na istnieją problemy z realizacją inwestycji ze względu na
brak zgody właściciela. Jak wyjaśnił wiceburmistrz nadal prowadzone są rozmowy
w tej sprawie.
Radny Tomasz Nagler dopytywał kiedy
stanie wiata przystankowa przy szkole
w Kamionkach, oraz kiedy nastąpi realizacja
pakietu naprawy dróg.
Szeroką dyskusję wywołał temat produkcji robaków w Robakowie. Radni szczególnie
ciekawiło, czy nie będzie to wywoływało
uciążliwości dla mieszkańców.
Radna Beata Bruczyńska prosiła o wyjaśnienia w temacie kroków jakie zostały
podjęte w sprawie nawożenie ziemi na
działce w Skrzynkach za zlewną.
Radny Andrzej Regulski pytał o instalację
kul grantowych na rynku i na Placu Browarowym. Jak wyjaśnił burmistrz w chwili obecnej
przewiduje się instalację kuli z mapą nieba
na placu przy jeziorze, natomiast na rynku
ma stanąć makieta zabytków przeznaczona
dla osób niewidomych i słabo widzących.
Obie instalacje maja kosztować po kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Radny Stanisław Duszczak wrócił do
podejmowanego przed rokiem tematu windy
w strażnicy OSP w Kórniku oraz ekspertyzy
odwonienia ul. Zamoyskiego. Przypomniał
także o problemie odwodnienia przy ul. Stodolnej. Wskazał także problemy na zniszczonym odcinku drogi przy ul. Wiatracznej, które
są następstwem rozjechania go podczas
remontu odcinka przyległego.
Radna Magdalena Pawlaczyk wnioskowała o uregulowanie sprawy ruchu samochodów wokół rynku w Bninie. Zaprosiła
także w imieniu OPS na organizowane przez
stowarzyszenie „Barka” spotkanie prezentujące spółdzielnie socjalne 14 kwietnia
o godzinie 17:00 przy ul. Mikołaja Reja 2.
Radna Danuta Paliszkiewicz prosiła
o kontrole prędkości na ul. Mickiewicza,
Reja, Stodolnej i Parkowej.
Radny Roman Genstwa pytał o remont
ul. Steckiego w Kórniku, sprawę podkrzesania drzew przy drogach oraz uporządkowanie sąsiedztwa ronda w Mościenicy.
Radna Krystyna Janicka prosiła by zająć
się też sprawą drzew wrastających w linię
energetyczną przy osiedlu SKR. Pytała o to,
kto odpowiada za dziurawą nawierzchnie
parkingu na Prowencie
Radny Jerzy Rozmiarek przypomniał,
że od kilku lat na realizację czeka droga
łącząca Czmoniec z droga wojewódzką
434 przez las.
Opr. ZF i ŁG
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ROBAKI
W ROBAKOWIE
W sierpniu 2015 roku, w Robakowie przy
ulicy Poznańskiej 8, spółka HiProMine otworzyła stację badawczo-doświadczalną. Firma
koncentruje się na produkcji pasz dla zwierząt,
biopaliw, nawozów ekologicznych oraz mączek
z owadów. Możliwości wykorzystania wytworzonych przez owady protein są bardzo duże,
można je użyć także do produkcji żywności dla
ludzi i wyrobu kremów (np. przeciwko łysieniu).
W Polsce i na świecie od wielu lat brakuje
białka i wody, co skłoniło naukowców do poszukiwań alternatywnych rozwiązań. Produkcja
protein z insektów pozwala na wykorzystanie
odpadów z żywności, a cały proces pochłania
niewielką ilość wody. Atutem biorecyklingu
produktów żywnościowych poprzez produkcję
białka z robaków jest 1500 do 2000 razy mniejsza emisja dwutlenku węgla, niż przy produkcji
mięsa. Co roku w naszym kraju marnuje się
prawie 7 milionów ton żywności, która mogłaby się przydać chociażby do produkcji białka
z owadów. Cały proces wytwarzania nawozów
ekologicznych, biopaliw i innych produktów
ekologicznych na bazie protein wygląda następująco: najpierw przy wykorzystaniu odpadów organicznych trzeba wyhodować owady,
następnie poddać je suszeniu, aż w końcu
zmielić i stworzyć z nich nawóz lub mączkę.
Proceder ten odbywa się w sterylnych, zamkniętych pomieszczeniach bez okien, tak,
aby na hodowlę nie miały wpływu żadne
czynniki zewnętrzne. Założyciele HiProMine
zapewniają, że z zakładu nie będą wydobywały się przykre zapachy. Budynek, w którym
hodowane są robaki, jest wentylowany za
pomocą wysokiej jakości filtrów węglowych.
Naukowcy zajmujący się hodowlą szacują,
że na jednym metrze kwadratowym fabryki
wytworzą miesięcznie do 300 kilogramów
owadów. HiProMine to jedyna firma zajmująca
się tego rodzaju biorecyklingiem w Polsce. Jeśli
zapadnie decyzja o usytuowaniu w Robakowie
fabryki, inwestycja rozpocznie się od wydatków
rzędu 25 milionów złotych. O miejscu, gdzie
ewentualnie powstanie zakład produkcji zadecydują ostatecznie inwestorzy.
My, ludzie, często czujemy wstręt do owadów, choć znajdują się one w codziennym
menue wielu mieszkańców ziemi. To dzięki
owadom jednak funkcjonuje świat. Zasługi
tych małych stworzeń są nieocenione, a dzięki
temu, że zapylają rośliny mamy ponad jedną
trzecią żywności, którą zjadamy. Warto zatem spojrzeć na owady z innej perspektywy
i zauważyć, że są to naprawdę pożyteczne
zwierzęta. W dzisiejszym świecie na robactwo czeka wiele pułapek – pola spryskuje się
szkodliwymi nawozami sztucznymi, a ludzie nie
sadzą tak bardzo potrzebnych roślin miododajnych, a przecież można wykorzystać naturalne
nawozy, które nie są szkodliwe dla środowiska.
Czy w Robakowie obok zakłądu badawczego powstanie wieksza fabryka robaków?
Czas pokaże.
Jan Kalarus
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie drogi krajowej S-11
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały nr
XLVIII/524/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie drogi
krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew
– Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, zmienionej uchwałą nr LVIII/623/2010 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. oraz
uchwałą nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 29 maja 2013 r. zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie drogi krajowej
S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew –
Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 kwietnia do 9 maja 2016 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-

cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 5 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik o godz. 1300 (I piętro, sala 106 – 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, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do
publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu
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 23 maja
2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
(1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
lub (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) lub
(3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, na adres e-mail
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: kornik@kornik.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

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 2016 r. poz. 353
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XIX/244/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi
Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr
434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą.
Przedmiotem uchwały jest dostosowanie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik do aktualnych
potrzeb społeczno – gospodarczych. W
związku z rosnącym zapotrzebowaniem
na tereny przeznaczone pod obiekty
produkcyjne, składy i magazyny oraz

tereny zabudowy usługowej, celowe będzie dokonanie zmian w obowiązującym
dokumencie dla części terenów obrębu
geodezyjnego Czołowo.
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 2
maja 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.

INFORMACJE

RADA MIASTA I GMINY

Marcowa
Sesja
RmiG Kórnik
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Jak wynika ze sprawozdań Straży
Miejskiej w Kórniku, funkcjonariusze tej
formacji prowadzą kontrole posesji na
okoliczność spełniania przez mieszkańców
przepisów porządkowych i regulacji dotyczących odprowadzania ścieków, utylizacji
odpadów oraz utrzymania psów.
Każdy przeprowadzający kontrolę strażnik
posiada upoważnienie wydane przez burmistrza (patrz treść upoważnienia obok).
Co dokładnie kontrolują strażnicy?
Numer posesji
Rozpoczynają od sprawdzenia oznakowania budynku. Zgodnie z art. 64 Kodeksu
Wykroczeń „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości”.
Jak się dowiedziałem, za brak numeru
posesji lub brak jego oświetlenia pewnie
nie dostaniemy od razu mandatu. Czytelne
oznaczenie domu jest jednak w naszym
interesie, gdyż w przypadku nagłej potrzeby
ułatwi to dojazd karetki lub innej pomocy do
naszej posesji.
Psy
Podstawą kontroli jest też Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kórnik, który został zmodyfikowany
ostatnio w grudniu 2015 roku (Uchwała nr
XVI/182/2015 Rady Miejskiej w Kórniku).
W rozdziale 6 tego regulaminu wskazane
są obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe. Z reguły dotyczą one psów. Jeśli
mamy psa starszego niż 2 miesiące strażnik
poprosi nas o dowód jego szczepienia. Zgodnie z przepisami sprawdzane będzie także
„utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w których
przebywają psy w stanie uniemożliwiającym
wydostanie się ich na zewnątrz; zwolnienie
psów ze smyczy na terenie nieruchomości
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, wyposażona w domofon lub dzwonek elektryczny
przy wejściu na nieruchomość”.
Na terenie naszej gminy obowiązuje także
opłata za psa. Wynosi ona 40 złotych rocznie,
płatne do dnia 15 marca roku podatkowego, w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowiązku. Reguluje to
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2012
z 30 października 2012 r. Zgodnie z „Ustawą
o podatkach i opłatach lokalnych” z obowiązku
tej opłaty zwolnieni są właściciele psów, którzy
zaliczeni są do grupy ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Opłacie nie podlega też
pies asystujący niepełnosprawnemu. Jednego
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psa bez opłaty posiadać może osoba powyżej 65 roku życia prowadząca samodzielne
gospodarstwo domowe. Podatnicy podatku
rolnego od gospodarstw rolnych mogą posiadać bez opłat dwa psy.
Jeśli zaadoptujemy pieska ze schroniska,
przez pierwsze 12 miesięcy opieki nad nim
jesteśmy z opłaty zwolnieni.
Ścieki
Jeśli na kontrolowanej posesji znajduje
się zbiornik bezodpływowy, czyli tzw. szambo,
właściciel powinien okazać umowę z licencjonowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku przewoźnikiem. Poza umową wykazać
się musi rachunkami lub paragonami z kasy
fiskalnej za usługi związane z opróżnianiem
szamba za okres minimum 6 miesięcy. Uwaga!
Przewoźnicy czasami zostawiają inne dokumenty niż faktury lub paragony, które niestety
nie mogą być podstawą do udokumentowania
odbioru nieczystości. Wymagajmy od nich
faktur lub paragonów!
Strażnicy proszą także o informacje
i dokumenty związane z poborem wody, by
oszacować, czy ilość produkowanych ścieków
jest odpowiednia.
Dokumenty związane z odprowadzaniem
ścieków i poborem wody powinni także mieć
przygotowane właściciele i administratorzy
posesji podłączonych do kanalizacji zbiorczej.
Odpady
Kontrole dotyczą także gospodarki odpadami. Porównywany jest stan rzeczywisty
z danymi złożonymi w deklaracjach śmieciowych. Kontroli podlegają także miejsca
kompostowania oraz urządzenia służące do
spalania i urządzenia grzewcze. Pamietajmy,
że spalanie odpadów, zgdonie z art. 191
„Ustawy o odpadach” jest zabronione i karalne!
Linia brzegowa
W przypadku posesji znajdujących się
nad jeziorami strażnicy sprawdzają spełnienie
warunku dostępu do linii brzegowej (1,5 m),
co wynika z postanowień Prawa Wodnego.
Zwraca się też szczególną uwagę na wszelkie podejrzane „dopływy”, przez które mogą
odprowadzane być nielegalnie ścieki oraz na
dzikie wysypiska na brzegach jezior.

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150,
z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik jest uprawniony do sprawowania
kontroli przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska w
zakresie objętym jego właściwością.
Burmistrz jest też uprawniony do upoważniania podległych mu pracowników
urzędu miasta i straży gminnych do
przeprowadzania w jego imieniu kontroli
przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska. Upoważnienia
nadają funkcjonariuszom uprawnienia
do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez
całą dobę na teren nieruchomości,
obiektu lub ich części, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na
pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub
wykonywania innych niezbędnych
czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych
informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów
i udostępnienia wszelkich danych
mających związek z problematyką
kontroli.
Skuteczność prowadzenia kontroli
jest również gwarantowana prawem,
zgodnie z którym kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana
osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli. Uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli
jest przestępstwem a zgodnie z art.
225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr
88 poz. 553 ze zm.) kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w
zakresie ochrony środowiska lub osobie
przybranej jej do pomocy udaremnia
lub utrudnia wykonanie czynności
służbowej, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

Kontrole w 2016 roku
W dniu 22.01 funkcjonariusze SM oraz
pracownik Wydziału Podatków Urzędu
Miasta i Gminy w Kórniku dokonali kontroli
wybranych posesji w Szczodrzykowie.
Ujawniono:
- w 3 przypadkach brak opłaty od posiadania psa,
- w 6 przypadkach brak umowy na wywóz
nieczystości płynnych,
- 1 przypadek brak szczepienia psa,
- 1 przypadek braku zgłoszenia wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
Za powyższe wykroczenia właściciele
posesji zostali pouczeni i zobowiązani do
usunięcia ujawnionych nieprawidłowości,
w przypadku przydomowej oczyszczalni
ścieków sprawę przekazano do wyjaśnienia
Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiG w Kórniku.
W dniu 24.02 w Robakowie Strażnicy
Miejscy przeprowadzili rekontrole nieruchomości w których podczas przeprowadzonej
wcześniej (grudzień 2015 r.) kontroli ujawniono nieprawidłowości w zakresie opróżniania
bezodpływowych zbiorników nieczystości
ciekłych, jak również brak pojemników na
śmieci. Tylko w jednym przypadku stwierdzono małe niedociągnięcia, które zostały usunięte na miejscu przez właściciela posesji.
W tym samym czasie Straż Miejska przeprowadziła kontrole 28 posesji w Skrzynkach
w trakcie której ujawniono:
- 16 przypadków brak umów na wywóz
nieczystości ciekłych w tym 5 przypadków
brak również rachunków;
- 3 przypadki doprowadzenia do wylewania się nieczystości ciekłych jak również
wypompowywanie zbiorników na teren
przyległy bezpośrednio przy brzegu jeziora
Skrzyneckiego;
- 3 przypadki naruszenia linii brzegowej ;
- 11 przypadków braku rejestracji posiadanego psa i wniesienia rocznej opłaty;
- 1 przypadek braku obowiązkowych szczepień posiadanego psa;
- 3 przypadki braku numeracji posesji.
Na podstawie przeprowadzonych czynności zastosowano środki karne w postaci
5 mandatów karnych na kwotę 550 zł oraz
23 przypadkach pouczono i zobowiązano
do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości
w wyznaczonych terminach.
W dniu 08.03 Strażnicy Miejscy dokonali

Zbiornik z wężem odprowadzającym ...

