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Prosto

z Ratusza
Samorząd Przyjazny Energii
W dniu 12 kwietnia wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z dyrektorem
ENEA Markiem Krychem. Ustalono, że
samorząd wraz ze spółką wspólnie wystartują w konkursie Samorząd Przyjazny
Energii organizowanym przez Polskie
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej, przy wsparciu firm: Enea
Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron
Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Spotkanie w ROD w Bninie
Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył
14 kwietnia w spotkaniu z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Bninie. Dyskutowano na temat gospodarowania odpadami oraz meldowania
mieszkańców na działkach. Poruszono także temat pomocy finansowej, jaką gmina
mogłaby udzielić przy realizacji inwestycji
na terenie ROD. Pomoc taka jest możliwa,
jeśli Rada podejmie odpowiednią uchwałę
w tej sprawie. W związku z tym rozważano
możliwość skanalizowania terenu ROD.
Rajd rowerowy
W dniu 15 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział w pierwszej części
rajdu rowerowego do Czmonia, który
został zorganizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 przez Kórnickie
Bractwo Rowerowe. Przy okazji rajdu,
w Czmońcu zorganizowano spotkanie
konsultacyjne w przestrzeni publicznej w
ramach konsultacji Programu Rewitalizacji
obszaru Kórnika, Dziećmierowa i Żernik.
Sołtysi a szacowanie strat
19 kwietnia wiceburmistrz Antoni Kalisz
uczestniczył w zorganizowanym z inicjatywy Zbigniewa Tomaszewskiego - prezesa
Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów
– spotkaniu, w którym udział wzięli sołtysi, wojewódzkie władze Stowarzyszenia
Sołtysów, przedstawiciele Izb Rolniczych,
Nadleśnictw, Kół Łowieckich i samorządów. Dyskutowano na temat nowych
przepisów ustawowych, które nakładają
na sołtysów zadania związane z szacowaniem strat spowodowanych przez dzikie

Szanowni Czytelnicy,
zwierzęta.
Powiatowe Stowarzyszenie Sołtysów ma
wystosować pismo do odpowiedniego
ministerstwa, w którym wyrażone ma być
negatywne stanowisko sołtysów wobec
obarczania ich takimi obowiązkami.
Położne konferowały
Po raz kolejny odbyła się w Kórniku
Ogólnopolska Konferencja Położnych
„W służbie bociana”, której główną organizatorką jest znana kórnicka położna
Iwona Marczak. W inauguracji konferencji
21 kwietnia udział wziął burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Złota Żab(k)a
21 kwietnia wiceburmistrz Antoni Kalisz
uczestniczył w zakończeniu całorocznych zmagań uczestników konkursów
organizowanych przez Fundację Edukacji
Społecznej EKOS: Złota Żaba i Złota Żabka.
Gmina Kórnik jest jednym ze sponsorów
konkursu, a uczniowie naszych szkół biorą
w nich udział.
Miliony na drogi do lotniska
Delegacja pod przewodnictwem wiceburmistrza Przemysława Pacholskiego,
w której skład wchodzili także kierownicy
wydziałów: Bronisław Dominiak i Tomasz
Wojciechowski spotkała się 23 kwietnia
w Warszawie z podsekretarzem stanu
w randze wiceministra w Ministerstwie
Infrastruktury Markiem Chodkiewiczem.
Rozmawiano na temat przyznanej przez
Ministerstwo Obrony Narodowej dotacji
do budowy infrastruktury drogowej łączącej Gądki i Krzesiny. Na drogi pomocnicze
dla istniejącego lotniska wojskowego i
jego zaplecza zainwestowane ma być na
terenie naszej gminy około 77 milionów
złotych.

w tym roku mija 30 lat od wydania pierwszego współczesnego numeru „Kórniczanina”.
Postanowiliśmy zaznaczyć ten jubileusz
w sposób wyjątkowy. Dzięki uprzejmości
kierownictwa i pracowników Arboretum
Kórnickiego, w dniu 12 maja br. w Kórnickim
Parku zasadzone zostanie drzewo upamiętniające nasze 30-lecie.
Zapraszamy wszystkich Czytelników 12
maja na spacer do Parku. Zbiórka o godzinie 9:00 przy wejściu głównym. Szczególnie
gorąco zapraszamy wszystkie osoby, które
w ciągu tych 30 lat współpracowały przy
tworzeniu naszej gazety. Razem zasadzimy
tulipanowca na 30-lecie „Kórniczanina”.
◊ Łukasz Grzegorowski

Makieta rynku
na rynku
Makiety kórnickiego rynku i Zamku Kórnickiego zamontowane zostały 25 maja
na Placu Niepodległości. Przedstawienia
zabudowy centrum miasta i pałacu zaopatrzone są w opisy w jezyku polskim, angielskim, oraz znakami Braille’a. Głównym
przeznaczeniem makiety jest ułatwienie
zwiedzania osobom słabo widzącym niewidomym. Autorem makiety jest rzeźbiarz
Roman Kosmala.
◊ ŁG
Na zdjęciu autor makiety podczas
montażu makiet.
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1% podatku - skuteczna pomoc

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, iż wpłaty gotówkowe na konto spółki WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne ul. Poznańska 71c ,62-035 Kórnik można dokonywać
bez ponoszenia jakichkolwiek opłat w Banku Spółdzielczym plac Niepodległości 31, 62-035 Kórnik
od poniedziałku do piątku w godzinach:8.30 -16.30.
Kasa gotówkowa w siedzibie spółki została zlikwidowana.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XLV/602/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czołowie,
dla działki o numerze ewidencyjnym
83/1, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 25 maja 2018 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik
uchwały nr XLV/603/2018 z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową,
Leśną i Długą, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 25 maja 2018 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XLV/604/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla
wschodniej części ulicy Wapiennej,
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 25 maja 2018 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

Podatki płaci większość z nas, oddając do
budżetu państwa należną kwotę. Większość
z nas, kiedy ma możliwość, chętnie pomaga
tym, którzy pomocy potrzebują. Od pewnego czasu, okazją do wsparcia organizacji pożytku publicznego jest moment rozliczenia
podatkowego.
My nie tracimy nic, a możemy realnie i konkretnie pomóc.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym,
możemy 1% naszego podatku (który i tak
odprowadzamy do budżetu państwa)
przekazać na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Jedyne co musimy zrobić, to
wskazać organizację (nazwę oraz numer
KRS), na którą chcemy przekazać środki
finansowe, a te zamiast trafić do budżetu
państwa wesprą potrzebujących.
W rozliczeniu rocznym, możemy wskazać
jeden cel, na który chcemy przekazać nasz
1%. Przelew zostanie dokonany przez Urząd
Skarbowy. W formularzu PIT możemy podać
swoje dane (imię i nazwisko) lub pozostać
anonimowym darczyńcą.
1% swojego podatku na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego, mogą przekazać
zarówno osoby czynne zawodowo, jak i
emeryci i renciści. Emeryci i renciści, którzy
otrzymali z ZUS-u PIT-40A, chcący przekazać swój 1% podatku na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego nie muszą
wypełniać całego zeznania podatkowego.
Wystarczy, że złożą krótkie oświadczenie
PIT-OP. Wskazuje się w nim numer wpisu
do KRS tej organizacji, na którą chcemy
przeznaczyć 1% podatku. Pozostałych
formalności dokona Urząd Skarbowy.
Wniosek możemy składać od 1 stycznia do
30 kwietnia 2018r w formie papierowej lub
drogą elektroniczną
Na terenie naszej gminy, działają następujące organizacje, mające status Organizacji

Pożytku Publicznego:
-Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej.
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Nr KRS
0000042256
-Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000120123
-Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”. Ul. Dworcowa 11,
62-035 Kórnik. Nr KRS 0000131398
-Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w
Bninie. Ul. Błażejewska 63. 62-035 Kórnik. Nr
KRS 0000139426
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Mogą Państwo pomóc także konkretnym osobom „z sąsiedztwa”:
-podopiecznym KTPS nr KRS
0000042256 (w rubryce cel szczegółowy
wpisujemy nazwisko wybranej osoby)
*Bliźniaczkom Małgosi i Kasi Domagała, które zmagają się z cukrzycą typu 1
*Sylwii Litkowskiej, która po wypadku
komunikacyjnym ma problemy z poruszaniem się
*Zbigniewowi Stepczyńskiemu, ojcu
dwójki dzieci. W wypadku komunikacyjnym stracił nogi, od tego czasu porusza
się na wózku,
*Filipowi Miszczakowi zmagającemu
się z atopowym zapaleniem skóry.

-Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”. Ul.
Szkolna 2, Borówiec. 62-023 Gądki. Nr KRS
0000245354

*Kamilowi Welczowi choremu na
nieznaną, postępującą chorobę mięśni.

-Fundacja „Dom Na Skale” Czmoniec. 62-035
Kórnik. Nr KRS 0000248232

*Tomkowi Szycowi po udarze niedokrwiennym mózgu.

-Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Wielkopolska. Ul. Św. Marcin 80/82. 61-809
Poznań. Nr KRS 0000266321 (ze wskazaniem dla Hufca ZHP Kórnik)

*Stasiowi Witlandowi, który zmaga się
z obniżonym napięciem mięśniowym,
atopowym zapaleniem skóry, alergią
oraz astmą

-Fundacja Marcinek na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Ul. Spokojna 2, Kamionki.
62-023 Gądki. Nr KRS 0000285218

*Tobiaszowi Zygmanowskiemu, który
cierpi na wzmożone napięcie mięśniowe i dużą wadę wzroku

-Stowarzyszenie Teatralne „Legion”. Prowent 6. 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000273079

Podopiecznym Fundacji Dzieciom
Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904:
*Adamowi Sarnowskiemu, który pilnie
potrzebuje operacji, by mieć szansę
na chodzenie (cel szczegółowy: 27683
Sarnowski Adam)

-Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp.
Ul. Rolna 51. 61-487 Poznań. Nr KRS
0000066835
◊ opr.
Marlena Hanelik

*Jakubowi Kasprzykowi, który zmaga
się z dziecięcym porażeniem mózgowym, ma problemy z chodzeniem,
dysfunkcje neurologopedyczne (cel
szczegółowy: 19891 Kasprzyk Jakub)
*Erykowi Duszczakowi, który urodził
się chory na artogrypozę, choroba
zaburzyła rozwój neurologiczny, ograniczyła możliwości ruchowe nóg i rąk,
wiotkość mięsni całego ciała (cel szczegółowy: 8992 Duszczak Eryk)
*Igorowi Kazyace, który urodził się
z obustronny, głębokim niedosłuchem
przewodzeniowo – rdzeniowym (cel
szczegółowy: 19751 Kazyaka Igor)
Jeżeli znacie Państwo inne, nie
wymienione organizacje pożytku
publicznego działające na terenie
naszej gminy lub osoby, będące
podopiecznymi organizacji pożytku
publicznego prosimy o kontakt z Redakcją „Kórniczanina”
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Sezon na jeziorach