kontroli Szczodrzykowie przy ul. Ogrodowej.
W wyniku przeprowadzonych kontroli w 8
posesjach stwierdzono w każdym przypadku
brak rejestracji i opłaty za posiadanie psa
w UMiG oraz w 2 przypadkach brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
Właścicieli zwierząt pouczono i zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości do dnia
11.03.2016 r poprzez okazanie wymaganych
dokumentów w siedzibie Straży Miejskiej.
W dniach 15, 16 i 17 marca 2016 r.
funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
w Kórniku z Wydziału Podatków dokonali
kontroli posesji ulicy Błażejewskiej. Celem
kontroli było ujawnienie ewentualnego spalania odpadów w urządzeniach grzewczych
oraz przestrzegania Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy
Kórnik zgodnie z Uchwałą nr XVI/182/2015
r. z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej
w Kórniku.
W wyniku wykonanych czynności skontrolowano 44 posesji gdzie ujawniono następujące nieprawidłowości:
- brak nr posesji – 3 posesje;
- brak informacji o psie na bramie – 13
przypadków;
- brak rejestracji posiadanego psa i wniesienia rocznej opłaty – 19 przypadków
- brak szczepień psa – 9 przypadków;
Właścicieli posesji, gdzie ujawniono
powyższe naruszenie obowiązujących
przepisów pouczono i zobowiązano do
usunięcia nieprawidłowości oraz okazania
wymaganych dokumentów w siedzibie
Straży Miejskiej w określonym terminie.
W trakcie wykonywanych czynności Strażnicy Miejscy prowadzili także działania
informacyjne poprzez udzielanie informacji
dotyczących gospodarki odpadami, załączając i przekazując właścicielom posesji ulotki
w powyższej tematyce.
Asystujący kontroli pracownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych informuje
właścicieli o ewentualnych zaległościach
podatkowych. Sprawdza także czy dana
nieruchomość wraz z budynkami została
zgodnie ze stanem rzeczywistym zgłoszona
do opodatkowania.
Opr. ŁG
Fotografie z archiwum
Straży Miejskiej w Kórniku

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kontrole posesji

HARMONOGRAM
SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
W RAMACH PROGRAMU
RODZINA 500+
WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. POZNAŃSKA 34A KÓRNIK
WG. PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU
W GODZINACH OD 7.30 DO 15.00
OD 01.04.2016 DO 15.04.2016 KÓRNIK
OD 18.04.2016 DO 22.04.2016
BŁAŻEJEWO, BŁAŻEJEWKO,
BIERNATKI, CELESTYNOWO
OD 25.04.2016 DO 30.04.2016
CZMONIEC, CZMOŃ, CZOŁOWO,
DĘBIEC, DWORZYSKA, KROMOLICE
OD 02.05.2016 DO 09.05.2016
DZIEĆMIEROWO, GĄDKI,
KONARSKIE, MOŚCIENICA
OD 10.05.2016 DO 13.05.2016
KONINKO, PIERZCHNO, PRUSINOWO,
RADZEWO, ŚWIĄTNICZKI
OD 16.05.2016 DO 18.05.2016
BORÓWIEC
OD 19.05.2016 DO 23.05.2016
DACHOWA, SKRZYNKI
OD 24.05.2016 DO 31.05.2016
KAMIONKI
OD 01.06.2016 DO 06.06.2016
ROBAKOWO, RUNOWO
OD 07.06.2016 DO 14.06.2016
SZCZODRZYKOWO, SZCZYTNIKI,
TRZYKOLNE MŁYNY, ŻERNIKI
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU WG. POWYŻSZEGO HARMONOGRAMU PRZYJMOWANE BĘDĄ OD
15.06.2016 DO 30.06.2016
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM:
• PLATFORMY e-PUE ZUS
• e-PUAP
• BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
UWAGA!!!
O TERMINIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU.
DYREKTOR OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
					
		
BOŻENA KIEŁTYKA

nr 7/2016

8 kwietnia 2016 r.
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REJON 1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI, BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Nad Jeziorem, Czereśniowa, Ogrodowa, Drapałka, Okrężna,
Gruszkowa, Szkolna, Gruntowa, Śliwkowa, Kempingowa, Urocza,
Klonowa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa, Ładna, Zakątek, Morelowa,
Zakole, Na Górce, Zielona, Na Uboczu , Zimowa
REJON 2a - DACHOWA
REJON 2b - SZCZODRZYKOWO
REJON 2c - GĄDKI
REJON 3a - ROBAKOWO
REJON 3b - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
REJON 4a - BORÓWIEC: Dębowa, Rekreacyjna, Dojazd, Uroczysko, Kręta, Warzywna, Kwitnąca, Widokowa, Leśna, Zacisze,
Łąkowa, Zaułek, Mała Rekreacyjna, Zielona Dolina, Na Skarpie,
Zielona Polana, Piaskowe, Żródlana, Polna, Poznańska, Prosta
		
REJON 4b - BORÓWIEC: Maślakowa, Borowa, Nad Potokiem,

Borowikowa, Pod Borem, Borówkowa, Pod Lasem, Buczynowa,
Podgrzybkowa, Bukowa, Poprzeczna, Deszczowa, Poziomkowa,
Fiołkowa, Prawdziwkowa, Główna, Różana, Graniczna, Skwer
Brzozowy, Grzybobranie, Skwer Topolowy, Jagodowa, Słowikowa, Jesionowa, Sosnowa, Jeżynowa, Spółdzielcza, Jęczmienna,
Strumykowa, Karmelowa, Świerkowa, Kozakowa, Wierzbina,
Kurkowa, Wolniewicza, Labirynt Wodny, Wrzosowa, Lisa Witalisa,
Zapomniana, Leśna Polana, Żurawinowa, Rydzowa
REJON 5a - KONINKO
REJON 5b SZCZYTNIKI
REJON 6 - KAMIONKI: Agatowa, Modelarzy, Bazaltowa, Na
Skraju Lasu, Brylantowa, Opalowa, Chabrowa, Porannej Rosy, Cynamonowa, Promienna, Diamnetowa, Rubinowa, Długie, Rumiankowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, Granitowa, Spokojna, Kamienna,
Szafirowa, Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szybowników,
Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, Topazowa, Lotnicza, Waniliowa,
Makowa, Wiklinowa, Mieczewska, Wodna
REJON 7 - KAMIONKI: Akacjowa, Łąkowa, Leśna, Brzozowa,
Magnoliowa, Liliowa, Bukowa, Modrzewiowa, Lipowa, Bułankowa,
Mostowa, Lisia, Cedrowa, Murarska, Sosnowa, Dębowa, Nad Kople,
Sportowa, Dolna, Nowa, Stokrotkowa, Grabowa, Orzechowa, Topolowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, Jaśminowa, Piotrowska,
Wichrowa, Jodłowa, Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, Polna,
Wilcza, Kasztanowa, Poznańska, Wypoczynkowa, Klonowa, Przy
Łowisku, Zacisze, Konwaliowa, Rogalińska, Zielna, Kresowe, Rolna
REJON 8 - BIERNATKI BŁAŻEJEWO BŁAŻEJEWKO
DĘBIEC PRUSINOWO
REJON 9a - CZMONIEC CZMOŃ
REJON 9b - DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO
TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO
REJON 10 - CELESTYNOWO KROMOLICE PIERZCHNO
RUNOWO DZIEĆMIEROWO KÓRNIK ul. Czereśniowa
KÓRNIK ul. Katowicka
REJON 11a - KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości,
Pl. Powstańców Wlkp., ul. Harcerska, ul. ks. Jabłońskiego, ul. Kolegiacka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna,
ul. Poznańska, ul. Szkolna, ul. Średzka, ul. Wodna, ul. Wojska
Polskiego, ul. Woźniaka, ul. Zamkowa, ul. Reja, ul. Słowackiego,
ul. Mickiewicza
REJON 11b - KÓRNIK Al. Flensa, os. Białoboka, ul. Celichowskiego, ul. E. Pohla, ul. Modrzewiowa, ul. Parkowa, ul.
Prowent, Biernatki Al. Flensa, Biernatki ul. Laskowa, Biernatki
ul. S. Nowaka, Biernatki ul. Gawrycha, Biernatki ul. St. Toboły,
Biernatki ul. Wiatrakowa
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Harmonogram odbioru odpadów cd.

REJON 12 - KÓRNIK ul. Asnyka, ul. 20-go Października,
ul. Dworcowa, ul. Św. Floriana, ul. Działyńskich, ul. Weymana,
ul. Fredry, ul. Z. Steckiego, ul. Kołłątaja, ul. Kantego, ul. Krasickiego, ul. Młyńska, ul. Krótka, ul. Leśmiana, ul. Patriotów, ul. Potulickiej, ul. Staszica, ul. Stodolna, ul. Strzelecka, ul. Wiatraczna,
ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zamoyskiego		
REJON 13 - BNIN ul. Akacjowa: ul. Armii Krajowej, ul. Kościelna,
ul. Biernacka, ul. Lipowa, ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, ul. Brzozowa,
Pl. Jesionowy, ul. Bukowa, ul. Rynek, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa,
ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Dojazd, ul. Świerkowa, ul. Droga Kalejska, ul. Topolowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. Jaśminowa,
ul. Wrzosowa, ul. Jeziorna, ul. Żwirowa, ul.Jodłowa, Błażejewo ul.
Zacisze, ul. Kalinowa
REJON 14 - BNIN ul. Czołowska, ul. Droździka, ul. Fludry,
ul. Grześkowiaka, ul. Witosa, ul. Kanałowa, ul. Wójkiewicza, ul. Konarska, ul. Kasztelana Jarosta, ul. Krauthofera,
ul. Zwierzyniecka, ul. ks. Janasika, ul. Żurowskiego, ul. Ładna,
Błażejewo os. Przylesie, ul. Michałowskiego, ul. Mikołajczyka,
ul. Molińskiej-Wojkowskiej, ul. Radosna, ul. Śremska, ul. Wieruszowskiego, ul. Trąmpczyńskiego, BŁAŻEJEWO os. Przylesie
INFORMACJA
-prosimy o opisanie pojemników numerem posesji		
-odpady komunalne będą odbierane tylko z pojemników,
odpady postawione przy pojemnikach nie zostaną odebrane
-stwierdzenie nieprawidłowego prowadzenia segregacji odpadów spowoduje naliczenie podwyższonej opłaty przez Gminę
- nie do końca wypełnione worki z odpadami segregowanymi
pozostaną do wypełnienia i odbioru w następnym terminie
worki z odpadami posegregowanymi powinny być zawiązane, by
uniknąć wysypywania się z nich odpadów			
- płatności należy dokonywać kwartalnie do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada każdego roku.
Dopuszcza się płatności miesięczne z zastrzeżeniem iż w maju
i w listopadzie należy dokonać przedpłaty za miesiąc czerwiec
i grudzień					
- przypominamy o indywidualnym numerze konta bankowego
na który należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
Informujemy że odpady biodegradowalne odbierane będą w ilości do 10 worków jednorazowo. W przypadku większej ilości
mieszkaniec może dostarczyć w/w odpady do punktu PSZOK
zlokalizowanego w Czołowie.				
						

Worki i pojemniki z odpadami
prosimy wystawiać przed bramę posesji
w wyznaczonym terminie
do godz. 7:00
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem
czynne w godz pon.-pt. 7.00 - 15.00
e-mail: biuro@pgk.srem.pl
tel. 61 28 30 511 w.141
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REJON 1

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

STAŁYCH
SEGREGOWANYCH
5 19
30
5
17
31
17
14
28
14
12
26
12
9
23
9
6
20
6
4
18 29
4
15
29
15
13
27
13
STAŁYCH
4
18
2 16 30
13
27
11
25
8
22
5
19
3 17 31
14
28
12
24

SEGREGOWANYCH
18
16
13
11
8
5
17
14
12

STAŁYCH

25
23
20
18
29
26
24
21
19

SEGREGOWANYCH
25
23
20
18
29
26
24
21
19

REJON 2c

STAŁYCH
14
28
12
24
9
23
7
21
4
18
1 15 29
13
27
10
24
8
22

SEGREGOWANYCH
14
12
9
7
4
15
13
10
8

REJON 3a

STAŁYCH
7
21
5
19
2
16 30
14
28
11
25
8
22
6
20
3
17
1 15
29

SEGREGOWANYCH
7
5
16
14
11
8
6
3
1

REJON 2a

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
REJON 2b

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

11
9
6
4
1
12
10
7
5
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REJON 3b

STAŁYCH
7
21
5
19
2
16 30
14
28
11
25
8
22
6
20
3
17
1 15
29

SEGREGOWANYCH
21
19
30
28
25
22
20
17
15

REJON 4a

STAŁYCH
5 19
30
17
31
14
28
12
26
9
23
6
20
4 18
29
15
29
13
27

SEGREGOWANYCH
5
17
14
12
9
6
4
15
13

REJON 4b

STAŁYCH
5 19
30
17
31
14
28
12
26
9
23
6
20
4 18
29
15
29
13
27

SEGREGOWANYCH
19
31
28
26
23
20
18
29
27

REJON 5a

STAŁYCH
14
28
12
24
9
23
7
21
4
18
1 15 29
13
27
10
24
8
22

SEGREGOWANYCH
14
12
9
7
4
15
13
10
8

REJON 5b

STAŁYCH
14
28
12
28
9
23
7
21
4
18
1 15 29
13
27
10
24
8
22

SEGREGOWANYCH
28
28
23
21
18
29
27
24
22

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM
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REJON 6

STAŁYCH
12
26
10
24
7
21
5
19
2 16 30
13
27
11
25
8
22
6
20

SEGREGOWANYCH
12
10
7
5
2
13
11
8
6

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

REJON 7

STAŁYCH
12
26
10
24
7
21
5
19
2 16 30
13
27
11
25
8
22
6
20

SEGREGOWANYCH
26
24
21
19
30
27
25
22
20

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

STAŁYCH
11
25
9
23
6
20
4
18
1
13 29
12
26
10
24
7
21
5
19

SEGREGOWANYCH
11
9
6
4
1
12
10
7
5

STAŁYCH
4
18
2 16 30
13
27
11
25
8
22
5
19
3 17 31
14
28
12
27

SEGREGOWANYCH
4
16
13
11
8
5
17
14
12

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

STAŁYCH
5 19
30
17
31
14
28
12
26
9
23
6
20
4 18
29
15
29
13
27

SEGREGOWANYCH
19
31
28
26
23
20
18
29
27

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
REJON 8

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
REJON 9a

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
REJON 9b

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

10

REJON 10

REJON 11a i b

REJON 12

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
REJON 13

REJON 14

STAŁYCH
7
21
5
19
2
16 30
14
28
11
25
8
22
6
20
3
17
1 15
29

Wieści z Prusinowa

WIEŚCI SOŁECKIE

HARMONOGRAM
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SEGREGOWANYCH
21
19
30
28
25
22
20
17
15

STAŁYCH
4
18
2 16 30
13
27
11
25
8
22
5
19
3 17 31
14
28
12
24

SEGREGOWANYCH
18
30
27
25
22
19
31
28
24

STAŁYCH
4
18
2 16 30
13
27
11
25
8
22
5
19
3 17 31
14
28
12
24

SEGREGOWANYCH
4
16
13
11
8
5
17
14
12

STAŁYCH
11
25
9
23
6
20
4
18
1
13 29
12
26
10
24
7
21
5
19

SEGREGOWANYCH
11
9
6
4
1
12
10
7
5

STAŁYCH
11
25
9
23
6
20
4
18
1
13 29
12
26
10
24
7
21
5
19

SEGREGOWANYCH
25
23
20
18
29
26
24
21
19
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Konkurs na najpiękniej ubraną furtkę.

Po świątecznej przerwie wracamy z kolejną porcją informacji na temat kolejnego
sołectwa w naszej gminie. Tym razem słów
kilka o Prusinowie. Na wstępie przytoczę
informacje ogólne.
Prusinowo położone jest na wschodnim
brzegu Jeziora Bnińskiego, na południowy –
wschód od Kórnika. Powierzchnia sołectwa
zajmuje 348 ha, a zamieszkują w nim 232
osoby. Miejscowość zachowała swój pierwotny,
rolniczy charakter. Sołtysem Prusinowa jest
Aleksandra Szczepaniak.
W przeciągu roku w Prusinowie odbywa się
wiele imprez okolicznościowych. Każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Dla pań co roku
organizowany jest Dzień Kobiet, dla wszystkich
mieszkańców Festyn Rodzinny i Dożynki, a dla
najmłodszych Mikołajki. W 2015 roku w trakcie
Dożynek po raz pierwszy miał miejsce konkurs
na najpiękniej ubraną furtkę (w tym roku druga
edycja!). Wykorzystane pomysły stały się atrakcją nie tylko dla samych mieszkańców, a także
dla osób przejeżdżających przez miejscowość.
Wiele osób zatrzymywało się, żeby uwiecznić
na zdjęciach udekorowane furtki. Dodatkowo
w okresie zimowym w świetlicy wiejskiej mają
miejsce zajęcia aerobikowe prowadzone
przez pracowników KCRiS „OAZA”. Jednorazowo w 2015 roku odbyły się także warsztaty
podróżnicze w trakcie których uczestnikom
przedstawione zostały ciekawostki na temat
Australii i życia Aborygenów. Spotkanie cieszyło
się sporym zainteresowaniem.
W 2015 roku powołano do działania Grupę
Odnowy Wsi. Co to takiego? Grupę Odnowy
Wsi tworzą wybrane osoby z liderem na czele.
Jej istnienie daje sołectwu możliwość ubiegania
się o środki finansowe pochodzące z Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”, a tym samym na
realizację obranych strategii działania i przedsięwzięć inwestycyjnych.
A jakie są plany pani sołtys i rady sołeckiej
na najbliższy czas? Główne cele skupione są
na terenie rekreacyjnym. Teren ten jesienią
został obsadzony drzewkami. W tym roku
zaplanowano ustawianie zakupionych ławek,
aby stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu. Na ten moment teren rekreacyjny
wyposażony został w lampę oraz przyłącze
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energetyczne. W najbliższym czasie zostanie
opracowany plan zagospodarowania wspomnianego obszaru oraz projekt nowej świetlicy.
Zapytana o marzenia, pani sołtys nieśmiało
wymienia trzy główne:
- powiększenie placu zabaw i wybudowanie
świetlicy oraz wielofunkcyjnego boiska,
- zagospodarowanie terenu nad jeziorem.
Dałoby to możliwość dostępu do jeziora wszystkim mieszkańcom, a nie tylko tym których działki
leżą w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora,
- utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej
wokół Jeziora Bnińskiego.
Oprócz sfery marzeń pozostaje jeszcze ta
związana z życiem codziennym, czyli problemy.
Sen z powiek mieszkańców spędza stan drogi
przebiegającej przez wieś (droga powiatowa nr
2468P Kórnik – Zaniemyśl), której nawierzchnia
pozostawia wiele do życzenia. Mowa tutaj rzecz
jasna o dziurach. Drugą bolączką jest brak
kanalizacji sanitarnej. Z problemem tym zmagają się także sołectwa ościenne (Błażejewko,
Błażejewo, Biernatki). Wspólne problemy połączyły wymienione miejscowości. Zawiązały one
nieformalny sojusz, którego celem jest wspólna
realizacja ważnych dla tych sołectw zadań.
Priorytet jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej
w Prusinowie został zapisany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kórnik na lata
2018-2020. Aby zadanie zostało zrealizowane
przez Aquanet musiałby zostać osiągnięty
wskaźnik 120 mieszkańców na kilometr sieci
kanalizacyjnej, który obecnie wynosi 77 osób.
Osiągnięcie tego wskaźnika będzie jednak
trudnym zadaniem, gdyż sporządzony dla tego
terenu miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego, zakłada ochronę gruntów rolnych
przed rozproszoną i nieplanowana zabudową
oraz zachowanie dotychczasowego rolniczego
użytkowania tego obszaru.
Prusinowo musi więc liczyć na kanalizację
sfinansowaną ze środków własnych gminy.
Mieszkańcy mają nadzieję, że w najbliższym
czasie znajdą się pieniądze na realizację
inwestycji. Zainteresowanych zdobyciem
dokładniejszych informacji na temat sołectwa
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.prusinowo.com.pl na której można
znaleźć wszelkie aktualności z „życia wsi”.
Zosia Fludra

Sołtys: Aleksandra Szczepaniak
Tel. 515 229 689
mail: kontakt@prusinowo.com.pl
Strona: www.prusinowo.com.pl

Kolejna karta
dla rodzin
wielodzietnych

Po Ogólnopolskiej Karcie Dużej
Rodziny, naszym gminnym programie
Rodzina 3+ pojawiła się kolejna oferta zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Program „Wielkopolska Karta Rodziny”
został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku,
Uchwałą Nr 4705/2014 i jest programem
działań na rzecz rodzin wielodzietnych
z województwa wielkopolskiego.
Wielkopolska Karta Rodziny ma
zapewnić rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach
z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej,
rekreacyjnej i transportowej poprzez
system zniżek wprowadzony przez
Podmioty przystępujące do Programu
„Wielkopolska Karta Rodziny”. Ich pełen
katalog znaleźć można na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej http://www.rops.poznan.pl/.
Informacje na temat Programu oraz
formularz wniosku o wydanie karty znajdują się także na stronie www.kornik.pl.
ŁG
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Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” wzięli
udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
zorganizowanym w jego siedzibie, w piątek,
1 kwietnia.
Zebranie otworzyła i przywitała zebranych
gości prezes Dagmara Horodecka. Na przewodniczącą zebrania wybrano panią Anettę
Szarzyńską – honorową członkinię Klaudynki
i zarazem byłą Prezeskę.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia za rok 2015 przedstawiła obecna prezes „Klaudynki” - Dagmara Horodecka.
Zgodnie z założeniami statutowymi „Klaudynka” niosła pomoc w możliwie wszystkich
dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich opiekunom. Działalność Stowarzyszenia opierała
się na pracy społecznej jego członków. Do
realizacji swych celów Klaudynka zatrudniała
pracowników.
W 2015 r. Klaudynka organizowała i prowadziła działalność rehabilitacyjną: rehabilitację
ruchową/terapię sensoryczną dla 28 osób,
hipoterapię dla 15 osób, terapię basenową dla
25 osób oraz nowość - zajęcia logopedyczne
dla 10 osób.
Stowarzyszenie prowadziło działalność
integracyjną i terapeutyczną poprzez sobotnie
warsztaty, w których uczestniczyło średnio 15
osób. Grupy każdorazowo prowadzone były
przez dwóch pedagogów (zatrudnionych przez
Stowarzyszenie). Uczestnikom zapewniono
dojazd busem z opiekunem ze strony Stowarzyszenia, co pozwoliło na poszerzenie grupy
odbiorców.
„Klaudynka” prowadziła pomoc materialną
poprzez dofinansowania do szczególnych
potrzeb wnioskodawców - osób z różnymi
niepełnosprawnościami i ich rodzin.
W ramach działalności informacyjnej został
zorganizowany konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy Kórnik. Społeczność lokalna
otwierając się na środowisko osób z różnymi
niepełnosprawnościami wzięła udział w tym
projekcie. Wybrane prace plastyczne zostały
nagrodzone, a upominki były wręczone podczas Dni Białej Damy. Podopieczni Stowarzyszenia zaprezentowali się na scenie i wręczyli
nagrody osobom wyróżnionym.
Było prowadzone biuro Centrum Wolontariatu. Dagmara Horodecka poinformowała,
że wolontariusze wpisali się na stałe w działalność „Klaudynki”. Zaznaczyła, że ich pomoc
była nieoceniona podczas zajęć sobotnich,
półkolonijnych z podopiecznymi, wyjazdów,
festynów, bali oraz imprez integracyjno – kulturalnych. W 2015 roku brali również udział w:
występie estradowym podczas Dni Białej Damy,
przedstawieniu Stowarzyszenia Legion pt.
„Klaudyna Potocka - Muza poetów” oraz wsparli
podopiecznych podczas biegu dla Jana Pawła
II organizowanego przez Stowarzyszenie Brylant. Uczestniczyli również z podopiecznymi
w warsztatach teatralnych w Kórnickim Ośrodku Kultury oraz wspólnie przeżywali koncert

Rekolekcje w Szczodrzykowie

muzyki symfonicznej w Zamku Kórnickim.
CW zorganizowało również akcję sprzedaży
kartek oraz ciast w okresie przed Bożym Narodzeniem. Wolontariusze czynnie promowali
działalność wolontariacką. Praca wolontariuszy
została doceniona. Reprezentantka Karolina
Szymczak za swoją działalność została nagrodzona podczas Gali Wolontariatu w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu.
Przy wsparciu finansowym gminy Kórnik
oraz Województwa prowadzono dwutygodniowe - bezpłatne letnie półkolonie pod nazwą
„Wakacje ze sztuką”. Zapewniony był dojazd,
poczęstunek oraz atrakcje – m. in. mini - golf,
rejs stateczkiem. Wsparciem zostało objętych
15 osób niepełnosprawnych w dwóch grupach
wiekowych.
Odbyły się wyjazdy jednodniowe: do
Puszczy Zielonka oraz do gospodarstwa
agroturystycznego w Młodzikowie. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd oraz przygotowało uczestników do Swarzędza na „Anielskie
Śpiewogranie”.
Reprezentanci „Klaudynki” brali udział
w sportowych rozgrywkach: Turnieju Bocci oraz
Igrzyskach „Sprawni Inaczej” w Swarzędzu.
„Klaudynka” organizowała imprezy integracyjno – kulturalne. Podczas festynu „Ale
kosmos” podopieczni Stowarzyszenia wraz
z gośćmi z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń
ze Swarzędza oraz Murowanej Gośliny wzięli
udział w spotkaniu integracyjnym na kórnickich
Błoniach. Podczas festynu uczestnicy mieli
zapewniony występ estradowy, poczęstunek,
przejazd konny oraz gry i konkurs z nagrodami.
Odbyło się również spotkanie noworoczne
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”. Podczas
wspólnego kolędowania podopieczni Stowarzyszenia obdarowani zostali upominkami.
Stowarzyszenie było również organizatorem
Charytatywnego Balu „Klaudynki” w Restauracji
Biała Dama oraz baliku karnawałowego.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy
Kórnik i Stowarzyszeniu Klaudynka pomocą
zostało objętych 13 osób, którym dofinansowano wyjazd na turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy.
Dagmara Horodecka poinformowała, że
poszczególne działania „Klaudynki” możliwe
były dzięki projektom realizowanym ze środków gminy Kórnik, powiatu poznańskiego,
wojewody wielkopolskiego oraz województwa
wielkopolskiego a także przy udziale środków
własnych.
W kolejnym punkcie Walnego Zebrania
Skarbnik –Marek Smolarkiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Anetta Szarzyńska podzieliła się refleksją,