Rozpoczyna się sezon wiosenno-letni, podczas którego chętnie będziemy spędzać czas
nad wodą, odpoczywać na plaży, korzystać
z jezior, wędkować.
Na terenie gminy Kórnik znajdują się cztery
jeziora: jezioro Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki
Małe i Skrzynki Duże. Jeziora gminy Kórnik
należą do Skarbu Państwa. Dbając, by
czas odpoczynku, był czasem relaksu dla
wszystkich, którzy chcą skorzystać z atrakcji
i atutów naszej gminy, Rada Powiatu podjęła
uchwałę nr XIV/185/V/2016 z dnia 24 lutego
2016. Uchwała określa zasady używania
jednostek pływających na jeziorach znajdujących się na terenie naszej gminy.
Uchwała wprowadziła zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi przez całą dobę we wszystkie
dni w roku. Od tej reguły dopuszcza się
odstępstwa.
W okresie od pierwszego maja do końca
grudnia każdego roku, można używać jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi o mocy do 5 kW (6,75 KM)
, w odległości nie mniejszej niż 80 m od
brzegu jeziora oraz kąpielisk.
Na jeziorach Bnińskim i Kórnickim, w okre-

sie od pierwszego maja do końca grudnia
każdego roku, w odległości nie mniejszej
niż 80 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk,
można używać jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy
powyżej 5 kW (6,75 KM) w ściśle określonych
dniach i godzinach:
- na Jeziorze Bnińskim - w środy, czwartki,
piątki, soboty i niedziele w godzinach od
14:00 do 20:00
- na Jeziorze Kórnickim – w piątki, soboty,
niedziele w godzinach od 14:00 do 20:00
(z wykluczeniem używania skuterów wodnych oraz szybkich łodzi motorowych –
ślizgaczy).
Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
w odległości mniejszej niż 80 m od brzegu
jezior i kąpielisk, jedynie podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się
z prędkością manewrową do 5 km/h.
Jeżeli chcemy spędzać wolny czas łowiąc
ryby, także musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach.
Przede wszystkim, jeżeli mamy chęci aby
zostać wędkarzem, powinniśmy zdobyć
Kartę Wędkarską. Zdobycie Karty Węd-

karskiej, poprzedzone jest egzaminem,
który zdajemy na przykład w siedzibie PZW
Kórnik. Zaliczenie egzaminu, na podstawie
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
możliwe jest w pierwszy wtorek miesiąca
o godzinie 18:00.
Karta Wędkarska upoważnia nas do przynależności do Koła PZW Kórnik, otrzymania
legitymacji oraz wykupu zezwolenia na połów ryb. Zezwolenie na połów ryb możemy
otrzymać w sezonie wędkarskim tj. od 1
kwietnia do 30 listopada. Jeziora znajdujące
się na terenie gminy Kórnik są dzierżawione
przez Gospodarstwo Rybackie Miłosław
sp. z o.o. W zależności od naszych chęci,
potrzeb, zaangażowania możemy wykupić
zezwolenie na połów na jeden, trzy, siedem,
czternaście dni, bądź na cały sezon.
Zezwolenie na połów ryb nabyć można
w sklepie zoologicznym w Kórniku, przy
ul. Kolegiackiej 1A. Dodatkowe informacje
na temat opłat za wędkowanie, możemy
otrzymać dzwoniąc pod jeden z numerów:
781 975 632, 605 601 043, 61 438 20 92.
◊ MH
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Rajd miłośników Mazdy MX-5

Od kiedy rynek w Kórniku został zrewitalizowany, stał się ulubionym miejscem
rajdów miłośników różnych marek motocykli i samochodów. W sobotę 21 kwietnia br. na rynku w Kórniku gościliśmy
miłośników samochodów marki Mazda.
Rajd nazwany „z Przymrużeniem Oka”,
zorganizowany został przez poznańską
sekcję Klubu Mazda MX-5 i VOYAGER
GROUP.
Rajd rozpoczął się w godzinach porannych w Rogalinie, skąd uczestnicy udali
się do Kórnika, rozwiązując po drodze
różnego rodzaju zadania i udzielając
odpowiedzi na pytania przygotowane
przez organizatora. Wśród pytań, było

oczywiście pytanie dotyczące kórnickiej
„Białej Damy”, które nie należało do najłatwiejszych, zwłaszcza dla uczestników
rajdu z drugiego końca Polski.
Mieszkańcy Kórnika i goście, którzy
odwiedzili w tym dniu nasze miasto, od
rana dzięki uprzejmości poznańskiego
dealera Voyager Group mogli skorzystać
z darmowych jazd testowych i przejażdżki
samochodami marki Mazda.
Od godziny 14.00 na rynek w Kórniku
zaczęły się zjeżdżać wszystkie generacje
kultowego roadstera - Mazdy MX-5, gdzie
przed ratuszem powitał wszystkie załogi
wiceburmistrz Kórnika Antoni Kalisz.
Wśród mieszkańców Kórnika i gości,

którzy dzięki pięknej pogodzie licznie
odwiedzili rynek, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te najstarsze,
pochodzące z lat 90-tych modele Mazdy
MX-5. Właśnie jeden z najstarszych modeli Mazdy MX-5 wygrał
w Kórniku w konkursie na najładniejszy
samochód rajdu.
Po krótkiej prezentacji na rynku, uczestnicy rajdu udali się do Hermanowa, gdzie
odbyło się podsumowanie konkursu
i zakończenie imprezy.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Konkurs krajoznawczy o naszej gminie

12 kwietnia odbył się w sali OSP Kórnik finał
„Konkursu Krajoznawczego o gminie Kórnik”. Była to druga edycja tego wydarzenia.
W szranki konkursowe stanęli zawodnicy
ze wszystkich szkół naszej gminy. Dwuosobowe zespoły rywalizowały w dwóch
kategoriach wiekowych: młodszej do klas
7 szkół podstawowych włącznie i starszej
obejmującej klasy gimnazjalne i szkołę ponadpodstawową.
Na docenienie zasługują wszyscy uczestnicy,
gdyż pytania konkursowe nie były banalne.
Niemniej był to konkurs, dlatego zgodnie
z założeniami wyłoniono triumfatorów.
Wyniki:
Grupa starsza (klasy gimnazjalne i szkoła
średnia)
1. miejsce: Emilia Łopatka i Wojciech Król
(Zespół Szkół w Kórniku, opiekun Grzegorz
Kowalczyk)
2. miejsce: Adrian Bladocha i Tymoteusz

Gabski (SP nr 1, opiekun Katarzyna Fludra)
3. miejsce: Maria Kwiatkowska, Karolina
Staniszewska(SP nr 1, opiekun Katarzyna
Fludra)
4. miejsce: Oliwia Klimas i Maciej Jankowiak
(Zespół Szkół w Kórniku, opiekun Grzegorz
Kowalczyk)
Grupa młodsza (do klas 7 SP włącznie)
1. miejsce: Kajetan Firlej i Marcel Kujawa
(SP Szczodrzykowo, opiekun Andrzej Szymankiewicz)
2. miejsce Stanisław Gorzelak i Józef Chmura
(SP nr 1, opiekun Alicja Serwatkiewicz)
3. miejsce Stanisław Bartkowiak i Łukasz
Szymczak (SP Radzewo, opiekun Lidia Laszewicz)
Uczestniczyli także (bez uwzględniania kolejności w klasyfikacji końcowej): Maurycy
Jeske-Choiński i Roland Kaczmarek (SP
Kamionki, opiekun Anna Dobrowolska),
Emilia Zielińska i Natalia Klupś (SP Kamionki,
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Borówiecki rajd rowerowy

Dnia 14 kwietnia o godz. 11:00 wystartowaliśmy z kolejną edycją Rajdu Rowerowego.
Tradycyjnie poprzez okoliczne lasy prowadził
nas Pan Jarek. Fantastyczna pogoda, cudowne nastroje, butelka wody i banan towarzyszyły nam przez ponad 15 kilometrów. Wśród
uczestników znalazły się dwie dziewięciolatki,
które dzielnie i wytrwale dotrzymywały nam
tempa. Gościliśmy również Pana z Trzemeszna, który odwiedził swoją rodzinę w naszych
stronach i postanowił również bardzo aktywnie wykorzystać ten czas.
Wszystkim gorąco dziękuję za wspólnie
spędzony czas, rozmowy podczas odpoczynku i w czasie jazdy. Już dziś zapraszam
na jesienną edycję !

opiekun Anna Dobrowolska), Karol Urlich
i Szymon Cygan (SP Szczodrzykowo, opiekun Andrzej Szymankiewicz), Arkadiusz
Kaczor i Filip Sznura (SP nr 1 opiekun Alicja
Serwatkiewicz) , Nadzieja Pawłowska i Martyna Przewoźna (Sp nr 2, opiekun Agnieszka
Półchłopek.
Gratulujemy także nauczycielom, którzy
przygotowali uczniów do konkursowych
zmagań.
Dziękujemy przede wszystkim pani Ilonie
Potockiej za nieoceniony wkład merytoryczny w organizację konkursu. Podziękowania dla członków Jury: wiceburmistrza
Antoniego Kalisza, dr Kazimierza Krawiarza,
Sławomira Zakrzewskiego i Magdaleny
Matelskiej-Bogajczyk. Nieoceniony wkład
w organizację Konkursu wnieśli także: Marlena Hanelik, Krzysztof Ratajczak i Robert
Jankowski.
◊ ŁG

◊ Agnieszka Plucińska
Sołtys Borówca

Marsz
z kijkami
W Borówcu odbył się kolejny już wiosenny
marsz z kijkami. Zgodnie z zapowiedziami, pogoda rozpieszczała uczestników.
W towarzystwie wiosennego słońca grupa
ponad 30 osób wyruszyła na około 6 kilometrowy marsz z kijkami. Trasa marszu
wiodła malowniczymi lasami Borówca. Po
przeprowadzeniu rozgrzewki, wyruszyliśmy na szlak, a nasi instruktorzy przez
cały czas trwania wydarzenia czuwali nad
naszą prawidłową technika chodzenia.
Co więcej, przygotowali oni również szereg atrakcji dla wszystkich uczestników,
które czekały na trasie. Marsze z kijkami
w Borówcu to nie tylko ruch na świeżym
powietrzu i aktywność fizyczna, lecz także
integracja. Na zakończenie, po rozciąganiu, każdy z uczestników otrzymał

Sadzili las

W sobotę 14kwietnia mieszkańcy Borówca
wspólnie odnawiali las u zbiegu ulic Zapomnianej i Spółdzielczej na terenie sołectwa
Borówiec Nowy. Wydarzenie odbyło się
przede wszystkim dzięki przychylności
Nadleśnictwa Babki oraz naszego leśniczego
z leśniczówki Drapałka.
Podczas wspólnej pracy posadziliśmy ponad
600 sadzonek, między innymi brzozy, jarzębiny oraz sosny. Mieliśmy również okazję
porozmawiać z leśnikami o życiu lasu oraz
leśnych zwierzętach. Dowiedzieliśmy się do
czego służy kosztur oraz mieliśmy okazję
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Wśród ciekawostek usłyszeliśmy także, że
okoliczne lasy zamieszkują łosie oraz wilki.