że kiedy rok temu przekazywała obowiązki
prezes Dagmarze Horodeckiej, była spokojna
o przyszłość „Klaudynki” . Stowarzyszenie
znalazło się w dobrych rękach. Anetta Szarzyńska z zadowoleniem oceniła pracę nowego
zarządu i złożyła na ręce Dagmary Horodeckiej
gratulacje.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski ocenił merytoryczną działalność Stowarzyszenia jako
bardzo bogatą. Zainteresował się przy tym
dużym budżetem „Klaudynki” w 2015 roku,
wynoszącym 109 tys. zł. Dowiedział się, że
budżet ten z roku na rok wzrasta.
W dalszej części zebrania przewodnicząca
Sądu Koleżeńskiego - Ewa Kubiak przedstawiła
sprawozdanie z prac Sądu Koleżeńskiego
w 2015 roku.
Członek Komisji Rewizyjnej - Przemysław
Bykowicz, zaprezentował sprawozdanie z jej
działalności w 2015 roku.
Walne Zebranie podjęło Uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i merytorycznego oraz rachunku wyników za
2015 rok. Walne Zebranie Członków udzieliło
Absolutorium Zarządowi za rok 2015.
Dagmara Horodecka zaapelowała do
uczestników zebrania o regulowanie składek,
gdyż osoby nie wywiązujące się z tego obowiązku będą pozbawiane członkostwa w „Klaudynce”. Wprawdzie oferta stowarzyszenia jest
skierowana nie tylko do członków , ale osoby
należące do niego korzystają z poszerzonego
koszyka ofert. Ponadto „Klaudynka” pozyskując
pieniądze z zewnętrznych źródeł musi mieć
własne środki.
Dagmara Horodecka przypomniała, że
„Klaudynka” pełni dyżury w siedzibie stowarzyszenia w następujące dni tygodnia: wtorki
w godz. 15.30 – 18.30 oraz w piątki w godz.
16.30-19.30. Informowała także o nowości bonie przyznawanym na rehabilitację ruchową,
hipoterapię, zajęcia logopedyczne. Przypomniała, że w ramach projektu dofinansowanego
z gminy Kórnik do 15 maja trwają zapisy na
turnus rehabilitacyjny.
Anita Wachowiak mówiła o zajęciach „Sobotach sportowych”. Podkreśliła, że pierwszeństwo w ich udziale mają ci członkowie
„Klaudynki”, którzy nie uczestniczą w innych
zajęciach. Zatem osoby uczęszczające do
Środowiskowego Domu Samopomocy są przyjmowane w drugiej kolejności. Anita Wachowiak
zaoferowała też swoją pomoc przy rozliczaniu
ulgi rehabilitacyjnej, wykonywaniu korekty PIT.
Apelowała także, by pozyskiwać odpis 1 % na
rzecz Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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W dniach od 9 do 11 marca br. odbyły się
w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne.
Miały one nietypowy i różnorodny przebieg,
może dlatego, że i patronka, św. Urszula
Ledóchowska, była osobą niezwykłą. Ambasadorka uśmiechu i Bożego szczęścia
pojmowała istotę człowieczeństwa nie tylko
w sferze duchowej, ale dbała także o rozwój
intelektualny, artystyczny, fizyczny, zawodowy i społeczny. Dlatego wiele działań i form
aktywności uczniów było poświęconych lub
związanych z tą wyjątkową osoba.
Ciekawym akcentem rozpoczynającym rekolekcję było przedstawienie na temat Chrztu
Polski, wydarzenia, bez którego nie byłoby
w Polsce chrześcijaństwa i tak wspaniałych
świętych jak Urszula Ledóchowska. Uczniowie
klasy 6a przygotowali inscenizację ważnych
faktów, które
miały miejsce
w Polsce 1050
lat temu. W zabawny i ciekawy
sposób przybliżyli okoliczności
i skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez
Polaków. Tego
dnia uczniowie
pracowali także
nad kartą pracy,
która miała pokazać związek
tych wydarzeń
z ich własnym
chrztem, a tym
samym uzmysłowić, że stanowią integralną
część Kościoła. Oprócz wrażeń artystycznych
grupa uczniów miała okazję przeżyć część
rekolekcji poza szkołą.
9 marca wyjechali wraz z opiekunami
do Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Pniewach. Dzieci mogły zobaczyć jedno
z miejsc, w których Święta prowadziła swoją
działalność. Niezwykłym doświadczeniem było
spotkanie z siostrami urszulankami, a przede
wszystkim oddanie się modlitwie przy sarkofagu Świętej.
Ponieważ Urszula Ledóchowska troszczyła się o wszechstronny rozwój swoich
podopiecznych, zakładała również szkoły
gospodarcze dla dziewcząt. Ten rodzaj
działalności zainspirował szkolny Samorząd
Uczniowski do zorganizowania warsztatów
kulinarnych, podczas których uczniowie mogli
samodzielnie zająć się wielkanocnymi wypiekami. Dzieci przygotowały świąteczne babki
i mazurki. Nad przebiegiem zajęć czuwała
profesjonalna kucharka.
Ponieważ mówi się, że podróże kształcą
następnego dnia uczniowie mogli wykorzystać
wiadomości zdobyte w Pniewach podczas gry
terenowej poświęconej życiu i działalności Św.
Urszuli Ledóchowskiej. Zadaniom, z którymi
zmierzyli się uczniowie, towarzyszyło wiele
emocji. Dzieci miały okazję wykazać się nie
tylko znajomością sylwetki Świętej, ale umie-
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jętnościami plastycznymi, wiadomościami
z geografii, a nawet sprawnością fizyczną.
W tym samym czasie uczniowie klas
młodszych pod okiem swoich wychowawców
na podstawie książki p. E. Piotrowskiej „wędrowali” śladami św. Urszuli.
Czwartek to dzień, w którym uczniowie
podążali drogą krzyżową. Z krzyżem i własnoręcznie wykonanymi stacjami wyruszyli
wokół szkoły, by po raz kolejny przeżyć
drogę Pana Jezusa na Golgotę. Wspólnej
modlitwie towarzyszyły przygotowane przez
Szkolny Klub Wolontariatu piękne rozważania,
oparte na przemyśleniach Św. Urszuli Ledóchowskiej. Ukoronowaniem przygotowań do
godnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego była msza święta w naszej szkole,
którą odprawił
ks. proboszcz
Grzegorz Zbączyniak. W liturgię zaangażowała się nie tylko społeczność
uczniowska, ale
liczne grono nauczycieli.
Stałym
elementem
wszystkich dni
szkolnych rekolekcji były nauki,
które w tym roku
prowadziły siostry Klawerianki z Poznania.
Nawiązując do
licznych podróży Św. Urszuli,
siostry zwracały uwagę na misyjność Kościoła
i konieczność niesienia pomocy i uśmiechu
nawet w najdalsze krańce świata. Odwołując
się do świętości patronki rekolekcji wskazywały
drogę, jaką należy podążać, aby móc osiągnąć
ten stan, niezależnie od czasów i okoliczności
w jakich przyszło nam żyć. Siostry przybliżyły
także własne dzieło misyjne prowadzone
w Nigerii.
W przerwach między naukami rekolekcyjnymi dzieci rozwijały swoje talenty plastyczne,
przygotowując wielkanocny witraż. Natomiast
grupa młodsza pod okiem wychowawców tworzyła plastyczną historię syna marnotrawnego
z biblijnej przypowieści.
Sprawnością fizyczną wykazali się podczas kolejnego Szkolnego Turnieju Sportowego o „Puchar Lolka” rozegranego pod
okiem nauczycieli wf. Czas rekolekcji był
także momentem podsumowania konkursu
plastycznego „Nasze radości”. Prace dzieci
ozdobiły hol szkolny.
Rekolekcje w Szczodrzykowie były ciekawym interdyscyplinarnym wydarzeniem,
mającym na celu wszechstronny rozwój
uczniów. Naśladując patrona szkoły i patronkę
rekolekcji nauczyciele pod przewodnictwem
katechety, dbają o rozwój duchowy, fizyczny,
artystyczny, intelektualny i społeczny swoich
wychowanków.
Organizatorzy

Drugi dom
Pawła
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Sprawozdawcze
„Klaudynki”

Uczestnicy zajęć w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kórniku posiadają różne ukryte talenty, które rozwijają
pod okiem swoich terapeutów w tym
swoim drugim domu. Mają przy tym
okazję prezentować swoje osiągnięcia
przy różnych okazjach. Jedną z takich
ciekawych osób jest Paweł mieszkający
w Kórniku.
Wchodząc do ŚDS można dostrzec szereg
wiszących na honorowym miejscu dyplomów.
Jeden z nich należy właśnie do Pawła, który
na III Powiatowym Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot
Talentów 2015” zorganizowanym 18 września
w Luboniu zdobył I miejsce w konkursie literackim „Mój ulubiony film”. Swój tekst przygotował
na zajęciach pedagogicznych pod kierunkiem
pedagog Karoliny Kapczyńskiej.
Paweł zwierza się, że kiedy był małym
chłopcem, lubił oglądać filmy o Harrym Potterze, jak ten ratował świat. Stąd też właśnie jemu
poświęcił konkursową pracę.
Paweł uczestnikiem zajęć w kórnickim
Środowiskowym Domu Samopomocy jest
od niedawna, bo od stycznia br. Zdobywa tu
umiejętności przydatne w codziennym życiu.
Paweł ma 21 lat. Uczęszczał do Zespołu
Szkól Specjalnych nr 102 w Poznaniu, gdzie
skończył szkołę podstawową i gimnazjum.
Podkreśla, że lubił się uczyć.
Tutaj również chętnie uczy się pod okiem
terapeutek. Z panią Karoliną robi obiady. Pani
Kasia zapoznaje go z obsługą komputerów.
Natomiast pani Marta prowadzi zajęcia psychologiczne. Z panią Kasią Paweł ma zajęcia
usprawniające. Uczy się także prasować
żelazkiem. W ramach zajęć prowadzonych
przez Siostrę Arletę Paweł przygotowywał się
do głównej roli w teatrze cieni pt. „Jezus żyje”.
I również w tym temacie cała grupa aktorów
ze ŚDS z Kórnika osiągnęła wielki sukces –
I nagrodę podczas Powiatowego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów 2015” w kategorii mała
forma teatralna.
Robert Wrzesiński
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Aleksandra Idkowska, niegdys
uczennica kórnickich szkół, wielokrotna
laureatka konkursów wokalnych zdobyła
przed kilkoma tygodniami Grand Prix I miejsce w III Wielkopolskim Konkursie
Piosenki Żydowskiej w Poznaniu.
Oto rozmowa z młodą wokalistka

Sleeveface – cóż to takiego? To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki
częścią ciała. To przyjęcie pozy przez fotografowanego modela w taki sposób aby stał
się dopełnieniem okładki, wychodzącym poza
papier, tworząc kompletną całość. W efekcie
powstaje dzieło prezentujące zaskakujące
i zawsze kreatywne połączenie, nadające
książce drugie życie.
W technice tej potrzebna jest zatem
wyobraźnia i … aparat fotograficzny. Dobra
zabawa i efekt końcowy- gwarantowane.
Sesje zdjęciowe odbywały się w biblio-

tece szkolnej, na naszym szkolnym strychu
i w plenerze. Celem przedsięwzięcia była
oczywiście promocja czytelnictwa, a inicjatorką projektu pani Żaneta Jaśkowiak. Fotografowaniem zajęła się Julka Pawłowska, która
czuwała nad precyzją, aby każde zdjęcie było
idealne. Nasze modelki Emilia Matuszczak,
Wiktoria Andrzejczak, Marysia Duszczak,
Julka Piotrzkowska i Marysia Klimas wytrwale
pozowały, współpracując misternie z okiem
obiektywu. Jednym z najzabawniejszych
momentów okazały się próby stworzenia
z delikatnych kobiecych pleców, męskiej po-

stury Ryszarda Kapuścińskiego. Nie można
pominąć pracy Natalii Kasprzak, która włożyła
w projekt dużo sił, aby książki nieruchomiały
w powietrzu przy kolejnych migawkach.
Oryginalne fotografie zostały wyeksponowane w dużym formacie w bibliotece
ZS w Kórniku. Podczas pierwszych drzwi
otwartych dla gimnazjalistów przykuwały
uwagę wielu przechodzących, a oglądaniu
towarzyszyły żywe komentarze i słowa
uznania. Naszym uczennicom z książką
jest naprawdę do twarzy. Zobaczcie sami.
Ż.J

Powitanie Wiosny

W poniedziałek 21 marca wszyscy
uczniowie klas I–III i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
przywitali wiosnę.
Przygotowując się do tej imprezy każda klasa miała za zadanie przygotować
wiosenny okrzyk i kukłę Marzanny, która
jako symbol zimy miała zostać zniszczona i zamknięta w worku, żebyśmy mogli
cieszyć się cieplejszą pogodą. Zadaniem
dzieci było także przygotowanie wiosennej
piosenki.
W dniu powitania wiosny wszystkie
dzieci przybyły do szkoły w dobrych nastrojach, pięknie przebrane w wiosenne
stroje, kolorowe kostiumy i wiosenne
emblematy oraz, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku, dodatkowo każde
dziecko trzymało w dłoni balonik w kolorze
wiosennym.
Dziarskim krokiem i z uśmiechem na
ustach, wyruszyliśmy na kórnicki rynek.
Nasz korowód stał się jedną wielką zapowiedzią wiosny, która mieniła się żółtym
kolorem słońca, zielonym kolorem roślin
budzących się do życia, pomarańczowym
kolorem kwiatów i niebieskim kolorem
czystego nieba. Głośnymi okrzykami i przy
akompaniamencie tamburyn, bębenków
i grzechotek uczniowie przeganiali zimę
i przywoływali upragnioną wiosnę.
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Sukces Kórnickiej wokalistki

Na rynku odśpiewaliśmy piosenki
o wiośnie. Każda klasa zaprezentowała
przygotowaną przez siebie marzannę
i trzeba przyznać, że przygotowując kukłę,
uczniowie wykazali się nie tylko fantazją,
ale i poczuciem humoru. Nie zabrakło także
sprawdzenia znajomości o zwiastunach
wiosny. Dzieci na szóstkę odgadywały
zagadki, udowadniając swoją wiedzę na
temat nadchodzącej pory roku.

Miłą niespodzianką było także przemówienie p. wiceburmistrza Antoniego Kalisza, który
dopingował dzieci w przeganianiu zimy i dołączył się do wspólnego witania wiosny, a także
przygotował dla dzieci słodką niespodziankę.
Mamy nadzieję, że na dobre udało nam się
pożegnać zimę i po tak radosnym powitaniu
wiosna wreszcie zawita na dobre w naszym
mieście!
Agata Dopierała
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ŁG: Czytając opinie osób, które słyszały
twój występ na tegorocznycm Konkursie
Piosenki Żydowskiej w Poznaniu pojawiają
się określenia „oczarowanie”, „wzruszenie”, a ktoś napisał nawet o Tobie „Śpiewający Anioł”. Jak trafiłaś na ten konkurs?
W  jaki sposób wybrałaś repertuar? Jak
oceniasz konkurencję?
Ola Idkowska: Mój udział w konkursach
jest zamierzony i nie przypadkowy. Pracuję na
to świadomie i ciężko. Wiąże się to ze sprawdzeniem moich umiejętności zdobywanych
w związku z nauką śpiewu w różnorodnym
repertuarze i ma na celu znalezienie mojej najlepszej strony. Wybór konkursu Piosenki Żydowskiej był dla mnie kolejnym sprawdzianem
i ogromnym doświadczeniem. Cechował się
bardzo wysokim poziomem, wspaniałą atmosferą. Znalazłam się w otoczoniu niezwykłych
ludzi. O wyborze repertuaru zdecydowała moja
nauczycielka śpiewu, która trafnie dobrała
utwór i przygotowała mnie do tak pięknego
wykonania. To bardzo miłe osiągać sukcesy
i doświadczać tak sympatycznych opinii.
Cieszę się, że mogłam sprawić przyjemność
słuchaczom moim wykonaniem. Słyszałam
od Członków jury, iż doznali wzruszenia, które
wywołało łzy. To zaszczyt usłyszeć, lub przeczytać o sobie tyle miłych słów, za co wszystkim bardzo dziękuję. Rzeczywiście nagroda
Granprix we wspomnianym Konkursie była dla
mnie ogromnym wyróżnieniem tym bardziej,
że uczestniczyłam w nim po raz pierwszy. Piosenka pt.”Avinu Malkeinu”, za wykonanie której
zdobyłam tę nagrodę dla mnie samej stanowiła
wielkie wyzwanie wokalne i interpretacyjne.

śpiewu solowego. Niektóre z nich wykonuję
na konkursach i koncertach. Utwory zostały
wybrane wspólnymi siłami, część przeze
mnie, niektóre przez moją nauczycielkę
śpiewu, a jeszcze inne przez moją mamę,
która bardzo mnie wspiera. Tata także mi
kibicuje i także bardzo przeżywa moje
zmagania konkursowe. Płyta jest pomysłem
i zasługą nas wszystkich, nie tylko moją ale
i moich rodziców oraz nauczycielki śpiewu.
Zgodnie uznaliśmy, by utrwalić dotychczasową pracę nad głosem i zarejestrować
jej efekty. Jestem z niej dumna, choć to
był dopiero początek mojej nauki, miałam
niespełna 14 lat, gdy spędziłam kilkanaście
godzin w studiu. Tytuł płyty traktuję, jako dosłownie wstęp do mojego przyszłego - mam
nadzieję - życia artystycznego i nie będzie
to z pewnością jedyna moja płyta. Wkrótce
powstanie kolejna. Ona tylko rozpoczyna
cykl nowych planów nagraniowych.

Śpiewałaś w Tutti Santi, w szkolnym
zespole Triolki... gdzie teraz śpiewasz
i uczysz się?
Ola Idkowska: Zgadza się, moja przygoda
z muzyką zaczęła się w „Tutti Santi” w wieku 5
lat. Następnie rozwijałam się w zespole „Triolki”, gdzie zaczęłam uczestniczyć w pierwszych
konkursach i zdobywać osiągnięcia. Od 2009
do 2015 roku uczęszczałam do Dziewczęcego
Poznańskiego chóru Skowronki, którego byłam chórzystką, jak i czasem solistką.
Aktualnie od 2 lat uczę się śpiewu u pani
Alicji Kuchowicz byłej solistki i aktorki. Jestem też uczennicą II klasy w Gimnazjum
Katedralnym w Poznaniu. Ponieważ jest to
szkoła chóralna, śpiewam również w chórze
Gimnazjum Katedralnego.

ŁG:Zaśpiewałaś różne stylistycznie
piosenki: od Ave Maria” Bacha (Gounoda), po „Summertime” Gershwina. Która
z nich jest Ci bliższa? W jakim kierunku
chciałabyś rozwijać swój talent?
Ola Idkowska: Wszystkie utwory, nad
którymi pracuję są mi bliskie, ponieważ
kocham śpiew i lubię muzykę klasyczną,
ale nie tylko. Te dwa utwory, o których
mowa cechuje ogromna trudność wykonania i umiejętność operowania głosem oraz
jego skalą. Śpiewają je wybitne wokalistki
na całym świecie. Ja śpiewam sentymentalnie, ze względu choćby na moją barwę
głosu, ale tak właśnie podpowiada mi też
moja dusza. Nie przeczę, że też dobrze się
czuję w nich wokalnie! Jeśli chodzi o dalszy
kierunek artystyczny, to trudno mi to określić
dziś, jeszcze do końca nie wiem. Waham
się pomiędzy jazzem a muzyką klasyczną.
Myślę, że życie samo mnie zweryfikuje
i ukierunkuje.

ŁG:Miałem okazję słuchać Twojej
płyty „Wstęp”. Jak powstała płyta? Kto
namówił Cię do jej nagrania? Jak wybieraliście repertuar?
Ola Idkowska: Utwory zebrane na
płycie „Wstęp”, to piosenki, nad którymi
pracowałam w ciągu pierwszego roku nauki

ŁG:Jakie zamierzenia artystyczne na
najbliższy czas?
Ola Idkowska: Hm… konkursy, konkursy, koncerty, a jest ich przede mną jeszcze
sporo do końca roku. I choćby, dlatego
żeby sprawdzać swoje możliwości wokalne
w starciu z innymi uczestnikami i różnymi
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KULTURA

OŚWIATA

„Sleeveface” w bibliotece Zespołu Szkół w Kórniku

stylami oraz gatunkami muzycznymi.
Oczywiście cały czas poprzez uczestnictwo
w konkursach chcę osiągać cel, w postaci
udoskonalania głosu, wrażliwości muzycznej i artystycznej, bo zdaję sobie sprawę,
że moja przygoda ze śpiewem dopiero się
zaczyna i, że czeka mnie jeszcze bardzo
dużo pracy!
ŁG:Jakiej muzyki słuchasz, na co
dzień dla przyjemności? Czym poza
muzyka się interesujesz?
Ola Idkowska: Lubię słuchać piosenek
w wykonaniu m.in. Whitney Houston, Lary
Fabian, Barbry Streisand, Michaela Buble.
A moimi ulubionymi polskimi wokalistami
są: Edyta Górniak, Michał Szpak oraz
Dawid Podsiadło. Cenię sobie ich dobór
repertuaru, treść przekazywaną w tekstach
oraz kulturę sceniczną, a przede wszystkich
warsztat wokalny. To świetni wokaliści i zarazem artyści.
Poza muzyką fascynuje mnie fotografia
i bardzo to lubię. Jedną z moich nagród
w ostatnim festiwalu był aparat fotograficzny, który zamierzam dobrze wykorzystać.
Najczęściej fotografuje krajobraz i ludzi.
Ponadto uwielbiam wiosnę! Już nie
mogę doczekać się, kiedy będę mogła
pojeździć na rowerze i rolkach. Tak jak
wszystkie nastolatki w moim wieku mam
swoje przyjaźnie, z którymi spędzamy
wspólny czas na nocnych pogaduszkach
i oglądaniu dobrych filmów, ważne są spacery, kino i oczywiście dobra książka. Lubię
też podróże i zwiedzanie zakątków Polski,
ale także innych krajów. Ostania wycieczka
do Włoch z moją szkołą zachwyciła mnie
Asyżem i Wenecją. Może jeszcze kiedyś
tam wrócę, czego sobie życzę i Państwu,
którzy tam jeszcze nie byli.
Przyznam jednak, że obecnie w moim
życiu na pierwszym planie wciąż pozostaje
muzyka i śpiew, które są mi najbliższe!
ŁG: Dziękuję za rozmowę.
Ola Idkowska: Ja takze dziękuję!
Rozmawiał
Łukasz Grzegorowski
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cyjnej. Dzień zwieńczy ognisko i wspólne
śpiewanie przy akompaniamencie gitar.
Drugi dzień spływu wiedzie rzekami:
Głuszynką, Koplem oraz Wartą. Zakończenie spływu zlokalizowane będzie
w Poznaniu.
Formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie www.fxevents.pl stanowi jedyny
sposób zgłoszenia się na imprezę. Dla
mieszkańców Gminy Kórnik zniżka 50%
opłaty wpisowej!
Impreza organizowana jest przy współpracy z Urzędem Gminy Kórnik.
Informacje szczegółowe dotyczące
spływu i płatności za spływ, regulamin oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie www.fxevents.pl.
Na wszelkie pytania odpowiemy pod
adresem mailowym: karina@fxevents.pl
Kontakt do Komandora Spływu Jakuba
Zygarłowskiego: tel. 606-454-121.
FX

03.04.2016

spotkanie z Piotrem Bakalem

było również gościć na naszej imprezie
przedstawicieli zaprzyjaźnionych grup
rowerowych z okolicy: Grupy Rowerowej
Szczytniki - Koninko oraz KTR Średzianie
ze Środy Wlkp.
Na koniec, jako organizatorzy tego
Pierwszego Pikniku Rowerowego w Kórniku dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Mamy nadzieję, że na kolejne imprezy
organizowane przez Bractwo przybędziecie
równie licznie i jeszcze zaprosicie swoich
znajomych. Do zobaczenia już wkrótce.
Śledźcie naszą stronę www.kbrkornik.pl
oraz fanpage na Facebooku.
Stowarzyszenie
„Kórnickie Bractwo Rowerowe”

nr 7/2016

ODERWIJ SIĘ OD MIASTA,
HAŁASU, KOMPUTERA I INTERNETU!
OBÓZ JEST IDEALNYM SPOSOBEM
NA ODPOCZYNEK
NA ŁONIE PRZYRODY.
WSŁUCHAJ SIĘ W DZWIĘKI
LASU I MORZA,
POZNAJ NOWYCH LUDZI
I ZBIERAJ WSPOMNIENIA!
KOMENDA HUFCA
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
W KÓRNIKU
ZAPRASZA DO
HARCERSKIEJ
BAZY OBOZOWEJ
W POBIEROWIE
W TERMINIE 11.07-23.07.2016
Proponujemy:
- ciekawy, sprawdzony skautowy program i
harcerską niepowtarzalną atmosferę,
- tylko u nas nauczysz się podstaw surwiwalu, pierwszej pomocy, współpracy w grupie i
wiele więcej przy okazji świetnie się bawiąc!
- wycieczki piesze po Wybrzeżu Zachodnim,
- gry, zabawy harcerskie i sportowe, wieczory z piosenką przy ognisku

W poszukiwaniu śladów przeszłości...

przygotowało, a nasze nieocenione Panie:
Joanna, Katarzyna i Danuta - niezwykle
sprawnie zorganizowały i wydały poczęstunek. Koniec rajdu to wspólne smażenie
kiełbasek przy ognisku na OSiRze. Tam
też nastąpiło oficjalne zakończenie pikniku,
oczywiście obowiązkowo z wręczaniem
dyplomów dla naszych najmłodszych
uczestników wycieczki.
Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo
Rowerowe” w imieniu własnym oraz rzeszy
zadowolonych rowerzystów dziękuje Straży
Pożarnej w Kórniku oraz Straży Miejskiej
w Kórniku za pomoc w organizacji i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników
w trakcie rajdu. Miło nam niezmiernie

HARCERSKA
AKCJA LETNIA
2016

REKREACJA

REKREACJA

Pierwsza niedziela kwietnia spełniła
oczekiwania wszystkich, którzy dość już
mieli zimnych, deszczowych czy wietrznych
dni marca. Przyniosła przygrzewające
słońce, piękną pogodę… słowem wiosnę
jednoznacznie nakazującą wyjść z domu.
A i okazja ku temu była wyśmienita - I Rowerowy Piknik Rodzinny przygotowany dla
mieszkańców gminy (i to nie tylko naszej,
jak się okazało) przez Stowarzyszenie
„Kórnickie Bractwo Rowerowe”.
Właśnie dlatego, niedzielnym przedpołudniem, na kórnickim rynku spotkali
się entuzjaści jazdy na rowerze. Ponad
stu rowerzystów, od przedszkolaków po
osoby starsze wybrało się na trasę rajdu:
z Kórnika promenadą do Bnina, a później
przez Radzewo do Mieczewa. Za Mieczewem zjechaliśmy w borówieckie lasy, by
przez Mościenicę dojechać do OSiR-u na
Błoniach. Cały rajd przebiegł w przyjemnej,
radosnej atmosferze, w przygrzewającym
słońcu i co najważniejsze: bezpiecznie.
Nie mogło być jednak inaczej, skoro na
trasie towarzyszyli nam i dbali o bezpieczeństwo strażnicy miejscy (oczywiście na
rowerach), a w kluczowych miejscach (jak
choćby na skrzyżowaniach z obwodnicami
Kórnika) ruchem kierowała niezastąpiona
Straż Pożarna z Kórnika.
W trakcie imprezy gościliśmy w Mieczewie, gdzie - dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa - udostępniono rowerzystom tamtejszą świetlicy
i plac zabaw. Kórnickie Bractwo Rowerowe

FX events - organizatorzy nietypowych
imprez integracyjnych dla firm oraz Urząd
Gminy Kórnik zapraszają mieszkańców
Gminy Kórnik na „V Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana po
raz piąty odbędzie się w sobotę i niedzielę
23 i 24 kwietnia 2016 r. Spływ startuje
o godzinie 10:00 w Bninie.
Trasa licząca około 35-kilometrów
podzielona jest na dwa odcinki – w sobotę
spływ startuje z Bnina, następnie przepłynie przez jez. Kórnickie, Skrzynki Duże,
Skrzynki Małe i dalej rzeką Głuszynką. Po
przeprawie przez gęsto zarośnięte trzciną
jeziora w Borówcu uczestnicy malowniczo
meandrującą rzeką dopłyną do Kamionek,
gdzie na łące przy lesie zlokalizowany jest
biwak – nocleg pod namiotami.
Tam organizatorzy podzielą się z uczestnikami tym, co potrafią najlepiej – zaproszą
wszystkich do wspólnej zabawy integra-

tajemniczy właz, rzekomo do tunelu prowadzącego na stare lotnisko.
Każda wyprawa w poszukiwaniu śladów
przeszłości musi zakończyć się sukcesem.
Wykrywacz metalu, przyniesiony przez Aleksandra, uruchomiony nad stawkiem w Koninku, szybko pozwolił odkryć tajemniczą monetę,
którą z dumą prezentował wszystkim Kaziu.
Wprawdzie na pytania o jej pochodzenie i
podejrzanie dobry stan uśmiechał się tylko,
ale i tak wszyscy mieli poczucie odnalezienia
prawdziwego skarbu.
Po trzech godzinach wspaniałej wycieczki
w doskonałych humorach wróciliśmy na Przystań w Szczytnikach.
Bartosz Walter
Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko

Rodzinny Piknik Rowerowy
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KAJAKIEM z Kórnika do Poznania

Rowerzyści na tropie Focke-Wulfa

Wielkanoc to zwykle czas spędzany
w towarzystwie rodziny, jajek, majonezu,
mazurka i talerza z żurkiem. Na przekór
tradycji gnuśnienia przy stole, nasza Grupa
Rowerowa w Lany Poniedziałek postanowiła odkurzyć rowery i wreszcie rozpocząć
sezon niedługą wycieczką po okolicy. Odpowiedzialny za pogodę nasz kapelan, ks.
Jakub, spisał się wyśmienicie: było ciepło,
słonecznie, jedynie nieco zbyt wietrznie.
O godzinie 14.00 przy Przystani Rowerowej zebrała się grupa ok. 50 osób, w
większości członków i sympatyków naszej
Grupy, a także reprezentacja zaprzyjaźnionego Kórnickiego Bractwa Rowerowego.
Po krótkiej rozgrzewce wyruszyliśmy. Celem
było odwiedzenie miejsc, w których ponad
70 lat temu Niemcy produkowali części do
samolotów Focke-Wulf, oraz innych miejsc
historycznych. Kaziu Głuch, na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami Szczytnik,
jednym z nich był Pan Franciszek Jankowiak,
odtworzył na mapie 4 takie stanowiska. Okazało się, że o wielu resztkach budowli w naszej
okolicy można opowiedzieć ciekawą historię.
Często znajdują one się w lasach i na polach,
mają postać zrujnowanych bloków betonu lub
rowów, w których przebiegały instalacje lub
znajdowały się zbiorniki wodne. Jedno z nich
było stanowiskiem obrony przeciwlotniczej,
inne - kuchnią polową. W lesie pomiędzy
Szczytnikami a Borówcem znajduje się nawet

Georges Brassens, Jacques Brel, Joe
Dassin, Yves Montand... Znacie, Państwo,
te nazwiska? Pamiętacie wciąż ich piosenki? Klimat bulwaru znad Sekwany Was
uwodzi? Wobec tego spotkanie z Piotrem
Bakalem – bardem i poetą, kompozytorem,
dziennikarzem, tłumaczem, organizatorem
i reżyserem koncertów, autorem audycji radiowych w popularnej „Trójce”, w „Jedynce”
i w Radiu BIS, a swojego czasu i w radiu
paryskim, czyli ze współczesnym człowiekiem renesansu – sprawi Wam ogromną
przyjemność. Autor takich
płyt, jak: „Obłoki”, „Rozmnażanie zer” i „Od słowa
do słowa” będzie gościł
w Bibliotece Publicznej
w Kórniku dnia 28 kwietnia. Proponujemy Państwu
pierwsze ze spotkań z projektu pt.:”Muzyczny spacer
wśród książek”, podczas
którego spotkanie z literaturą francuską uświetni
koncert piosenki francuskiej
w wykonaniu Piotra Bakala,
który zacznie się o godz.
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19.00. Większość piosenek usłyszymy
w polskim tłumaczeniu, ale pojawią się
również teksty w oryginalnym francuskim
brzmieniu.
Projekt realizowany jest przez znaną
już Państwu poznańską Fundację „APJA”,
a współfinansowany przez Miasto i Gminę
Kórnik.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy
przyjmuje Biblioteka Publiczna w Kórniku.
Serdecznie zapraszamy!
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl

28.04.2016 r. godz. 19.00 - Literatura francuska
i koncert piosenki francuskiej - Piotr Bakal
02.06.2016 r. godz. 9.00 – Literatura dla dzieci
i spotkanie autorskie - Magda Podbylska
09.06.2016 r. godz. 19.00 – Literatura podróżnicza
spotkanie autorskie - Bajkał – Alicja i Jędrzej Łukowscy
i koncert piosenki turystycznej – Kamil Badzioch
Organizator: Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl
Partner: Biblioteka Publiczna w Kórniku www.biblioteka.kornik.pl
Projekt współfinansowany przez Miasto i Gminę Kórnik