wiosenny upominek - bratka.
Gratuluję wszystkim uczestnikom dystansu do siebie, mam nadzieję, że
nasi instruktorzy znów nas zaskoczą

na kolejnym marszu który przecież już
w listopadzie!
◊ Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Zakończenie akcji wspólnego sadzenia lasu
odbyło się przy ognisku z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. W wydarzeniu wzięło udział
ponad 30 osób. Cieszę się, iż mieszkańcy
potrafią się zmobilizować i działać wspólnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym! Teraz pozostaje nam obserwować
efekty naszej pracy.
◊ Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
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Sprzątanie w Szczodrzykowie

Wolontariat pełen energii

Dnia 10 maja o godzinie 19:00,
w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie
odbędzie się zebranie wiejskie
w sprawie wydania opinii,
w sprawie ustawy
z dnia 10 stycznia 2018 roku
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warsztaty kulinarne – Owocowe szaleństwo

Dnia 19.04.2018 w Przedszkolu w Kamionkach odbyły się warsztaty kulinarne. Do tej
Bardzo dziękujemy
niezwykłej okazji zaprosiliśmy Panią Beatę Bukowiecką – dietetyka,
autorkę książki pt „Dylematy
Panu Andrzejowi Szycowi
mamy i taty”. Przeniosła ona najstarsze dzieci z grupy Mrówki do Krainy Zdrowia i witamin.
za pomoc
Mając na sobie odpowiednie ubranie – czapki i fartuszki mogliśmy
poczućkrwi
się jak prawdziwi
w zbiórce
kucharze. Po zdobytej wiedzy o wartości owoców i warzywpotrzebnej
mogliśmy przejść
do kulinarnych
do operacji
.
działań.
Swoją podróż rozpoczęliśmy od owocowych jeżyków. Dbając
o estetykę
pracy zadbaliśmy o
Rodzina
Smoczyńskich
to, aby był on jak najbardziej kolorowy i smaczny. Użyliśmy więc winogron, jabłek oraz
oraz Fundacji
Zakłady Kórnickie.
Zebrano
Sprzątanie Świata obchodzimy co prawda
marchewek,
aby po skończonych
działaniach
móc pochwalić się swoim dziełem przed rodzicami.
rekordową
ilość
śmieci
/28
worków/.
w trzeci weekend września , natomiast
Dodatkowo, chcąc poszerzyć nasze twórcze i kreatywne działania zrobiliśmy marchewkowe
w Szczodrzykowie przyśpieszamy ten dzień, Sołtys dziękuje wszystkim uczestnikom
babeczki, dzięki którym mogliśmy poczuć się jak prawdziwi kulinarni
artyści.
„„Tych,
których się kocha,
bowiem okazuje się iż po okresie zimowym akcji, którym nie jest obojętny los oraz
Na koniec wielkiej uczty każdy otrzymał przepis na wyjątkowe kreatywne
które będzie
niewypieki,
traci się nigdy””
pobocza dróg i rowy są miejscem składowa- wygląd wsi i apeluje do tych wszystkich,
mógł
wypróbować
także
z
rodziną.
Z
niecierpliwością
czekamy
na
kulinarne
wrażenia,
jakie z
którzy nagminnie zaśmiecają nasze śronia odpadów.
pewnością
będą
towarzyszyły
naszym
Przedszkolakom.
Z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego i Rady dowisko by zastanowili się nad własnym
Odszedł człowiek szanowany
Oczywiście niei mogło
także pamiątkowego
zdjęcia,
w którym
cała grupa miała
i ceniony
o ogromnej
wiedzy
zmienilizabraknąć
swoje niechlubne
Sołeckiej wiosenne sprzątanie Szczodrzy- postępowaniem
i autorytecie działaniami.
naukowym.
okazjęprzyzwyczajenia.
pochwalić się swoimi artystycznymi owocowo-warzywnymi
kowa odbyło się dnia 13.04.2018 r. w godz.
09:00 do 12:00.
W przeprowadzonej akcji wzięły udział 24
osoby, w tym duża grupa dzieci i młodzieży.
Uporządkowano i wyczyszczono pobocza
dróg i rowy przy drogach gminnych, częściowo wzdłuż dróg: powiatowej i wojewódzkiej
w obrębie sołectwa. Obiektami które sprzątaliśmy były: przystanki autobusowe, boiska
sportowe, tereny wokół świetlicy i okoliczne
lasy należące do Lasów Państwowych,
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rekordową ilość śmieci zebraliśmy z terenów parkingów, które znajdują się naprzeciwko peronów 1 i 2 przy stacji PKP. Mam
nadzieję, iż w projekcie budowy zintegrowanego węzła kolejowego przy stacji PKP
Kórnik, który ma powstać jeszcze w tym
roku zaprojektowano montaż odpowiedniej
ilości koszy na śmieci.

raper. Śmiało możemy stwierdzić, że była
to kolejna wspaniała przygoda i niezwykła
nauka dzięki Fundacji Runport oraz Organizatorom 11. PKO Poznań Półmaratonu
2018, za co bardzo dziękujemy!
W wolontariacie brali udział uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Robakowie: Klaudia
Adamska, Maria Bobkowska, Zuzanna
Dolacińska, Maria Jakubowska, Weronika
Jankowiak, Adrianna Karolik, Klaudia Kill,
Magdalena Kozak, Julianna Kraszewska, Mikołaj Matysek, Antonina Nowaczyk, Marcin
Nowak, Oliwia Nowak, Aleksandra Olejnik,
Izabela Pitoń, Wiktoria Polak, Aleksander
Polcyn, Hubert Polcyn, Roksana Poźniak,

Marcjanna Sokołowska, Zofia Stroiwąs,
Zofia Sybilska, Eunika Szczepańska, Hubert
Szymaniak, Gabriela Tatarynowicz, Filip Turowski, Adam Wachowiak, Oskar Wochna,
Paweł Wojtysiak, Aleksandra Wrzesińska,
Jakub Zawodni oraz osoby wspierające:
Nina Adamczyk, Paweł Cegłowski, Oliwia
Jankowiak, Laura Otto, Jakub Woryma, Patrycja Woźniak i opiekunowie grupy: Anna
Drewnowska, Szymon Drewnowski, Iwona
Kurcab, Kamil Kurcab, Beata Dudkiewicz,
Bartosz Łacina i Przemysław Koliński – koordynator grupy.
◊ Przemysław Koliński

Panu Łukaszowi Foberowi, Jego
bliskim i rodzinie wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Ojca

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego

składa
Danuta Nowak

◊ Roman Genstwa

Warsztaty kulinarne – Owocowe szaleństwo
Dnia 19.04.2018 w Przedszkolu w Kamionkach odbyły się warsztaty kulinarne. Do tej
niezwykłej okazji zaprosiliśmy Panią Beatę
Bukowiecką – dietetyka, autorkę książki pt
„Dylematy mamy i taty”. Przeniosła ona
najstarsze dzieci z grupy Mrówki do Krainy
Zdrowia i Witamin.
Mając na sobie odpowiednie ubranie –
czapki i fartuszki mogliśmy poczuć się jak
prawdziwi kucharze. Po zdobytej wiedzy
o wartości owoców i warzyw mogliśmy
przejść do kulinarnych działań.
Swoją podróż rozpoczęliśmy od owocowych jeżyków. Dbając o estetykę pracy marchewkowe babeczki, dzięki którym
zadbaliśmy o to, aby był on jak najbar- mogliśmy poczuć się jak prawdziwi kulidziej kolorowy i smaczny. Użyliśmy więc narni artyści.
winogron, jabłek oraz marchewek, aby po Na koniec wielkiej uczty każdy otrzymał
skończonych działaniach móc pochwalić przepis na wyjątkowe kreatywne wypieki,
Autor artykułu: Natalia Martenka
się swoim dziełem przed rodzicami.
które będzie mógł wypróbować także z roDodatkowo, chcąc poszerzyć nasze dziną. Z niecierpliwością czekamy na kutwórcze i kreatywne działania zrobiliśmy linarne wrażenia, jakie z pewnością będą

W niedzielę 15.04.2018 r. po raz kolejny szkolna Drużyna Robaka ze Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie uczestniczyła w organizacji jednej
z większych imprez sportowych w Polsce.
Tym razem braliśmy udział w organizacji 11.
PKO Poznań Półmaratonu 2018.
Nasi wolontariusze pomagali w przygotowaniu bufetu dla biegaczy na trasie w okolicach
15 km przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu.
Tego dnia pogoda dopisała, nie zabrakło
pozytywnej energii, humoru i chęci do kibicowania biegaczom. Wśród uczestników
maratonu nie zabrakło znanych osobistości
m. in. MEZO – Jacek Leszek Mejer – polski

towarzyszyły naszym Przedszkolakom.
Oczywiście nie mogło zabraknąć także
pamiątkowego zdjęcia, w którym cała
grupa miała okazję pochwalić się swoimi
artystycznymi owocowo-warzywnymi
działaniami.
◊ Natalia Martenka

Dnia 6 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku odbył się III Gminny Konkurs Języka
Angielskiego. Uczniowie zostali podzieleni
na 2 kategorie wiekowe: klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. W konkursie
brali udział przedstawiciele 4 szkół wraz
z opiekunami. Młodsza grupa była reprezentowana przez uczniów :
- Szkoły Podstawowej z Bnina z panią
Agnieszką Chmurą,
- Szkoły Podstawowej z Kamionek
z panią Sylwią Ubych,
- Szkoły Podstawowej z Kórnika z panią
Magdaleną Woźniak.
W starszej grupie wiekowej wystąpili gimnazjaliści z Robakowa, których opiekunem
była p. Elżbieta Drótkowska-Klessa oraz
z Kórnika z p. Anną Żurawską.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego, przy czym do drugiego
etapu dostali się tylko najlepsi uczniowie.
Wyniki konkursu są następujące:
Kategoria - szkoła podstawowa
1. miejsce - Wojciech Błaszkowiak SP Bnin
2. miejsce - Kordian Nowak SP Kamionki
3. miejsce – Jakub Mańczak SP Bnin
4. miejsce – Agnieszka Szekiełda SP Kórnik

Kategoria – gimnazjum
1. miejsce - Oliwia Kordylasińska SP Kórnik
2. miejsce - Wiktoria Podgórska SP Robakowo, Urszula Wieczorkiewicz SP Kórnik
3. Jakub Jóskowiak SP Kórnik
4. Marta Grozik SP Robakowo.
Nagrody ufundowane przez szkołę i sponsorów wręczyła pani dyrektor Ewa Szy-

biak–Lewandowska. Dziękujemy wszystkim
uczniom za zaangażowanie i ambitną rywalizację. Wasza wiedza i umiejętności z języka
angielskiego są naprawdę imponujące!
◊ Organizatorzy
nauczycielki języka angielskiego
z SP z Kórnika
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„Muzyczny
spacer ...“