Zapewniamy:
- kompetentną, merytoryczną kadrę wychowawczą, fachową opiekę medyczną,
- pełne wyżywienie – cztery wspaniałe
posiłki dziennie,
- noclegi w namiotach wyposażonych w
łóżka „kanadyjki”, materace, półki,
- umywalnie i prysznice z bieżącą wodą
ciepłą i zimną,
- ren obozowiska zlokalizowany w sosnowym lesie.
ZAPISY DO 24 MAJA 2016 ROKU
w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba)
ul. Poznańska 34a we wtorki i czwartki
od 19.00 – 20.00
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w
terminach – osobiście lub pod nr tel.
668 32 03 02
ZEBRANIE DLA RODZICÓW
ODBĘDZIE SIĘ 26 KWIETNIA BR.
O GODZ 19.00
W SIEDZIBIE KOMENDY HUFCA.
OBECNOŚĆ RODZICÓW
JEST OBOWIĄZKOWA.
KOSZT OBOZU
DLA ZUCHÓW I HARCERZY
WYNOSI 760,00 ZŁ
Istnieje możliwość wnoszenia
odpłatności w ratach
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„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Na terenie Gimnazjum im. Rady Europy
w Kostrzynie w dniu 19.03.2016 r. odbyły się
XXXIX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”. OTWP ma na celu
popularyzowanie przepisów i kształcenie
umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruch strażackiego.
Patronat nad eliminacjami
powiatowymi OTWP objęli:
- Starosta Poznański,
- Burmistrz Gminy Kostrzyn,
- Komenda Miejska PSP w Poznaniu
- Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP powiatu poznańskiego.
W Turnieju OTWP udział
brały dzieci i młodzież z kilku gmin naszego
powiatu a wśród nich sześcioosobowa reprezentacja naszej gminy z MDP OSP Czmoń
w osobach;

- dh. Sylwia Rumińska
- dh. Magdalena Sułkowska
- dh. Joanna Brylewska
- dh. Barbara Kudła
- dh. Grzegorz Kudła
- dh. Patryk Kudła

Po eliminacjach pisemnych do ścisłego
finału wchodziło po 5 uczestników z każdej
grupy wiekowej (były 3 grupy) i tak do finału
weszły:

BIAŁA DAMA

OSP INFORMUJE

XXXIX – ELIMINACJE POWIATOWEO, GÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ –

Szkoły Podstawowe - dh. Sylwia Rumińska,
dh. Magdalena Sułkowska,
Gimnazja - dh. Joanna Brylewska, dh.
Barbara Kudła
Szkoły Ponadgimnazjalne: tym razem nie
wyszło! Do ścisłego finału nie weszli dh.
Patryk Kudła i dh. Grzegorz
Kudła.
W głównym finale dziewczyny nie zawiodły i stawały „na
pudle”, i tak:
- dh. Magdalena Sułkowska
zdobyła - III miejsce – kategoria
szkoły podstawowe,
- dh. Sylwia Rumińska zdobyła
– V miejsce – kategoria szkoły
podstawowe,
- dh. Joanna Brylewska – III
miejsce – gimnazja,
- dh. Barbara Kudła – I miejsce
– gimnazja.
Basia w dniu 16.04. 2016 r.
będzie reprezentowała naszą
gminę i powiat poznański w eliminacjach wojewódzkich we
Wronkach.
GRATULACJE !!!!!
Ewa Sieroń

nr 7/2016
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Powiat Poznański od lat aktywnie wspiera profilaktykę
nowotworową w Polsce. Zarząd Powiatu zdecydował o
sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka
szyjki macicy. Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych
i polskich towarzystw medycznych, podjęto decyzję o zaszczepieniu mieszkanek Powiatu Poznańskiego z rocznika
2002, zameldowanych w gminach Powiatu Poznańskiego.
Koszt tych szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu
Powiatu Poznańskiego.

Wieści z Przedszkola w
Szczodrzykowie

Spotkanie informacyjno-edukacyjne
27.04.2015 Godz. 15:30-16:15
Ośrodek Rekreacji i Sportu „OAZA”
(pływalnia) ul. Krasickiego 1, Kórnik

Wizyta Dyrektora Schroniska
dla Zwierząt w Skałowie
W dniu 10 marca nasze przedszkole
odwiedził Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w
Skałowie – pan Paweł Kubiak. Podczas wizyty
przedszkolaki dowiedziały się o problemach
zwierząt, które w różnych okolicznościach tracą
swój dom, o zachowaniu w kontakcie z nieznanymi psami oraz poznały „psi” język. Punktem
kulminacyjnym
spotkania było
przekazanie
przez naszą
placówkę prezentów (w postaci karmy i
akcesoriów dla
zwierząt) dla
podopiecznych
Schroniska.
Dziękujemy
rodzicom naszych przedszkolaków za
aktywne włączenie się w zbiórkę na rzecz
Schroniska.
Powitanie wiosny
Wiosna zadomowiła się już na dobre, a to
m.in. dzięki przedszkolakom ze Szczodrzykowa, które oficjalnie pożegnały zimę, uczestnicząc w kolorowym korowodzie z Marzanną.

Więcej informacji na
www.kornik.pl

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i
nowotworowe zmiany, które rozwijają się w nabłonku wielowarstwowym płaskim. W skali całego świata rak szyjki macicy
jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.
W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet
rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden
z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.
Konkurs na świadczenia zdrowotne polegające na wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniom HPV oraz przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania
nowotworom szyjki macicy wygrał podmiot wykonujący
działalność leczniczą EDICTUM Sp. z o.o.
W kwietniu br. na terenie gmin poznańskich zorganizowane zostaną spotkania informacyjno - edukacyjne. Podczas
tych spotkań będzie można uzyskać dodatkowe informacje
na temat szczepionki przeciw HPV. Informacje o miejscu i
terminach tych spotkań, jak również więcej wiadomości na
temat programu szczepień można znaleźć na stronie:
edictum.pl lub pod numerem telefonu (61) 847 04 54 lub
osobiście w siedzibie EDICTUM ul. Mickiewicza 31 I piętro
pok. 120.
Do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest zgoda
rodziców i wypełniony kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Właściwe formularze otrzymają Państwo z tym listem.
Można je również wydrukować ze strony internetowej edictum.pl lub otrzymać w szkole, do której uczęszcza córka.

Nie umiera ten ,kto trwa w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Macieja Kubackiego
serdeczne podziękowania składają żona, synowie z rodzinami, bracia i siostry,
oraz szwagrowie z rodzinami.
Szczególne podziękowania składamy na ręcę
księdza proboszcza Grzegorza Zbąszyniaka, za piękne kazanie,
oraz przeprowadzenie nas przez te ciężkie dla nas chwile.
Dziękujemy kolegom z pracy i przyjaciołom z Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp.,
Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., Straży Miejskiej z Kórnika, Konina
oraz Środy Wlkp. Dziękujemy kolegom z 31 Dywizjonu Rakietowego w Kórniku,
oraz delegacji Biblioteki Kórnickiej PAN. Ogromne podziękowania dla Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca za tak liczne przybycie.
Dziękujemy Wam wszystkim, że byliście z nami.
Bóg Zaplać.

Dzieci z grup: Ślimaki, Żabki, Pszczółki, Motyle i
Biedronki skandując wiosenne hasła i machając
kolorowymi kwiatami, oznajmiły mieszkańcom
Szczodrzykowa nadejście wiosny.
Wielkanoc w przedszkolu
W ostatnich tygodniach marca przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, które
wzbudzały zainteresowanie zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
Dzieci malowały pisanki, siały
owies, ozdabiały mazurki;
uczestniczyły
także w tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym, które w
naszym przedszkolu odbyło
się 23 marca.
Tego dnia dla
przedszkolaków przygotowaliśmy także inne atrakcje, m.in.: udział w
przedstawieniu pt. „Dwa Zające” w wykonaniu
aktorów Teatru „Krokodyl” oraz tropienie Zajączka i koszyczków z upominkami w przedszkolnym ogrodzie.
M. Czapkiewicz

Kórnicki chór w okresie Wielkiego Postu

Pani Mirosławie Cholewczyńskiej
oraz jej Rodzinie
i Bliskim
słowa wsparcia
i wyrazy głębokiego współczucia
oraz
szczere kondolencje
z powodu śmierci

Okres Wielkiego Postu jest czasem
specjalnym dla chóru Castellum Cantans.
Z tematem cierpienia i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa związanych jest wiele
utworów pozostających w repertuarze chóru,
szczególnie cenionych przez śpiewaków
i słuchaczy ze względu na dramaturgię, ale za
razem niepowtarzalne piękno muzyki i słów.
W tym roku gościliśmy w trzech parafiach
śpiewając podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w Lesznie w kościele pw. św. Mikołaja,
w Borówcu w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Rodzin oraz w Śremie w kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusa. Serdecznie

SYNA
MARKA
składają
Pracownicy
firmy Schiessl Polska

dziękujemy proboszczom i parafianom tamtejszych parafii za zaproszenie i ciepłe przyjęcie. Tak jak obiecaliśmy zjawimy się u Was
niebawem. Serdecznie dziękujemy również
kórniczanom, którzy podążyli wraz z nami, aby
słuchając naszego śpiewu i rozważać kolejne
stacje Drogi Krzyżowej.
Wszystkich którzy chcieliby dołączyć do
nas prosimy o kontakt z prezesem Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Michałem
Półchłopkiem (504 640 132). Zapraszamy
na nasze próby, które odbywają się dwa razy
w tygodniu w Kórnickim Ośrodku Kultury.
KZ

Nietypowy
spektakl
w SP1
w Kórniku

KULTURA

INFORMACJE

Szczepiania przeciw HPV

Dnia 21 marca 2016r. w sali gimnastycznej w naszej szkole odbyła się niecodzienna
uroczystość. W trakcie apelu na widzów
czekała niespodzianka.
A przygotowali ją dla dzieci, po raz kolejny, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na
jeden dzień stali się aktorami…
… i zadziała się rzecz niesamowita!
Otóż, do szkoły przybyły z różnych krajów
Czerwone Kapturki. Tak! Kapturków było aż 12!!! A każdy myślał, że jest tym jedynym
i prawdziwym, co zrodziło wiele zabawnych
sytuacji. Z kolei tym prawdziwym, dla odmiany, był Czerwony Kaptur. Oczywiście
nie zabrakło na scenie wilka, zagubionego
Gajowego i rzecz jasna babci. A całości
dopełniały „Leśne Chochliki”.
Wszyscy aktorzy byli ubrani w piękne
stroje, mieli piękne makijaże i fryzury.
Przedstawienie udało się, było pełne humoru i dało wiele radości oglądającym.
Niezwykły prezent podobał się młodym
widzom, którzy doskonale bawili się, widząc
swoich wychowawców na scenie.
Aktorzy do samego końca utrzymali
występ w tajemnicy przed swoimi wychowankami. Pomysłodawcą i reżyserem
przedstawienia była pani Magdalena Gorzelańczyk.
Myślimy, że kolejny raz pokazaliśmy
naszym uczniom, że my też potrafimy się
dobrze bawić!
Obsada: Babcia – p. Małgorzata Drankiewicz
Czerwony Kaptur- p. Michał Dzieliński
Gajowy – p. Adam Prokopczuk Wilk – p.
Marek Bugajski
Holenderka – p. wicedyrektor Dorota
Przybylska Murzynka – p. Magdalena Błaszak Indianka – p. Magdalena Stratyńska
Rosjanka – p. Marta Serediuk Eskimoska
– p. Jolanta Ratajczak Japonka – p. Beata
Górna Hinduska – p. Magdalena Gorzelańczyk Amerykanin-Kowboj - p. Łukasz
Remszel Arabka – p. Kasia Szczepaniak
Chinka – p. Ewa Kaleta Włoszka – p. Maria
Ogonowska
Węgierka – p. Kasia Pucek Leśne Chochliki – p. Lidia Jakubowska i p. Izabela
Buszkiewicz
AKTORZY
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM,
KTÓRZY ZGODZILI SIĘ
WZIĄĆ UDZIAŁ
W TYM SPEKTAKLU
ORAZ TYM, KTÓRZY POMAGALI
PRZED I W JEGO REALIZACJI.
Magdalena Gorzelańczyk

Rodzina
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Wystawa malarstwa pt. „ONE”
w Gimnazjum w Robakowie
8-11 marca 2016 w przestrzeni Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie okazji Dnia Kobiet miała miejsce
wystawa malarstwa pt. „ONE” Bogdana
Galewskiego, która cieszyła się dużym

prezentacji historii obiektu przedstawionego
na pracy plastycznej.
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie reprezentowały dwie
drużyny: Aleksander Polcyn, Marcjanna
Sokołowska i Martyna Szeląg z klasy 1a
oraz Eliza Okoniewska, Jacek Merlinger
i Roksana Poźniak z klasy 1d. Drużyna
z klasy 1a wylosowała temat: „KATEDRA
W STYLU ROMAŃSKIM”, natomiast
uczniom z klasy 1d przypadł temat „KSIĄŻĘCE PALATIUM Z KAPLICY NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY”.
Po całodniowych zmaganiach arty-

zajęli kolejno: Jacek Norkiewicz, Szymon
Paterski i Dariusz Sałamaszek.
Celem imprezy była popularyzacja biegania wśród młodych ludzi oraz zainteresowanie
sportem, dlatego poza szybkością nasz Bieg
przewidywał nagrodę dla wytrwałych, którą
zdobył pan Sebastian Błotny.
Dzięki pomocy wolontariuszy z Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie i dopingowi kibiców, biegacze II BIEGU
ROBAKA pokonali swoje słabości, osiągnęli
zamierzony cel, a przy okazji dobrze się bawili,
tak jak i my podczas całego wydarzenia.
Szczególne podziękowania za pomoc

Kotwica na
wiosnę

Zapraszamy na warsztaty organizowane w ramachogólnopolskiej akcji

„A czy ty chodzisz prawidłowo?”
Kamionki, boisko sportowe, sobota 09.04.2016, godzina11:00
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Cel warsztatów to poznanie i doskonalenie prawidłowej techniki Nordic Walking, zakończone rekreacyjnym, wspólnym marszem.
Do dyspozycji uczestników będzie 50 par kijów. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Dla osób, które wykażą największe
zaangażowanie w projekt przewidziano okolicznościowe nagrody. Warsztaty poprowadzi
wykwalifikowany Trener Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl
Wsparcie finansowe: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Zapraszają: Radni z Kamionek oraz OSP Kamionki
zainteresowaniem w lokalnym środowisku.
Wystawa „ONE” Bogdana Galewskiego prezentowała kobiecą zmysłowość od
renesansowych walorów cienia, poprzez
impresjonistyczne refleksje światła aż
do współczesnej formy abstrakcji. Autor
obnażył tytułowe kobiety poprzez gesty
utrzymane w impresjonistycznym duchu na
bazie analiz wielkich dzieł Claude’a Moneta
i Vincenta van Gogha. Omawiane impressio – wrażenie, w całym cyklu autora to
dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych
momentów, zatrzymania uciekających
chwil. Wspomniani malarze są inspiracją
dla artysty w kreacji autorskich śladów
malarskich. Gesty Bogdana Galewskiego
zapraszają do wędrówki od czasów renesansu po współczesny wyraz artysty XXI
w. Świadomość impresji artysty została
ujęta w cyklu dwojako: jako retrospekcja
malarskich dokonań i jako kolorystyczna
zabawa czasem.
SUKCES UCZNIÓW Z GIMNAZJUM
W ROBAKOWIE
W KONKURSIE PLASTYCZNYM:
„POZNAŃ NA OSI CZASU”
W czwartek 10.03.2016 odbyła się II
edycja wielkopolskiego konkursu plastycznego: „POZNAŃ NA OSI CZASU – architektura i rzeźba” dla gimnazjalistów pod
patronatem UAM w Poznaniu, którego
organizatorem jest Gimnazjum nr 6 im.
Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu.
Konkurs składał się z III etapów: zgłoszenia 3-osobowych drużyn i losowania
okresu historycznego, wykonania pracy
plastycznej na terenie Gimnazjum nr 6
w Poznaniu w czasie 60 min. oraz krótkiej
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stycznych, presji czasu i prezentacji historii
danego obiektu Poznania – uczniowie
zdobyli WYRÓŻNIENIE, które wywalczyli:
Aleksander Polcyn, Marcjanna Sokołowska
i Martyna Szeląg z klasy 1a.
Wszystkie prace konkursowe zostaną
zaprezentowane na wystawie konkursowej
w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uroczysta inauguracja
odbędzie się 4.04.2016 o godz. 13.00. Wystawa potrwa do 14.04.2016. Zapraszam do
zwiedzania wystawy oraz do głosowania na
Nagrodę Publiczności dla najciekawszej
pracy.
Przemysław Koliński
II BIEG ROBAKA
W piątek 18.03.2016 odbyła się już
II edycja BIEGU ROBAKA, zainicjowana
przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum
w Robakowie. Bieg został zorganizowany
jako jedna z atrakcji w ramach obchodów
pierwszego dnia wiosny w Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Brali w nim udział chętni uczniowie i nauczyciele oraz osoby z zewnątrz. W tym
roku Bieg cieszył się jeszcze większym
zainteresowaniem dzięki swojej otwartej
formie na inne szkoły z naszej gminy oraz
mieszkańców Robakowa i okolicznych miejscowości. Na każdego uczestnika Biegu
na mecie czekał pamiątkowy medal oraz
posiłek. Wszyscy uczestnicy Biegu, którzy
dotarli do mety, wzięli udział w losowaniu
dodatkowych nagród od sponsorów Biegu.
W kategorii Kobiet pierwsze miejsca
zajęły kolejno: Ewa Owsianna, Olga
Bursztyn oraz Karina Pankowska natomiast
w kategorii Mężczyzn pierwsze miejsca

i zaangażowanie w organizację Biegu
składamy: Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kamionkach, Hurtowni
Kosmetyków POWĄSKA w Kórniku, Wolontariuszom II BIEGU ROBAKA
Szczegółowe wyniki Biegu na stronie
szkoły: www.gimnazjumrobakowo.kornik.pl
Do zobaczenia na mecie za rok!
II BIEG ROBAKA 2016 realizowany był
w formie grantu ze środków przyznanych
przez Gminę Kórnik.

Mistrzostwa Polski Juniorów
w warcabach 64 polowych

Organizatorzy II BIEGU ROBAKA

„Projekt 52”
Sebastian Lacherski, pasjonat fotografi,
który użyczył „Kórniczaninowi” zdjęcie pięknych krokusów na okładke poprzedniego
numeru przygotowuje nowy projekt i bardzo
zachęca do udziału w nim wszystkich Państwa. Projekt polega na sfotografowaniu
jednej osoby w każdy weekend roku. W sumie wiec powstaną 52 portrety. Owocem
weekendowego portretowania będzie wystawa, a każdy „model” dostanie wywołany
w mniejszym formacie swój portret.
Zachęcamy do wzięcia udziału. Autor
potrzebuje do tego 52 osób, które w naturalny sposób zapozują. Mile widziane także
osoby, chcące wesprzeć projekt finansowo.
Kontakt z autorem przez profil facebookowy Sebastiana Lacherskiego lub pod
adresem sebalewand@wp.pl.
ŁG
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W dniach 17-20 marca w Lipnie k. Leszna
zostały rozegrane Indywidualne Mistrzostwa
Polski w warcabach klasycznych oraz warcabach błyskawicznych.
Na zawody wybrało się trzech młodych
zawodników z naszego rejonu.Samuel oraz Tymoteusz Kątni – grający w grupie do 10 lat, oraz
Mikołaj Ostroróg – grający w grupie do 13 lat.
Jako pierwszy został zakończony turniej
błyskawiczny (3 minuty + 2 sekundy za każde
posunięcie dla zawodnika). Warcaby błyskawiczne są bardzo widowiskowe i wymagają
silnych nerwów od grających zawodników (jak
i również od obserwujących turniej rodziców).
Nasi zawodnicy zajęli bardzo wysokie
miejsca, Samuel Kątny oraz Mikołaj Ostroróg
obaj uplasowali się na 8 miejscu w swoich
kategoriach wiekowych, natomiast Tymoteusz
Kątny zajął 22 miejsce.
Główny turniej był rozgrywany z tempem 45
minut dla jednego zawodnika.

8 kwietnia 2016 r.

Olbrzymi sukces zanotował Samuel –
zostając wicemistrzem Polski w warcabach
w kategorii do 10 lat, walcząc do samego
końca turnieju o pierwsze miejsce. Grający
w tej samej grupie Tymoteusz Katny (lat 8)
zajął 28 miejsce w turnieju, natomiast Mikołaj
Ostroróg (lat 12) w kategorii do 13 lat – zajął
17 miejsce.
Wszyscy trzej zawodnicy są uczniami
Szkoły Podstawowej w Radzewie, gdzie pod
okiem p. Karola Niemiera stawiali swoje pierwsze kroki. Tu nauczyli się grać, oraz właśnie tu
odnosili swoje pierwsze turniejowe zwycięstwa
w organizowanej przez p. Karola Niemiera
oraz Ryszarda Bartkowiaka Kórnickiej Lidze
Szachowo – Warcabowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w turniejach Kórnickiej Ligi Szachowo – Warcabowej, można tu pograć zarówno z amatorami
jak i z …wicemistrzami Polski.
RK
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Wieści
z gimnazjum
w Robakowie

Seniorzy rundę rewanżową rozpoczęli
już 12 marca. W szeregach drużyny
nastąpiły małe zmiany kadrowe. Nie
zobaczymy już Pawła Ignasińskiego,
Rafała Kuzy, Tomasza Haze, Pawła
Łącznego i Mateusza Korcza. Natomiast
w biało zielonych koszulkach na murawę wybiegną: Jakub Nabzdyk - Warta
Miedzychód, Piotr Ciesielski, Mateusz
Sobkowiak- Unia Swarzędz, Piotr Kalak,
Patryk Piasek - Warta Poznań, Mateusz
Płóciennik- z drużyny juniorów Kotwicy
Kórnik.
Do tej pory rozegrali oni cztery spotkania, z których trzy przegrali a jedno
zremisowali. Zdobywając tylko jeden
punkt w 4 meczach gromadząc łącznie
24pkt spadli z 8 na 9 miejsce w tabeli.
Kotwica Kórnik- Grom Plewiska 1:3
GKS Tarnovia- Kotwica Kórnik 3:2
Kotwica Kórnik- Huragan Pobiedziska 0:1
Zjednoczeni Trzemeszno - Kotwica Kórnik 0:0
Kolejny mecz Seniorów odbędzie się
09.04.16 o godz. 16:00
w Kórniku z Wełną Skoki.
Seniorki zaś swoje zmagania rozpoczęły od spotkania z KKP II Bydgoszcz
w Wielką Sobotę. Mimo wielu obaw
Trenera przed tym spotkaniem wygrały
one pewnie 5:0, a bramki zdobyły: Cerajewska x 2, Majewska, Biegańska (k),
Jędraszyk.
W ubiegłą niedzielę pokonały GSS
Grodzisk Wlkp 2:0 a na listę strzelczyń
wpisały się Jędraszyk i Cerajewska.
W drużynie Seniorek również nastąpiły małe zmiany w kadrze. Z dalszej
gry w Kotwicy zrezygnowała Ewelina
Zalaszewska i Katarzyna Serafiniak, póki
co nie zobaczymy też kontuzjowanych
Lewandowskiej i Szprync. Pokazały
się jednak nowe twarze, a są to Nicola
Majewska (Koziołek Poznań), Katarzyna
Sikora (Poznańska 13), Martyna Dura,
wracająca po kontuzji Violetta Biegańska
oraz cztery młode zawodniczki z Medanu
Gniezno.
Rozgrywki ligowe rozpoczęli też
trampkarze i juniorzy. Ci pierwsi za sobą
mają jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
Juniorzy natomiast gromią swoich rywali.
Pierwszy mecz wygrany 5:2 drugi aż 7:0
może świadczyć o znakomitym przygotowaniu zespołu do rundy.
Zapraszamy na oficjalną stronę kotwicakornik.pl,
profil na facebooku
i oczywiście na mecz Seniorów!
Aleksandra Chojnacka

23

ŚWIETNY DEBIUT KOLARSKIEJ
SZKÓŁKI Z KÓRNIKA

Najmłodsi adepci kolarstwa za szkółki UKS
Mróz Jedynka Kórnik zaliczyli dwa pierwsze
starty w zawodach. Były to wyścigi na rowerach górskich. Jak na swój debiut kórnicka
młodzież wypadła imponująco. Żacy i Żaczki
(11-12 lat) z Kórnika spisały się koncertowo
obstawiając podium oraz czołowe miejsca
wyścigów w Kaliszu, a następnie w Koźminku.
Trasa w obu przypadkach była techniczna,
selektywna i niesamowicie wymagająca.
Trenujący zaledwie 4-5 miesięcy zawodnicy
i zawodniczki z UKS-u poradziły sobie jednak
z tym wyzwaniem celująco dominując całkowicie w Otwartych Mistrzostwach Kalisza
w kolarstwie przełajowym, otwierając dla klubu
sezon 2016, zwycięstwem Wiktora Perza. Był
to wyścig najliczniej obsadzony, w którym wystartowało ponad 30 młodych kolarzy. Podium
w tym wyścigu uzupełnili zawodnicy Marek
Matczak z UKS Wola Droszewska oraz Bartosz Golec z MLUKS Victoria Kotlin. Na sporą
pochwałę zasługuje również Kacper Gawenda,
który minął linię mety na 11 miejscu, a Mateusz
Musieł był 20-ty. Swoim kolegom dobrego
występu pozazdrościły również dziewczęta
Marysia Hoffmann oraz Emilia Jurga, które od
początku zaciekle walczyły o wygraną wyścigu
z zawodniczkami z Kotlina oraz Woli Droszewskiej. Ostatecznie zwyciężyła trenująca już drugi
rok Milena Jędrzejak z Victorii Kotlin, a podium
po zaciętej walce uzupełniły kolejno młodziutkie
kórniczanki Marysia i Emilia. Równie szczęśliwy
okazał się już silniej obsadzony kolejny wyścig
o Puchar wójta gminy Koźminek. W wyścigu
żaków świetnie spisała się cała trójka ze
szkółki z Kórnika. Po dużym pechu na starcie
przez cały wyścig mozolnie odrabiał straty
Wiktor Perz. W ostateczności do zwycięstwa
zabrakło już czas, ale miejsce na najniższym
stopniu podium należy uznać za spory sukces.
Ogromną niespodzianką w tym wyścigu był inny
nasz reprezentant, całkowity debiutant Mateusz
Przymusiński, który zajął 5 miejsce. Mateusz
jednak przez większą część wyścigu prowadził.
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Do całkowitego sukcesu zabrakło trochę sił
i na pewno doświadczenia. 5 miejsce jednak
w takim wyścigu, gdzie udział wzięło ponad 40
chłopców to wielki sukces. Jako ósmy linie mety
minął również świetnie jadący Kacper Gawęda.

Równie emocjonujące były wyścigi dziewcząt,
gdzie w kat. Żaczka ponownie zwyciężyła
Milena Jędrzejak z Victorii Jarocin, a najniższy
stopień podium przypadł Marysi Hoffmann.
Emilia Jurga tym razem zajęła 5 miejsce, ale
jechała również doskonale. Warto dodać, że
w wyścigu młodziczek (13-14 lat) jako jedyna
z UKS Jedynka Kórnik wystartowała Joanna
Błaszczak i finiszowała w tym wyścigu na
wysokim 6 miejscu, potwierdzając tym samym
dobrą formę po zimowych przygotowaniach.
Wszyscy podopieczni trenera Dawida Głowackiego z UKS Mróz Jedynka Kórnik startujący
w wyścigu w Koźminku, zajęli miejsca w czołowej ósemce, co potwierdza dobrą dyspozycję
całego zespołu na starcie nowego i zarazem
pierwszego w ich życiu sezonu kolarskiego. Kolejne zawody już w najbliższy weekend, wyścigi
uliczne na rowerach szosowych w Kazimierzu
Biskupim i Kaliszu.
KOLARSKI SEZON 2016
ROZPOCZĘTY
MIEJSCAMI NA PODIUM
W miniony weekend zawodnicy i zawodniczki klubu UKS Mróz Jedynka Kórnik brali
udział w dolnośląskich wyścigach, otwierający
sezon kolarski w Polsce.
W sobotę w Dzierżoniowie odbyła się I
eliminacja do Mistrzostw Polski w kryterium.
Rywalizacja rozpoczęła się od wyścigu juniorek młodszych, w którym doskonałą formę
potwierdziła Natalia Szymczak. W zawodach
w którym wystartowało blisko 100 zawodniczek,
młodziutka kórniczanka zajęła czwarte miejsce, a zwyciężyła Marta Jaskólska z Warmii
Biskupiec. Wśród kobiet open frekwencja była
równie wysoka, a świetne przygotowanie do
sezonu potwierdziła Alicja Ratajczak, która w
pięknym stylu wygrała rywalizację na mecie, a
w klasyfikacji punktowej zajęła trzecie miejsce.
Następnego dnia kolarskie zmaganie
przeniosły się do Sobótki, gdzie miał miejsce
‘Ślęrzański Mnich’. Zarówno tu jak i w Dzierżoniowie na starcie pojawiła się rekordowa liczba

ponad ośmiuset zawodników. Wśród juniorek
młodszych ponownie wyścig wysoko ukończyła
Natalia Szymczak, zajmując 6 miejsce, natomiast Gracjana Radzicka była 13. Wyścig elity
pań od startu niezwykle aktywnie jechała Alicja

Ratajczak, będąca w trzyosobowej ucieczce,
zajęła 2 miejsce. Wygrała Katarzyna Wilkos z
Atom Mat Sobótka. Nikol Płosaj i debiutująca
na szosie Stefania Staszel, obie Mróz Kórnik
zajęły kolejno miejsca 10 i 11.
Paweł Marciniak