Poezja bardów
koncert

Nadeszła wiosna, a z nią czas na spacer.
Również na tradycyjny już „Muzyczny spacer
wśród książek”, organizowany po raz kolejny
przez Fundację „APJA” i Bibliotekę Publiczną
w Kórniku.
Tym razem po poetycko-muzycznych ścieżkach już 21 maja oprowadzać będą Tomasz
Salej i Mirosław Kozak, artyści o różnych
doświadczeniach i upodobaniach, którzy w
zupełnie nieprzewidywalny sposób stworzyli wspólny program pt. „Entropia”.
Cóż, funkcja ta określa właśnie, na ile nie potrafimy przewidzieć, co wygeneruje źródło.
Trudno więc założyć, jakie emocje wyzwoli
muzyka bardów wśród publiczności. Pewne
jest jedynie, że nie pozostaną Państwo wobec niej obojętni. Muzycy gwarantują udany
wieczór wszystkim, którzy lubią piękną piosenkę z tekstem poruszającym czułe struny,
budzącą refleksję lub śmiech.
Na muzyczne spacery do biblioteki zapraszamy również dzieci i młodzież. Również w
maju Magda Podbylska podczas spotkania
z dziećmi przedstawi swoją książkę pt. „A u
nas powstanie!”, a w czerwcu odbędą się
krótkie spotkania poetyckie dla młodzieży.
Projekt współfinansowany jest przez Miasto
i Gminę Kórnik.
◊ Lidia Ryś

Wieści
z biblioteki

Mirek Kozak

Biblioteka Publiczna w Kórniku
21 maja 2018 r. godz. 18.00

Rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021

Koncert w ramach projektu „Muzyczny spacer wśród książek” współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik

Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz Filia w Bninie
zapraszają na:

7 maja /pn.

17:00-19:00

8 maja /wt.

17:30-18:30

9 maja /śr.

10:00-10:45

10:00-11:00

10 maja /czw.
11:30-12:30

11 maja /pt.

13:30-14:30

17:00-19:00

Biblioteka to nie tylko książki, o tym przekonują się uczestniczki zajęć „Pasjoteki”, które
odbywają się w każdy poniedziałek od 17:00
do 19:00.
Kwiecień to „Wiosenna Biblioteka” stąd też,
poza tematyką spotkań związanych z florą,
każdy czytelnik zaskakiwany jest wystrojem
naszej placówki, kolorowymi kwiatami
i wystawkami. W związku z tym warsztaty
„Pasjoteki” nawiązały do tej tematyki. Wykonywane były kwiaty z bristolu stanowiące
doskonałą ozdobę na okno. Zestaw trzech
kwiatów różnej wielkości (od największego
do najmniejszego) został połączony wstążką tak, aby stworzyć pionową „kwiatową
girlandę”. Kolejne zajęcia będą również
związane z kwiatami wykonywanymi rozmaitymi technikami: Quilling, klejenie, wydzieranie i drapowanie z krepiny oraz inne.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki i do
naszej galerii na stronie: www.biblioteka.
kornik.pl
◊ KaK

Tomek Salej

14 maja /pn.
17:00-18:00

17:00-18:30

15 maja /wt.
17:30-18:30

"Patriotyczna Pasjoteka" - warsztaty rękodzieła
/ ZAJĘCIA OTWARTE
"PomySŁOWA bajkoczytanka" - bajki dla dzieci
/ ZAJĘCIA OTWARTE
"C(z)ytanie i blykanie" - spotkanie z maluszkami (1,5-3 rok życia)
/ ZAPISY
Pani Magdalena Podbylska - uczniowie / ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE
"Czytanie na wariackich papierach" - uczniowie
/ ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE
"Czytanie na wariackich papierach" - uczniowe
/ ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE
"Patriotyczna Pasjoteka II" - warsztaty rękodzieła
/ ZAJĘCIA OTWARTE
Detektywi na tropie Powstania Wielkopolskiego dzieci 7-10 rok życia / ZAJĘCIA OTWARTE - ZAPISY
"Być kobietą, być kobietą…"- cykl warsztatów piękna dla kobiet
/ ZAJĘCIA OTWARTE - ZAPISY
"Wariacje na temat czytania" - bajki dla dzieci
/ ZAJĘCIA OTWARTE

"Odjazdowy bibliotekarz" 16 czerwca 2018 roku
DODATKOWE ATRAKCJE:
Czytanie na dywanie w stylu retro-codziennie:
12:00,13:00,14:00 - BNIN
Kawiarenka "Chwila na przyjemności" - BNIN
Kącik zakładkowy dla dzieci - BNIN
"(Po)WOLNA kawiarenka"- KÓRNIK
spotkania i zajęcia edukacyjne - KÓRNIK / BNIN
wystawy tematyczne - KÓRNIK / BNIN
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

14 nr 8/2018
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27 kwietnia 2018 r. 17

16 nr 8/2018

Kalendarium Powstania Wlkp. - Bnin
1917
15 sierpnia – powstanie Komitetu Narodowego Polskiego którego celem była
odbudowa państwa polskiego. Aktywna
współpraca Władysława Zamoyskiego
z Komitetem w Paryżu. Utworzenie 60.
tysięcznej Armii Polskiej we Francji pod
dowództwem Józefa Hallera w której walczyło wielu Bninian.
15 października – obchody 100-lecia
śmierci Tadeusza Kościuszki w Bninie.
Ks. Arkadiusz Lisiecki, proboszcz bniński
wygłosił kazanie w okolicznościowej Mszy
św. w kościele farnym w Poznaniu.
1918
8 stycznia – orędzie prezydenta USA Woodrowa Wilsona, w którym w punkcie 13.
zapowiedział on utworzenie niezawisłego
państwa polskiego.
październik – ks. Arkadiusz Lisiecki, dr
Zygmunt Celichowski, członkowie Tajnego
Centralnego Komitetu Obywatelskiego
w Bninie. Jan Siwek, członkowie koła „Sokoła” z Bnina członkami konspiracyjnej
Polskiej Organizacji Wojskowej.
11 listopada – rozejm w Compiegne,
zakończenie wojny. Utworzenie Rady
Robotniczej w Bninie; Wincenty Flens,
(przewodniczący), Franciszek Błaszkowiak
(skarbnik i sekretarz), Józef Serba, Jan
Iwański, Sobkowiak, Wojciech Płóciennik,
Andrzej Zięta, Tomasz Przybył, Jan Figna
burmistrz Bnina i inni. Powołano Komisję
Szkolną (Wincenty Flens i Józef Serba).
Inspekcję szkolną powierzono dr. Zygmuntowi Celichowskiemu.
12 listopada - sprawy bezpieczeństwa Bnina oddano Radzie Robotniczo-Żołnierskiej
w Kórniku, którą na posiedzeniach Rady
Robotniczej Bnina reprezentowali Józef
Brustmann i Stanisław Budzich, z Bnina.
Powołanie Służby Straży i Bezpieczeństwa
w Bninie pełniącą służbę wartowniczą
i porządkową. Franciszek Ślusarczyk
(dowódca), Antoni Bartkowiak (zastępca).
13 listopada – Powołanie 12 osobowej
Rady Chłopskiej Związku Włościan, na czele z dr Zygmuntem Celichowskim, zgodnie
z zaleceniem Rady Komisarzy Ludowych
w Berlinie z dnia 14 listopada. Powołanie
Straży Bezpieczeństwa na obszar wiejski
z dowódcą Stefanem Cybulskim z Dachowy i jego zastępcą (?) Gidaszewskim.
15 listopada – utworzenie plutonu bnińskiego (3 pluton) kompanii kórnickiej
z dowódcą plutonu Franciszkiem Ziętą.

24 listopada – wybory do Polskiego Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu. Wybór Wincentego Flensa i ks. Arkadiusza Lisieckiego
na delegatów.
2-5 grudnia 1918 r. Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Wybór ks. Arkadiusza
Lisieckiego do Naczelnej Rady Ludowej.
Uformowanie, z upoważnienia Rady Robotniczej Straży Obywatelskiej – Służby
Straży i Bezpieczeństwa (SSiB), która pełniła funkcję strażniczą i stanowiła zaczątek
kompanii bnińskiej. Udział ks. Arkadiusza
Lisieckiego w misji w Warszawie w/s porozumienia pomiędzy Józefem Piłsudskim
i Ignacym Daszyńskim (premierem rządu
ludowego lubelskiego)
6 grudnia – zjazd nauczycieli i powołanie
Towarzystwa Nauczycieli-Polaków i wybór
Rady Nauczycieli Polaków.
7 grudnia – uchwała Rady Robotniczej
dotycząca spolonizowania szkoły w Bninie
8 grudnia - powrót delegatów z Polskiego
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, wiec
w Bninie.
15 grudnia – poufne spotkania z poznańskimi konspiratorami ppor. M. Paluchem
i ppor. W. Zakrzewskim w sprawie przydziału umundurowania i broni dla członków Służby Straży i Bezpieczeństwa.
26 grudnia – przyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego. Udział w powitaniu
ks. Arkadiusza Lisieckiego, ks. Edmunda
Majkowskiego (do marca 1918 r. wikariusza w Bninie, do grudnia 1918 wikariusza
w Kórniku).
27 grudnia – godzina 16:30 wybuch Powstania Wielkopolskiego.
28 grudnia – zbrojny oddział bniński (3
pluton) dołączył do kompanii Kórnickiej
w Poznaniu.
29 grudnia - Utworzenie batalionu śremskiego pod dowództwem Stefana Chosłowskiego. sierżant. dr. Stanisław Celichowski został dowódcą IV kompanii
(I kompania kórnicka), chor. ppor. Marian
Jarosław Trawiński dowódcą II kompanii
składającej się z plutonu skautowego
POW oraz powstańców z Bnina i okolic (III
pluton kompanii kórnickiej).

się w budynku Jana Ławniczaka. (Rynek).
3 stycznia – Rada Ludowa w Bninie przejmuje pełnię władz. Burmistrz Jan (Heinz)
Figna.
4 stycznia – Na posiedzeniu Śremskiej
Rady Powiatowej z udziałem dr Zygmunta
Celichowskiego, uchwalono, że Inspektorami Szkolnymi zostają proboszczowie
parafii. ks. Arkadiuszowi Lisieckiemu podlegały szkoły w Bninie, Prusinowie, Czmoniu, Konarskim, Radzewie i Mieczewie.
6 stycznia – zawiązanie kompani bnińskiej
zorganizowanej i dowodzonej przez ppor.
Sylwestra Gawrycha.
6 stycznia – wyjazd Batalionu śremskiego
z IV kompanią kórnicką pod dowództwem
sierż. Stanislawa Celichowskiego (z 3.im
plutonem bnińskim) na front pod Zbąszyń,
do Łomnicy. Walki od 10.go do 17.tego.
6 stycznia – utworzenie przez ppor. Sylwestra Gawrycha Kompanii Bnińskiej.
Dowódcy plutonów: I. Franciszek Osiński,
II. Ludwik Jóźwiak, III. ? Broninek.
10 lub 11 stycznia – kompania bnińska
wyruszyła na front i wzmocniła odcinek
frontu pod Lesznem pod dowództwem
ppor. Sylwestra Gawrycha. Por. Marian
Jarosław Trawiński dowódca II kompanii baonu śremskiego został dowódcą
odcinka frontu Kąkolewo oraz kompanii
szturmowej.
12 stycznia – Kompania Bnińska w połączeniu z II Kompanią baonu śremskiego
na wozach z Manieczek trasą: Śrem – Wyrzeka – Krzywiń (postój 13.01) – Osieczna –
Wyciążkowo (14.01) zajęła odcinek frontu:
Wyciążkowo – Goniembice – Klonowiec
– Żakowo – Lipno.
15 stycznia – uzupełnienie stanu kompanii do 120 ludzi z powiatu kościańskiego
i leszczyńskiego.
17 stycznia – bitwa o Łomnicę kompanii
kórnickiej. Z II plutonu bnińskiego polegli:
plut. Franciszek Zięta, st. szer. Jan Jóźwiak,
st. szer. Stanisław Jarzyna, st. szer. Ludwik
Gielniak, szer. Wincenty Wiśniewski, szer.
Ignacy Osiński, szer. Stanisław Osiński,
szer. Tomasz Kropacz.

skiego. Mszę św. i uroczystość prowadził
ks. Arkadiusz Lisiecki.
19 stycznia - potyczki Kompanii Bnińskiej
pod Goniembicami
23 stycznia – akcja pod Lipnem, walka
z pociągiem pancernym, niemiecki atak
gazowy.
29 stycznia – objęcie dowództwa odcinka
frontu „Osieczna” przez Mariana Trawińskiego. Kompania Bnińska stacjonowała
w Kąkolewie.
5 lutego – uroczysta przysięga powstańców Kompanii Bnińskiej w Osiecznej.
14 lutego – odparcie ataku niemieckiego
na Trzebanię
16 lutego – potyczka pod Klonowcem.
Józef Król z 16 żołnierzami oddziału
szturmowego odparł atak niemiecki na
Klonowiec. Za ten czyn został odznaczony
orderem Virtuti Militari.
16 lutego - wyjazd batalionu śremskiego,
4 kompanii (kórnickiej), z 3. plutonem
bnińskim i licznymi żołnierzami z Bnina
udała się pod Rawicz i zakwaterowała
w Niemarzynie pod Miejską Górką. Walki
z Grenzschutzem trwały do 16.lutego, do
ustaleń o zawieszeniu broni w Trewirze.
16 lutego – rozejm w Trewirze; Armia
Wielkopolska zostaje uznana za wojska
sojusznicze ententy.
18 lutego – Rada Robotnicza w Bninie zajęła się rozsiewanymi plotkami o 34 zabitych
powstańcach z Bnina pod Miejską Górką.
Do publicznej wiadomości, podano, że

Uwaga!

W związku z przypadającymi w tym roku
rocznicami: 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Redakcja
„Kórniczanina” przygotowuje kalendarium
wydarzeń, które uświetnią te jubileusze na
terenie naszej gminy.

Marzec – Pod Rawiczem zakończyła swój
szlak bojowy IV Kompania Kórnicka. Włączono ją wraz z Kompanią Bnińską do 6
pułku Strzelców Wlkp. i skierowano ją pod
Poniec gdzie przebywała do końca lipca.
5 kwietnia – Sylwester Gawrych opuścił
kompanię bnińską podejmując służbę
w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu.
28 czerwca - w Paryżu trwała Konferencja
Pokojowa. Polskę reprezentowali Ignacy
Paderewski, premier i minister spraw
zagranicznych oraz Roman Dmowski.
Jednym z wielu wspierających był Władysław Zamoyski. Podpisanie Traktatu w Sali
Lustrzanej pałacu wersalskiego nastąpiło
28 czerwca.
29 lipca - 6 Pułk Strzelców Wlkp. skierowano w rejon Kościana – Śmigla jako rezerwa
Dowództwa Głównego.
1923
8 kwietnia - powstanie Towarzystwa
Powstańców i Wojaków im. gen. Józefa
Hallera w Bninie założone. Prezesem
Towarzystwa był Franciszek Ślusarczyk.
Chorągiew Towarzystwa ufundowano
w 1925 r.
W Archiwum Państwowym w Poznaniu
zachował się zeszyt z protokołami Rady
Robotniczej i Rady Ludowej w Bninie.
					
◊ Zestawił Kazimierz Krawiarz

wydarzeń nawiązujących do wspomnianych
rocznic o zgłaszanie tychże wydarzeń do
Redakcji „Kórniczanina”.

Zapraszamy instytucje, organizacje, firmy,
środowiska, grupy nieformalne i osoby
prywatne, które planują organizowanie

Można nas znaleźć pod adresem
„Kórniczanin” Plac Niepodległości 41,
62-035 Kórnik, lub pisać na adres e-mail:
koniczanin@kornik.pl.
O Państwa pomysłach i planach poinformujemy na łamach gazety oraz w sieci Internet.
◊ ŁG

Spotkanie organizacyjne
KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
28.04.2018, godz. 15.00

Kontakt: Anna Witek 696984694,
annawitek@vp.pl

Aktywnie włącz się w obchody rocznicy
Powstania Wielkopolskiego !

Cześć i chwała
Bohaterom Powstania Wielkopolskiego!

30/31 grudnia - udział żołnierzy z Bnina
i okolic w oswobadzaniu Śremu, udział
w mszy św. w kolegiacie i uroczystej przysiędze na rynku w Śremie.

18 stycznia – powrót z pod Zbąszynia
z poległymi. Ciała powstańców z plutonu
bnińskiego złożono w kościele pw. Św.
Wojciecha.

LEGION
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w inscenizacji

1919

19 stycznia – uroczysty pogrzeb poległych na cmentarzu w Bninie z udziałem
dowódcy Baonu śremskiego mjr Stefana
Chosłowskiego i dr Stanisława Celichow-

chłopców (od 14 lat)
mężczyzn (bez ograniczeń)

1 stycznia – Proklamacja Rzeczypospolitej
Bnińskiej. Siedziba Rady Ludowej mieściła

pod Miejską Górką jest tylko 4 lekko rannych z Bnina.

„Rzeczpospolita Kórnicka”

LEG
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

1-3.05 KWITNĄCE MAGNOLIE. Arboretum
w Kórniku
2.05 AK 30, 30 WYSTAW - 30 DNI, wernisaż,
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6,
godz. 17:00
2.05 AKADEMIA SENIORA – EMISJA GŁOSU,
TEATR. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30
3.05 WIELKI FESTYN ROWEROWY DLA
DZIECI
5.05 KRAKOWSKI SALON POEZJI Jan Englert
czyta fragmenty „Bieniowskiego” Juliusza
Słowackiego. Zamek Kórnicki, godz. 17:00.
Zaproszenia można uzyskać dzwoniąc od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej. Tel.
531-998-263.
7.05 Patriotyczna Pasjoteka - Biblioteka
Publiczna w Kórniku - warsztaty rękodzieła,
godz. 17:00-19:00
8.05 „PomySŁOWA bajkoczytanka” - Biblioteka Publiczna w Kórniku - bajki dla dzieci,
godz. 17:30-18:30
9.05 AKADEMIA SENIORA – WARSZTATY
KRAWIECKIE. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20
Października 93, godz.16:30

27.04 BALLADY LEONARDA COHENA
śpiewa Kuba Michalski. Kórnicki Ośrodek
Kultury, ul. Prowent 6, godz. 19:00
27.04 „POTWORY i SPÓŁKA” - film na dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338.KCRiS
Oaza, godz. 18:00-19:30
28.04 SPRZĄTANIE ŚWIATA. Z miłości
do Bnina, Półwysep Szyja, przy krzyżu,
godz.10:00
28.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - finał,
godz. 10:00
28.04 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
- Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz.10:00
28.04 KRAKOWSKI SALON POEZJI Joanna
Trzepiecińska recytuje wiersze Wisławy
Szymborskiej. Zamek Kórnicki, godz. 17:00
Zaproszenia można uzyskać dzwoniąc od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej. Tel.
531-998-263.
1.05 RODZINNA MAJÓWKA W ROBAKOWIE. Plac przed świetlicą wiejską, godz.
15:00-21:00

9.05 „C(z)ytanie i blykanie” - Biblioteka Publiczna w Kórniku - spotkania z maluszkami
(1,5-3rok życia), godz. 10:00-10:45
11.05 „JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” - film
na dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338.
KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30
12-13.05 KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE
BZY. Arboretum w Kórniku
14.05 Patriotyczna Pasjoteka II -Biblioteka
Publiczna w Kórniku - warsztaty rękodzieła,

godz. 17:00-19:00
14.05 Detektywi na tropie Powstania Wielkopolskiego - Biblioteka Publiczna w Kórniku - dzieci 7-10 rok życia, godz. 17:00-18:00

Rok pełen pozytywnych działań

15.05 „Być kobietą, być kobietą” -Biblioteka
Publiczna w Kórniku - cykl warsztatów piękna dla kobiet, godz. 17:00-18:30
15.05 „Wariacje na temat czytania” - Biblioteka Publiczna w Kórniku - bajki dla dzieci,
godz.17:30-18:30
16.05 AKADEMIA SENIORA – GIMNASTYKA
UMYSŁU, GRY INTEGRACYJNE. Strażnica OSP
Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30
17.05 KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA –
„Rowerowa pasja, czyli zwiedzanie Polski i
nie tylko na rowerze”. Zapisy tel. 61-817-0021. Restauracja Ventus, godz. 19:00.
19.05 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz. 10:00
19-20.05 KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ
DAMĄ, wystąpi min. zespół Feel
22.05 DZIEŃ MAMY Biblioteka Publiczna
w Kórniku
23.05 AKADEMIA SENIORA - WARSZTATY
KRAWIECKIE. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20
Października 93, godz.16:30
30.05 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA.
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz.16:30
10.06 WIELKIE GRILLOWANE OSiR OAZA,
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?
◊ MH