Turniej
minikoszykówki
Już 16 kwietnia odbędzie się pierwszy
w Kórniku turniej minikoszykówki w ramach cyklu „Razem dla koszykówki” organizowanego
przez Basket Akademię. Turniej swoim patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, który
już kilkukrotnie miał okazję kibicować młodym
kórnickim koszykarzom. Oprócz gospodarzy do
KCiR „Oaza” przyjadą trzy drużyny z Poznania
i po jednej z Międzychodu, Skórzewa, Suchego
Lasu i Swarzędza. W zespołach zobaczymy
chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godzinę 10.
Drużyna Basket Akademii Kórnik liczy
na dobry występ w gronie rówieśników. Na
co dzień chłopcy występują w Wojewódzkiej
Lidze Minikoszykówki gdzie mierzą się z zawodnikami nawet o dwa-trzy lata starszymi.
Pomimo tego odnieśli już pierwszy mały sukces wygrywając historyczny pierwszy mecz
w samodzielnej historii kórnickiej sekcji Basket
Akademii. W poprzednim turnieju „Razem dla
koszykówki”, który odbył się w grudniu w Krzesinach zespół z Kórnika zajął 4 miejsce na 6
zespołów. Mecz półfinałowy i o trzecie miejsce
przegrał jednak minimalnie. Teraz na własnym
parkiecie chłopcy na pewno będą chcieli sprawić sensację. Czy im się uda? Sprawdźcie już
16 kwietnia od godziny 10 w hali Kórnickiego
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.
Aleksander Szóstka
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WIOSNA NA
SPORTOWO
W RADZEWIE
Na sportowo powitali wiosnę uczestnicy turniejów w Radzewie. 2 kwietnia
w ramach „Radzewskich Spotkań
z Badmintonem 2016” odbył się IV
Wiosenny Turniej Badmintona – druga
runda Kórnickiej Ligi Badmintona Dzieci
i Młodzieży „4 pory roku z badmintonem”. Zarówno w kategorii dziewcząt
jak i wśród chłopców wiele emocji
dostarczyły pojedynki o 1 miejsce.
W obu przypadkach do wyłonienia
zwycięzców potrzebne były dodatkowe
sety. Ostatecznie wśród dziewcząt zwyciężyła Kinga Banecka (SP Radzewo),
która dzięki temu objęła prowadzenia
w klasyfikacji cyklu. Kolejne miejsca
zajęły Roksana Toboła (SP Radzewo)
i Klaudia Olejniczak (GIM w Zbrudzewie). Wśród chłopców wygrał Michał
Najewski (GIM w Kórniku), a drugi był
Mikołaj Nowak (GIM w Robakowie).
Obaj zawodnicy zrównali się punktami
w klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach. Na trzeciej pozycji uplasował
się Tomasz Frąckowiak (SP Radze-

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT
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wo). Kolejny, tym razem Letni Turniej
Badmintona dla dzieci i młodzieży 18
czerwca.
3 kwietnia do Radzewa zawitali tenisiści stołowi. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili mieszkańcy gminy Kórnik.
Zwyciężył Rafał Kujawa (Kórnik-Bnin).
Później grali już wszyscy chętni. W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
Maciej Kozłowski (Markowice), Kamil
Pytlewski (Krerowo), Rafał Kujawa, Jacek Waskowski (Poznań). Tradycyjnie
można było także wziął udział w rzucie
lotką i strzelaniu z wiatrówki. W rzucie
lotką najcelniej rzucali: Jędrzej Brylewski (Czmoń), Katarzyna Najewska

(Radzewo), Roksana Toboła (Kórnik-Bnin) oraz autor najlepszego wyniku
dnia Michał Olejniczak (Czmoniec).
W strzelaniu z wiatrówki najcelniejszym
okiem wykazali się: Bartosz Radziejewski (Radzewo), Robert Kątny (Czołowo), Agata Radziejewska (Radzewo)
oraz Dominika Kątna (Czołowo). Po
dogrywce puchar za najlepszy wynik
otrzymała D. Kątna. Turnieje dzięki
dotacjom z Gminy Kórnik. zorganizowało Stowarzyszenie UKS – Jedynka
Kórnik – sekcje w Radzewie.
Karol Niemier

ŁUCZNICY W GŁUCHOŁAZACH
Łucznicy UKS – Jedynka Kórnik przygotowują się intensywnie do nowego sezonu. Treningi rozpoczęli już w listopadzie.
Jedynymi zawodami halowymi, w jakich
wzięli w tym roku udział były Mistrzostwa
Polski Młodzików w Głuchołazach (woj.
opolskie). Wystartowała 4-osobowa
reprezentacja naszego klubu. Byliśmy
jednocześnie jedynymi przedstawicielami Wielkopolski. Konkurencja była silna,
bowiem na starcie zjawiło się 75 dziewcząt i 66 chłopców. W rywalizacji indywidualnej najlepiej spisał się Michał Najewski. Pierwszego dnia zawodów strzelał
znakomicie, plasując się po 7 seriach na
3 miejscu, z niewielką stratą do pierwszego. Ostatecznie po 20 seriach znalazł się
na bardzo dobrym, 11 miejscu. Niestety
dzień później, w pojedynkach finałowych
(jeden na jednego) zabrakło mu trochę
doświadczenia, przez co przegrał już
w pierwszej rundzie i ostatecznie zajął
w Mistrzostwach 25 miejsce. Najlepszą
z dziewcząt okazała się tym razem Dominika Frąckowiak, która jeszcze w połowie
rywalizacji plasowała się w okolicach 32
miejsca, które dawało awans do zasadniczej fazy turnieju. Później jednak trochę
osłabła i w rezultacie zajęła 47 miejsce.
W konkurencji zespołowej uczestniczyła
drużyna dziewcząt w składzie: Dominika
Frąckowiak, Agata Radziejewska i Kinga
Banecka. Po kwalifikacjach znajdowały
się na 9 miejscu w stawce 14 zgłoszonych zespołów. Niestety pojedynek ze
Strzelcem Legnica zakończył się wy-

8 kwietnia 2016 r.

graną przeciwniczek 6:2 i ostatecznie
nasz zespół został sklasyfikowany na
10 miejscu, czym wyrównał najlepsze
dotychczasowe osiągnięcie podczas
Mistrzostw Polski drużyny z naszego
klubu. W ubiegłym roku taką samą lokatę
zajęli chłopcy. W ostatniej konkurencji 17
miejsce wśród 31 par zajął duet Michał
Najewski, Dominika Frąckowiak. Zaledwie 2 punktów zabrakło im, by znaleźć
się w pojedynkach finałowych i walczyć
o wyższą pozycję. Występ łuczników

należy uznać za udany, choć pozostaje
niedosyt, bo można było osiągnąć więcej,
co przyznawali sami zawodnicy. Kolejne
starty w kwietniu, już pod gołym niebem.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
podążania śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie na treningi do
Radzewa! Szczegółowe informacje pod
adresem: karolniemier@o2.pl
Karol Niemier
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Ogłoszenia DROBNE

Kórnickie Stowarzyszenie
Ogończyk
informuje,
że przy wsparciu
Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku
dnia 23 kwietnia
organizuje jednodniowy
wyjazd krajoznawczy
do Gołuchowa.
Osoby chcące wziąć udział
w naszej wyprawie proszone są
o zapisywanie się
w Wydziale Promocji Gminy
(Plac Niepodległości 41, Kórnik)
od dnia 12 kwietnia br.
Ilość miejsc ograniczona.

*Przyjmę pomocników murarza. Tel. 514 080 116
*Dam pracę w ochronie. Nie wymagam kwalifikacji. Tel. 667 820 679 lub 667 820 686
*Zatrudnię Kwalifikowanych Pracowników Ochrony - okolice Poznania. Tel. 667 820 679 lub 667 820 686
*Firma zatrudni Dyrektora dz. Eksportu z doświadczeniem i znajomością języka angielskiego i/lub rosyjskiego, CV na adres: aplikacje@idmar.pl
*Lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni Managera ds. Eksportu ze znajomością języka angielskiego i/lub rosyjskiego, CV na adres: aplikacje@idmar.pl
*Fotograf, wideofilmowiec, prywatnie na komunie, zjazdy klasowe, imprezy, śluby. Tanio. Tel. 602 745 631
*Zatrudnię Kosmetyczkę z doświadczeniem. Wymagana umiejętność obsługi podstawowych urządzeń kosmetycznych. Gabinet Kosmetyczny Cała Ty. Tel. 666 104 401
*Zatrudnię kierowcę C+E na kraj. Tel. 601 769 448
*Praca w ogrodzie i drobne budowlane wykonamy. Tel. 784 825 329
*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą prace w Kórniku lub okolicy. Tel. 512 023 577
*Pana/Panią do prac ogrodowych zatrudnię dorywczo. Tel. 517 120 127
*Dam pracę w ochronie - Śrem. Zachęcam do aplikowania kandydatów ze stopniem niepełnosprawności. Kontakt: rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl
*Poszukiwany nauczyciel j. niemieckiego. Tel. 607 217 531
*Poszukujemy opiekunki do dzieci: 3 i 6 lat. Praca w Mościenicy. Popołudnia, weekendy. Atrakcyjne warunki. Tel. 691 030 278
*Potrzebna opiekunka do starszego meżczyzny. Tel. 732 842 102
*Poszujuję pracownika w dzeidzinie wykończeniowej. Ocieplanie, szpachlowanie, malowanie. Tel. 507 555 135
*Kto w okolicy Kórnika udzieli korepetycji z matematyki studentowi I roku politechniki? Tel. 602 617 871
*Zajmę się starszą osobą za zamieszkanie. Miła, spokojna, sympatyczna. Tel. 518 380 738

Inne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA

Praca

Zarząd

*Sprzedam spawarkę elektryczną. Tel. 727 539 587
*Sprzedam rower damski. Tel. 727 539 587
*Spokojna, samotna wynajmie małą, tania kawalerkę w Kórniku. Tel. 518 380 738
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płyta, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Nowy zakład okulistyczny ul. Wodna 3/1. Tel. 796 101 067
*Sprzedam działkę ROD w Śremie. Domek, prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Przekaże za darmo wózek inwalidzki dla osoby dorosłej. Tel. 694 858 183
*Perfumeria LM zaprasza! W sprzedaży perfumy znanych marek: Hugo Boss, Dolce Gabana, Calvin Klein, Davidoff, Kenzo itp. Plac Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Angielski - nauka korepetycje Kórnik, Borówiec, Kamionki i okolice. Tel. 661 340 589
*Segment w Borówcu 103 m², gotowy do zamieszkania, 240 tys., sprzedam. Tel. 602 214 931
*Sprzedaż ziemniaków z domu, 15 kg za 10 zł, Kórnik/Bnin, ul. Błażejewska 43
*Wertykulacja trawników i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy), betoniarkę 150 l (na 220V), piecyk koza, lukswery białe, wc kompakt (nowy), wannę narożnikową. Tel. 506 490 723
*Sprzedam łączenia do rusztowań około 15 sztuk, butle gazowe 2x5 kg (pełne), palnik gazowy, piecyk słoneczko. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 4 felgi 13-tki 4x100, wózek X-lander 2w1, drzwi pokojowe wewnętrzne 5 szt. oraz drzwi zewnętrzne budowlane na czas budowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow. 216 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 magazyn o pow. ok. 230 m², ul. Średzka 17. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokale użytkowe o pow. 200m² i 2x100m², ul. Plac Niepodległości 32. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok. 130m² Czmoń, ul. Bnińska 31. Tel. 663 977 343
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam Jukę doniczkową o wysokości 225 cm. Cena - 150 zł. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biurko o wymiarach dł. 112, szer. 44, wys. 75. Cena - 90 zł. Tel. 600 978 857
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Pomogę w pisaniu wypracowań i przygotowaniu na lekcje języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel. 501 734 412
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy, wym. wz. 176, obw. kl. pierś. 128, obw. pasa 122. Cena 100 zł. Tel. 512 023 577
*Kurtka czarna letnia, nowa. Cena 20 zł. Tel. 512 023 577
*Bezrękawnik nowy, zapinany na zamek. Cena 20 zł. Tel. 512 023 577
*Sprzedam stół z piłkarzykami i modele samolotów. Tel. 663 008 013
*Wyprzedaż: obrazy olejne, lampa z mosiądzu, przedmioty z mosiądzu. Tel. 663 008 013
*Sprzedam szafę metalową na broń myśliwską z sejfem. Wym. 150x40x30. Cena do negocjacji. Tel. 510 429 635
*Mieszkanie do wynajęcia, Kórnik, 63 m², 3 pok. + kuchnia, łazienka. Tel. 699 251 077
*Sprzedam działkę budowlaną 1300 m² w Środzie Wielkopolskiej. Tel. 512 031 392
*Sprzedam suknię ślubną rozmiar 34/36. Tel. 608 751 821
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety. Tel. 691 793 249
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490

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.
Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736,
e-mail: oc@kornik.pl
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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 infor
macja 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
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VI Turniej Tańca Towarzyskiego w Kórniku

W miniony weekend, już po raz szósty
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” zorganizowany został Festiwal
Tańca Towarzyskiego Biała Dama.
W sobotę odbył się I Grand Prix Senior
Dance, a w niedzielę Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego. Organizatorami obu
turniejów od samego początku są: Kluby
Tańca „Finezja i „Belcanto” z Poznania
oraz Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” i Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.
Z roku na rok festiwal cieszy się coraz
większym zainteresowaniem, a zwłaszcza
turniej, w którym startują seniorzy. Pary
startujące w turnieju, jak i widzowie przyjeżdżają z całej Polski. Jednak jak podkreślali organizatorzy, w tym roku w sobotnim
turnieju padł absolutny rekord w ilości par
startujących. Według zawodników startujących w turnieju wpływ na frekwencję ma
atmosfera panująca w kórnickiej „OAZIE”.
Sobotni turniej, podobnie, jak w latach ubiegłych podzielony był na trzy

bloki taneczne. Na samym początku
prezentowali się najmłodsi, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z tańcem, a
następnie seniorzy. W wielu przypadkach
byli to ich rodzice lub dziadkowie. Seniorzy
startowali w kilku grupach, podzielonych
ze względu na wiek uczestników i style
taneczne. Szczególne uznanie wzbudzały
pary startujące w kategorii wiekowej 50+,
które wspaniale się prezentowały i bardzo
dobrze tańczyły. Wysoki poziom turnieju potwierdziła prowadząca sobotnią Galę Tańca
pani Iwona Pavlović, wielokrotna mistrzyni
Polski w tańcu i sędzia międzynarodowy,
szerokiej publiczności znana jako „Czarna
Mamba” z programu „Taniec z gwiazdami”.
Sobotnią galę uświetnił wspaniały występ
pary tanecznej: Ani Głogowskiej i Tomka
Barańskiego, znanych również z programu
„Taniec z gwiazdami”.
Niedzielny turniej również podzielony
był na trzy bloki taneczne. Na samym początku prezentowali się najmłodsi tancerze,

a następnie ich starsi koledzy. Niedzielną
Galę Taneczną poprowadziła również pani
Iwona Pavlović, tym razem w towarzystwie
tancerza i konferansjera turniejowego
pana Arkadiusza Deierlinga. Prowadzący
rozpoczęli taneczny wieczór w stylu Blues Brothers wprowadzając publiczność
w wyśmienity nastrój przed rywalizacją
taneczną.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i kierownika Centrum Rekreacji i
Sportu „OAZA” Wojciecha Kiełbasiewicza
pamiątkowe dyplomy i medale. Tegoroczna „Biała Dama” Aleksandra Maćkowiak
wręczyła zwycięskim parom puchary, a pan
Krzysztof Buszkiewicz, kórnicki jubiler dla
najlepszej pary ufundował zegarki.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za wspaniałą rywalizację.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