Na zdjęciu: Członkowie Stowarzyszenia Wspaniała Siódemka
(brakuje Katarzyny Juszczak)
Fot. Jacek Schmidt
Wspaniała Siódemka to stowarzyszenie
działające na terenie gminy Kórnik od
roku. Hucznie obchodziliśmy nasze urodziny. Był tort, wspominki na wesoło (ze
zdjęciami w tle), a muzycznie czas umilił
nam Jacek Schmidt (karaoke). Były słodkie
wypieki świętujących z nami Seniorów,
rozdaliśmy identyfikatory oraz przeprowadziliśmy ewaluację (ankiety).
Spotkania standardowo odbywają się
co środę, kuszą szerokim wachlarzem
zajęć: artystyczne (ozdoby wielkanocne,
malarstwo, szycie), gimnastyka, emisja
głosu, zajęcia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, integracyjne (ognisko,
andrzejki, karaoke, zabawa karnawałowa,
gry integracyjne), w terenie (piknik ze
zwiedzaniem parku), gry i zabawy logiczne, warsztaty kulinarne (senior + junior),
piecznie świątecznych ciast, pierwsza
pomoc, podróże filozoficzne, wieczór
walentynkowy przy filmie o miłości. Spotkania odbywają się od 5. Kwietnia 2017
roku, w każdą środę w sali OSP Kórnik.
Wzięliśmy czynny udział licznych wydarzeniach: Kórnickich Dniach Nauki, Śniadaniu na polanie w Koninku, Senioradzie
w Żurawcu (gdzie seniorzy zajęli czwarte
miejsce!), Pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora (organizowany przez
Powiat Poznański w Lisówkach). W ramach
Stowarzyszenia odbywały się cieszące się
dużą frekwencją zajęcia z języka angielskiego dla początkujących (2 grupy). Stowarzyszenie włączyło się również czynnie
do akcji Szlachetna Paczka. Uzyskaliśmy
z budżetu obywatelskiego Gminy Kórnik
dofinansowania na: Mistrzostwa Gminy
w grach logicznych: scrabble i remmikub;
Warsztaty krawieckie; Wyjazdy do teatru
dla seniorów (teatr za dyche); Kurs komputerowy dla seniorów - zajęcia odbywają się
w szkołach w Kórniku, Bninie, Robakowie,
Szczodrzykowie, Kamionkach i Radzewie

(bardzo dziękujemy zaangażowanym
Nauczycielom oraz Dyrekcji, za przychylność). W trosce o bezpieczeństwo naszych
Seniorów oraz mieszkańców gminy, został
również zorganizowany wykład: „Enea dla
pokoleń: wspólnie o bezpieczeństwie”.
Pod naszym patronatem powstała również przyjęta z dużym entuzjazmem inicjatywa: Uniwersytet Trzeciego Wieku(ponad
120 studentów!). Niebawem odbędą się
wycieczki do: Biskupina oraz Puszczy
Zielonki, do Muzeum - Śladami Adama
Mickiewicza w Śmiełowie.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
zaproszonym gościom: Marek Szymański
(Wuja Czechu), Aleksandra Rutkowska
(Bajola), Maria Rybarczyk, Kazimierz Krawiarz, Marek Haremza, Sylwia Sawicka,
Przemysław Koliński, Dorota Nowak,
Jerzy Cepka, Aleksandra Idkowska, Jacek
Schmidt, Marek Templewicz, Dobrosław
Rola, Aleksandra Lewandowska, Artur
Duda, Przemysław Byczyński, Nauczycielom, Dyrekcji i Dzieciom SP2 w Kórniku
– Bninie, Jan Nowicki.
Wszystkim dziękujemy za pomoc i przychylność, a szczególnie: Burmistrz Jerzy
Lechnerowski, Leszek Orlewicz, Anna
Orlewicz, Seweryn Waligóra, Katarzyna
i Tomasz Górscy (Kulka), Zabigniew Grześkowiak (Surówki Grześkowiak), Wojciech
Kiełbasiewicz (OAZA), Zespół Magnolie,
Zespół Senioritki, Zespół Viva la Musica,
Elżbieta Duszczak (Biblioteka Publiczna
w Kórniku), Katarzyna Kaczmarek, Katarzyna Woźniak, Beata Urbańska (Kombus), Małgorzata i Ryszard Szar (Wielkie
Nieba), Michał Zgarda, Bartosz Kasprzyk,
Monika Kasprzyk, Włodzimierz Wrzeszcz,
MARCOPOLO Development, Paweł Pawlaczyk, Leszek Książek, Łukasz Fogel, Łukasz
Grzegorowski, Krystyna Janicka, Sławomir
Animucki, Andrzej Szyc, Ks. Proboszcz
Grzegorz Zbączyniak, Dariusz Grzybek

(Fundacja Zakłady Kórnickie), Anna Biernacka, Dział Promocji Gminy Kórnik.
Zapraszamy na kolejne, bezpłatne zajęcia,
godzina 16:30 Sala OSP:
2. Maja: Emisja głosu / teatr
9. Maja: Warsztaty krawieckie
16. Maja: Gimnastyka umysłu (zabawy
integracyjne)
23 Maja: Warsztaty Krawieckie
30. Maja: Gimnastyka
Serdecznie dziękujemy wszystkim seniorom za udział w zajęciach, wszelką pomoc
i zaangażowanie. Z okazji naszego roczku,
życzymy sobie samych zadowolonych
Seniorów! Zapraszamy co środę o 16:30
na bezpłatne zajęcia.
◊ Członkowie Stowarzyszenia
Wspaniała Siódemka
Karolina Bajońska
Lidia Jakubowska
Robert Jankowski
Katarzyna Juszczak
Marzena Kubiak
Małgorzata Niemier
Tomasz Nowaczyk
Magdalena Pawlaczyk
Ewa Serwatkiewicz
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Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em

Wiosenny rajd Bractwa Rowerowego
Co się dziej? Skąd tyle rowerów na
szosie? Czy to peleton Tour de Pologne?
Nie ta prędkość... nikt tu się pompkami
nie bije... choć rowerzystów około 200
w zwartej grupie. Wśród „barw klubowych” przeważają oznaczenia Kórnickiego Bractwa Rowerowego. Ach tak!
To pierwszy w tym roku rajd rodzinny
zorganizowany przez kórnickich miłośników rowerowej przygody.

W weekend 14 – 15.04.2018 po raz siódmy odbył się „Kórnicki Spływ Kajakowy
z FX-em” pod patronatem gminy Kórnik.
Jak co roku trasa spływu prowadziła z Kórnika do Poznania. Na starcie spływu
stawiła się grupa 50 kajakarzy gotowa na
przepłynięcie 36-cio kilometrowego szlaku
wodnego. Trasa podzielona była na dwa
odcinki: do Kamionek (11 km) oraz do Parku
Szelągowskiego w Poznaniu (25km). Pogodę
zamówiliśmy wcześniej, dlatego przez cały
czas płynęliśmy w pełnym słońcu. Co niektórzy stracili nawet bladość cery skrzętnie
pielęgnowaną przez całą zimę!
Wystartowaliśmy o godzinie 10:00 po
oficjalnym otwarciu przez Wiceburmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Pana Antoniego
Kalisza. W dniu pierwszym przepływaliśmy
przez Jeziora Kórnickie, Skrzyneckie oraz
Borówieckie. Finał soboty miał miejsce
w Kamionkach, gdzie rozstawiliśmy nasze
namioty. Popołudnie minęło pod znakiem
wypoczynku w promieniach słońca, ale
nie zabrakło również tradycyjnego meczu
w siatkówkę – wszystko pod okiem obsługi
spływu, będącej równocześnie animatorami
FX events. Wieczorem nadszedł czas na
wspólne śpiewanie z gitarą przy ognisku.
Zabawa musiała być udana, ponieważ skończyła się grubo po planowanym rozpoczęciu

ciszy nocnej.
Niedzielny ranek przywitał nas śpiewem
ptaków, które już od godziny 3:00 starały
się wywabić nas ze śpiworów. Po zjedzeniu
pożywnego śniadania i krótkiej rozgrzewce
ruszyliśmy w dalszą trasę. Równo o 10:00
skierowaliśmy nasze kajaki na szlak wytyczony przez rzeki: Głuszynkę, Kopel oraz
Wartę. Trasa drugiego dnia przebiegała
przez malownicze tereny wsi Kamionki,
Daszewice i Czapury. Po drodze, podczas
krótkiej przerwy na plaży, zorganizowaliśmy
zawody kajakarskie, które zwyciężył jeden
z młodszych uczestników spływu – Antek Janowski. Po wpłynięciu na Wartę i tradycyjnej
„tratwie” (gdzie złączeni wszystkimi kajakami płynęliśmy niesieni prądem śpiewając
piosenki intonowane przez Komandora
Spływu – Jakuba Zygarłowskiego) krajobraz
zaczął nam przypominać, że zbliżamy się do
Poznania. Naszym ostatnim kilometrom towarzyszyły wiwaty mieszkaoców Poznania,
zgromadzonych tłumnie na brzegu rzeki. Ci
ostatni nie omieszkali wykonać nam sesji
zdjęciowej, upamiętniając zapewne triumf
widoczny na naszych twarzach – wszak
bez szwanku pokonaliśmy 36 kilometrów
kajakiem! Spływ zakończył się równo o godzinie 17:00 – wszyscy rozeszli się bogatsi
o wspaniałe wspomnienia oraz upominki

ufundowane przez Gminę Kórnik.
Pragniemy serdecznie podziękowad Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik Panu Jerzemu
Lechnerowskiemu za objęcie patronatem
naszego spływu oraz za pomoc w oczyszczeniu oraz udrożnieniu trasy spływu. Dziękujemy również naszym patronom medialnym:
Kórniczaninowi, Naszemu Głosowi Poznańskiemu oraz Radiu Poznań za promowanie
tej pięknej trasy spływu. Mamy nadzieję, że
z roku na rok rzeka będzie coraz bardziej
popularna wśród mieszkańców okolicznych
miejscowości.
Niech podsumowaniem będzie komentarz
uczestnika: „Dawno się tak dobrze nie bawiłem! Wpisujcie mnie już na przyszły rok!”
Do zobaczenia na następnym spływie!
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zasięgnąć informacji na temat drożności
i trasy spływu zapraszamy do kontaktu z Komandorem Spływu – Jakubem Zygarłowskim
- pod numerem telefonu: 606-454-121.
Organizacja imprezy: FX events Wyższy
Poziom Integracji
Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Pan Jerzy Lechnerowski
Patronat Medialny: Kórniczanin, Nasz Głos
Poznański, Radio Poznań
◊ FX

Takie refleksje mogły nasuwać się podróżującym gdzieś pomiędzy Bninem
a Czmoniem w niedzielę 15 kwietnia br. Rajd
„Wiosna - ach to Ty” wystartował z bnińskiego rynku w asyście Straży Miejskiej i OSP.
Przez Konarskie, Radzewo i Trzykolne Młyny cykliści dotarli na „Bobrowy Szlak” nad
Wartą. Piękna pogoda pozwoliła dostrzec z
wieży widokowej dobitne dowody na to, że
wiosna zagościła u nas już na dobre. Nawet
bociek zadomowił się w gnieździe nieopodal
„Domu na Skale” w Czmońcu. Przy wigwamie przerwa na rodzinny piknik, kiełbaskę
z rusztu, łyk herbaty lub wody, watę cukrową. Najmłodsi poskakali na dmuchanych
ślizgawkach i w małpim gaju.
Przy okazji rajdu zorganizowano punkt informacyjny o przygotowywanym programie
rewitalizacji obszaru Kórnika, Dziećmierowa
i Żernik, w którym można było wypełnić
dotyczącą tej sprawy ankietę.
Po odpoczynku droga powrotna. W tempie
rodzinnym i przyjacielskiej atmosferze.
Rajd finansowany był ze środków Miasta
i Gminy Kórnik w ramach zadań wybranych
przez mieszkańców w podczas głosowania
na Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2018.
Kolejne rajdy już niedługo.
◊ ŁG
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Borówiecka Za-dyszka

W sobotę 21 kwietnia 2018r. odbyła się
III edycja biegu przełajowego Borówiecka
Za-dyszka. Bieg zorganizowałam przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazny
Borówiec oraz Grupą Zielony Peryskop.
Wśród sponsorów biegu znaleźli się: Miasto i Gmina Kórnik, Body Art Strefa Zmian,
Futurum, Greta Flowers, Big Bud, Borbe
Kosmetyki Profesjonalne, Kwestia Smaku,
Bluberry - szkoła językowa. Wśród wolontariuszy nie zabrakło również członków
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich. Posiłki
przygotowała restauracja Ventus.
Biegi odbyły się w przepięknej scenerii
Borówieckich lasów, gdzie w połączeniu z
doskonałą pogodą stanowiły jedno z ciekawszych wydarzeń integracyjnych nie tylko dla

mieszkańców Borówca.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci. W tym roku na starcie
stanęło ok. 80 dzieci w przedziale wiekowym
2015-2003. Wśród atrakcji znalazł się również sportowy festyn przygotowany przez
Przedszkole Śpiewające Włóczykije.
Trasa biegu głównego 10 km wiodła przez
lasy i pola, i z pewnością nie była prosta.
Biegacze musieli zmierzyć się z piaszczystymi fragmentami ścieżek oraz sporymi
wzniesieniami. Jednak samo obcowanie z
naturą w tak malowniczej aurze było nieporównywalne z biegami po asfalcie.
W tym roku nasze wydarzenie zostało
wzbogacone o profesjonalną rozgrzewkę w
wykonaniu Pani Eweliny Wysockiej - Babst
wielokrotnej medalistki i reprezentantki

Lubońskiego Klubu Biegacza.
Szczególne podziękowania składam Markowi Małkowskiemu, Jerzemu Walczyk, Józefowi Antczak, Jolancie Kaczmarek, Katarzynie
Kaczmarek, Włodzimierzowi Rocławskiemu,
Łukaszowi Gulińskiemu, Robertowi Ruskowiakowi, Wojciechowi Kiełbasiewiczowi,
Jarosławowi Jankowskiemu, Ewelinie Wysockiej - Babst a także niezastąpionemu
Panu Januszowi Zarębie, który prowadził
biegi dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich w przyszłym roku!
W naszym biegu nikt nie przegrywa- zmierzamy się wyłącznie z własnymi słabościamikażdy uczestnik otrzymuje medal!
◊ Anna Andrzejewska

Kolarstwo
Pierwsze Zwycięstwa w Nowym Sezonie
Doskonale spisała się młodzież z kórnickiej
szkółki kolarskiej Mróz Jedynka Kórnik w rozegranych ogólnopolskich kryteriach ulicznych w Stawiszynie i w Kaliszu. W pierwszy
dzień zawodów wśród młodziczek 2 miejsce
zajęła Marysia Hoffmann, a jej koleżanki klubowe Julia Przymusińska i Emilia Jurga zajęły
kolejno miejsca 4 i 7. Wśród młodzików na 2
miejscu podium uplasował się Wiktor Perz,
a Mateusz Przymusiński zajął 8 miejsce.
W Stawiszynie swoje pierwsze zwycięstwo
w karierze wywalczyła juniorka młodsza
Grupy Mróz Kinga Kortus. Tradycyjnie bardzo dobrze zaprezentowały się starsze zawodniczki z Kórnika w wyścigu kobiet. Zwyciężyła Monika Graczewska, a na najniższym
stopniu podium stanęła Viktoria Żegleń.
Drugiego dnia w Kaliszu szkółka z Kórnika
nie pozostawiła złudzeń kto jest najlepszy.
Marysia Hoffmann zwyciężyła w wyścigu
młodziczek, a Mateusz Przymusiński zdeklasował rywali zwyciężając w wyścigu młodzików. W kategorii juniorek młodszych Kinga
Kortus zajęła drugie miejsce, wśród juniorek
Natalia Szymczak była 4, a wśród juniorów
młodszych Jan Modzelewski zajął miejsce
3. W wyścigu kobiet całe podium przypadło
zawodniczkom Grupy Mróz, ponownie zwyciężyła Monika Graczewska przed Karoliną
Lipiejko i Joanną Golec.
Wymarzony Debiut w Pucharze Polski
Doskonałym debiutem może się pochwalić młodziutka zawodniczka ze szkółki
kolarskiej w Kórniku Joanna Błaszczak.
W pierwszym swoim starcie w kategorii
juniorka młodsza wraz ze swoją koleżanką
klubową Zofią Picz zdecydowanie zwyciężyły
w sprincie drużynowym podczas Pucharu
Polski w Pruszkowie. Na tych samych zawodach młode kolarki Grupy Mróz startowały również w konkurencji sprint, gdzie
Zosia była 3, Asia 6, natomiast w kirinie
Zosia zajęła 5 miejsce, a Asia 7. Obie tym
samym już się zakwalifikowały do finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Trzy
dni później rozegrany został torowy Puchar
Polski dla juniorów i seniorów. Pierwszego
dnia zawodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik
jadące w składzie Viktoria Żegleń, Monika
Graczewska, Karolina Lipiejko i Joanna
Golec zwyciężyły w wyścigu drużynowym
na dochodzenie, Viktoria Żegleń zwyciężyła w eliminacjach do wieloboju omnium,
natomiast Graczewska w klasyfikacji generalnej omnium (4 konkurencje) stanęła
na najniższym stopniu podium. Trzeciego
dnia zawodów na zakończenie rozegrano
wyścig medison (dwójkami), w którym
kórnicka para Graczewska - Lipiejko zajęła
trzecie miejsce.
◊ Paweł Marciniak

ORGANIZATORZY:
UKS Jedynka Kórnik
KCSiR OAZA - Błonie
Urząd Miejski w Kórniku
Wielkopolski Związek Kolarski

3 MAJA 2018
STADION KCSiR W KÓRNIKU
49 Wielki Festyn
Rowerowy Dla Dzieci

PROGRAM ZAWODÓW
10.00-11.30 zapisy dzieci na stadionie w obecności rodziców
opiekunów ( prosimy zabrać 4 agrafki )
11.00 start kategorii młodzik/młodziczka
20 Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich
12.00 start dzieci do lat 4 - dystans 100m
dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza gminy Kórnik
12.15 start dzieci do lat 6 - dystans 250m
oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
12.30 start dzieci do lat 8 - dystans 400m
12.45 start dzieci do lat 10 - dystans 800m
13.00 start kategorii szkółek rocznik 2007
13.20 start kategorii Żak (11-12 lat)
14.00 start kategorii Młodzik – sztafety
14.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
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Wicemistrz Polski w warcabach

Tymoteusz Wicemistrzem Polski w błyskawicznych warcabach 100 polowych.
Mistrzostwa Polski w warcabach 100
polowych – to już ostatni krajowy turniej
mistrzowski dla juniorów. Tym razem zawody odbyły się w Szczyrku w dniach 11-15
kwietnia.
Podobnie jak na Mistrzostwa Polski w warcabach 64 polowych – na turniej pojechało 4
zawodników z MUKS Wieża Kórnicka: bracia
Aleksander i Tymoteusz Zawitaj oraz bracia
Samuel i Tymoteusz Kątni.
Mistrzostwa odbyły się na 3 różnych dystansach czasowych po 9 rund w każdym
z turniejów.
W turnieju głównym w grupie chłopców
do lat 10, wystartowali bracia Zawitaj oraz
Tymoteusz Kątny. W grupie tej również
wystartował aktualny Mistrz Świata do lat
11 Mateusz Wysokiński z Lipna, zawodnik,
który na świecie nie przegrał ani jednej partii od blisko 2 lat…..aż do 6 rundy turnieju
głównego, w której na 1 desce spotkał się
z Tymoteuszem Kątnym. Po blisko 2,5 godzinie gry Tymoteusz przeprowadził życiową
kombinację i przebił się na damkę, a na
dokończenie partii zostało mu zaledwie 2
minuty z 90 jakie miał na starcie. Po ciężkiej walce z czasem i próbami przebicia się
przeciwnika, Tymek wybił ostatniego pionka
przeciwnika mając zaledwie 5 sekund na
zegarze, a w oczach Mistrza Świata po raz
pierwszy od dawna pojawiły się łzy.
Tymoteusz wskoczył na pozycję lidera
i utrzymał ją jeszcze po rundzie 7, niestety
zmęczenie i presja dały o sobie znać – po
przegraniu ostatnich 2 rund, ostatecznie
spadł na 5 pozycję. W swoim pierwszym
występie na zawodach na dużej warcabnicy
świetnie zaprezentowali się bracia Zawitaj
plasując się w 2 dziesiątce turnieju. Tymoteusz Zawitaj zajął 19 pozycję, Aleksander

Zawitaj – 18 pozycję.
Nowy turniej – w grze aktywnej na dystansie
15 min na partię rozpoczął się pojedynkiem
Tymoteusza Kątnego z Mistrzem Świata już
w 1 rundzie. Wysokiński był żądny rewanżu za turniej główny jednak i Tymoteusz
był bardzo zmotywowany – ostatecznie
pojedynek zakończył się remisem. Po serii
wygranych Tymoteusza i wskoczenie po 6
rundzie na pozycje lidera….ponownie Tymek nie wytrzymał presji i przegrał ostatnie
3 rundy, kończąc na 12 miejscu.
Jednak, co się nie udało w turnieju głównym i aktywnym – udało się w turnieju
błyskawicznym. Tym razem po przegranej
w 1 rundzie, Tymoteusz piął się od dołu
i wygrywając 6 kolejnych partii - wytrzymał
presję w ostatnich rundach wywalczając 2
miejsce w Polsce.
Podobnie jak w turnieju głównym świetnie
w swoich pierwszych zawodach uplasowali się Tymoteusz i Aleksander Zawitaj,
udowadniając swoją przynależność do 2
dziesiątki zawodników w Polsce.
Aleksander Zawitaj w turnieju aktywnym zajął 21 miejsce, natomiast w turnieju błyskawicznym 17 miejsce. Jego brat Tymoteusz
Zawitaj w grze aktywnej zajął 18 miejsce,
natomiast w grze błyskawicznej 26 miejsce.
Cała trójka to koledzy z 3 klasy ze Szkoły
Podstawowej w Radzewie.
W grupie chłopców do lat 13 wystartował Samuel Kątny, który zaliczył świetny początek
turnieju, jednak każda z partii rozgrywana
blisko 3 godziny kosztowała go sporo sił.
Niestety kryzys przyszedł w decydującej
części zawodów, w których Samuel zaliczył
trzy porażki i ostatecznie uplasował się na
13 miejscu.
Za to bardzo blisko podium znalazł się
w grze aktywnej. Po 7 rundach był na 3 miejscu i wystarczyło wygrać jedną z 2 ostatnich

Radzevia ponownie w finale

Kiedy rok temu zespół unihokeistek UKS Radzevia Radzewo znalazł się w wielkim finale
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w kategorii
juniorek młodszych, było to dla wszystkich
wielką niespodzianką. Przez rok zespół poczynił jednak spore postępy i w tym sezonie
awans do najlepszej czwórki w Wielkopolsce

nikogo już nie zdziwił. Awans dziewczęta
wywalczyły w turnieju półfinałowym, jaki
odbył się 22 kwietnia w Gorzycach Wielkich.
Pierwszy mecz z UKS Jastrzębie Żytowiecko
był prawdziwym dreszczowcem. Na prowadzenie wychodziła raz jedna, raz druga
drużyna. Ostateczny wynik 8:8 pozostawiał

Wicemistrzowie powiatu z ZS

partii, by cieszyć się medalem. Niestety obie
partie zakończyły się remisami i ostatecznie
Samuel spadł na 5 miejsce tracąc do podium
1 punkt.
Sezon warcabowy dla naszych zawodników
powoli dobiega końca, jego efektem jest
powołanie do Kadry Polski na Mistrzostwa
Świata w warcabach 64 polowych Samuela
Kątnego. Mistrzostwa Świata rozpoczynają
się pod koniec maja w Izmirze w Turcji.
W kadrze Polski warcabów 100 polowych
znalazł się również Tymoteusz Kątny i bardzo niewiele zabrakło, aby Tymek pojechał
na Mistrzostwa Świata do Wilna, ale 5 miejsce turnieju głównego w Szczyrku daje mu
miejsce rezerwowe w kadrze.
To był udany pierwszy sezon powstałej
w tym roku sekcji warcabowej przy MUKS
Wieża Kórnicka.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
◊ RK
lekki niedosyt, ale przyjęliśmy go z zadowoleniem, gdyż przeciwniczki nie wykorzystały
rzutu karnego na 5 sekund przed końcem
meczu. Drugi mecz z gospodarzami zawodów UKS Refleks Gorzyce Wielkie zakończył
się zwycięstwem Radzevianek 8:4, co w ostatecznym rozrachunku dało nam drugie
miejsce, premiowane awansem do finału
Ligi. Na sukces zapracowały: kapitan Roksana Toboła (4 bramki + 4 asysty), Klaudia
Olejniczak (7), Sylwia Rumińska (3+2), Mirella
Rozmiarek (2+1), Zuzanna Banecka (0+2),
Natalia Sznura, Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk oraz bramkarki Patrycja Bartkowiak i Roksana Bazanowska. Wyróżnienia
indywidualne za grę w poszczególnych
meczach otrzymały: grająca na każdej pozycji, celnie strzelająca i dokładnie podająca
Roksana Toboła oraz szalejąca pod bramką
przeciwników Klaudia Olejniczak.
◊ K. Niemier

Reprezentacja Zespołu Szkół w Kórniku
zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w piłkę nożną, które odbyły
się 11.04.2018 w Puszczykowie. W składzie
zagrali: Błażej Biernacki, Jan Frąckowiak,
Dominik Siwiński, Radosław Andrzejczak,
Sebastian Sobański, Mikołaj Wrzesiński,
Adam Baran, Dawid Górka, Filip Kujawa.
W turnieju uczestniczyły 4 drużyny, które
awansowały z turniejów półfinałowych:
ZS nr 1 Swarzędz, ZS Puszczykowo, ZS nr
2 Swarzędz, ZS Kórnik. Zawody rozegrano
systemem każdy z każdym.
W pierwszym meczu padł remis 1:1 z faworyzowanym zespołem z ZS nr 1 w Swarzędzu. Zapachniało nawet dużą sensacją, gdyż
to Kórniczanie prowadzili 1:0 przez dłuższy
fragment meczu. Uczniowie zagrali bardzo
ambitnie, zostawili dużo zdrowia na boisku.
Taktyka opierała się o bardzo uważną grę
obronną, zespół wywiązał się wzorowo
z realizacji tego celu.
Drugi mecz z jeszcze mocniejszym przeciwnikiem, również ze Swarzędza przebiegał
przez długi okres gry w podobny sposób
jak w meczu poprzednim. Działo się tak do
momentu, gdy przypadkowo nasz obrońca
zagrał ręką w polu karnym, sędzia słusznie
podyktował rzut karny. Została powiększona tzw. „objętość ciała zawodnika”, a piłka
zmierzała w kierunku gdzie znajdowali się
napastnicy. Po zdobyciu bramki z karnego
Swarzędzanie zastosowali wysoki pressing
który spowodował, iż nasi zawodnicy popełnili błąd podczas wyprowadzenia piłki i było
już 2:0. Podmęczeni już piłkarze z Kórnika,
grający drugi mecz z rzędu rozluźnili szyki
obronne chcąc uratować wynik. Zaatakowali
większą ilością zawodników i niestety mecz
zakończył się wynikiem 5:0.
W ostatnim spotkaniu w lepszej sytuacji
byli uczniowie z ZS w Kórniku, gdyż piłkarze
z Puszczykowa grali drugi mecz z rzędu.
Ponownie bardzo dobre ustawienie w obronie, szybkie odbudowywanie ustawienia
w defensywie, wzajemna asekuracja zadecydowała o wygranej Kórniczan 5:2.
Reprezentacja osiągnęła tak dobry wynik
dzięki temu, iż na boisku było widać zespół.
Wyjątkowej urody bramki, bardzo trudne
technicznie strzelał świetnie dysponowany
Sebastian Sobański.
Wyniki naszego zespołu:
ZS Kórnik – ZS nr 1 w Swarzędzu 1-1
ZS Kórnik – ZS nr 2 w Swarzędzu 0-5
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 5-2
Klasyfikacja końcowa:
1 – ZS nr 2 w Swarzędzu - awans
2 – ZS Kórnik
3 – ZS nr 1 w Swarzędzu
4 – ZS w Puszczykowie
◊ AP
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnię malarza, pracownika
robót wykończeniowych. Umowa
o pracę, pełen etat. Tel. 601-774-205
Montażysta/Montażystka. Oferujemy umowę o pracę, liczne benefity. Praca na 2 zmiany. Kontakt
pato@softcells.com Tel. 784-012-709
Firma PERFECTA zatrudni pracowników gospodarczych (miejsce pracy
Gądki) oraz pracowników remontowo-budowlanych. Tel. 661-966-715
ANMED zatrudni serwisanta
sprzętu medycznego. Wykształcenie
min. Średnie techniczne lub student
politechniki IV lub V roku. Zgłoszenia
na adres: anmed@anemd.com.pl
Poszukujemy opiekunki dla starszej pani. Runowo - poniedziałek,
środa, czwartek. Tel. 695-251-964
Usługi sprzątające MBB Magdalena Bukczyńska-Bubień. Sprzątanie
domów, mieszkań, firm. Mycie
okien, pranie tapicerki meblowej
i samochodowej. Tel. 509-508-657

Zatrudnię do sprzątania biurowca w Dziećmierowie 4 h dziennie
(między godz. 16-22 do wyboru).
Tel. 605-997-054
Zatrudnimy montera klimatyzacji
i wentylacji. Kontakt e-mail: m.nagla@
ak-klimatyzacje.pl Tel. 533-476-808

INNE
Lucky Garden - Szczęśliwy Ogród kompleksowe usługi ogrodnicze. Zapraszamy na FB. Tel. 726-461-590.
Wertykulacja wiosenna, koszenie
trawników i inne prace ogrodowe.
Tel. 604-379-025
Sprzedam bojler ARISTON PRO-ECO 50-litrowy, stan bardzo dobry.
Tel. 783-497-133
Catering, garmażerka - przyjęcia, uroczystości, komunie.
Tel. 667-733-397
Poszukujemy mieszkań, domów, lokali i działek do kupna lub
wynajmu – Nieruchomości AM.
Tel. 608-092-266

Sprzedam ładny dom parterowy,
136m² z garażem, działka 630m², os.
Owocowe Wzgórze - Nieruchomości
AM. Tel. 608- 092-266

Ogrodnik zajmie się ogrodem
(cięcie drzew, krzewów, żywopłotów, opryski, szczepienie).
Tel. 607-786-551

Wynajmę plac 250m² przy cmentarzu w Kórniku pod działalność - Nieruchomości AM. Tel. 608-092-266

Oferuję usługi blacharsko-dekarskie. Tel. 604-855-151

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel.537-394-398
Sprzedam pralkę, lodówkę.
Tel. 511-120-011
Oddam albę komunijną chłopięcą. Długość około 120cm.
Tel. 781-689-857
Wynajmę pokój z dostępem do
kuchni i łazienki. Tel. 501-645-939
Sprzedam Keyboard Roland w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel.790-242-926
Sprzedam dwa nowe tablety
Lenovo. Granatowy i biały. Posiadam także dwa etui. Cena do
uzgodnienia. Tel. 790-243-926
Sprzedam ule wielkopolskie.
Tel. 61-819-05-87

Firma remontowo- budowlana
z wieloletnim doświadczeniem
układa płytki, pozbruk, maluje płoty,
klinkier- tanio. Tel. 782-513-000
Sprzedam nowe części do Fiata 125p. Alternator, rozrusznik,
serwo, aparat zapłonowy i inne.
Tel. 500-166-008
Kupię działkę budowlaną
w Kórniku, Bninie, Biernatki.
Tel. 603-422-968
Wykonam drobne prace w ogrodzie m.in. koszenie trawników itp.
Tel. 796-973-359
Sprzedam pralkę wirnikową marki
Daewoo. Cena 100 zł - do negocjacji.
Tel. 724-009-743
Sprzedam nowy rower miejski, kolor łososiowy oraz chodzik dziecięcy.
Tel. 515229658

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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

zatrudni na stanowisko:
Konserwator - Złota Rączka
Miejsce pracy: Kórnik
Główne obowiązki:
• wykonywanie prac konserwacyjnych w budynkach
• sprawne usuwanie zaistniałych awarii
i reakcja na bieżące potrzeby
• drobne naprawy i remonty
• obsługa techniczna budynków

czyli zwiedzanie Polski i nie tylko na rowerze
Oczekiwania:
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i dokładność
• prawo jazdy kat. B
• umiejętności „złotej rączki”
Oferujemy:
• różne formy współpracy: Umowa zlecenie, umowę o pracę,
½ etatu, własna działalność gospodarcza,
• niezbędne narzędzia pracy.
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Oferty prosimy kierować na adres spółki WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Marlena Hanelik Anna
Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
NAKŁAD: 4200 egz.
ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

11
maja 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 4 maja 2018 r.

opowiedzą miłośnicy "dwóch kółek" z Kórnickiego Bractwa Rowerowego:

Jędrzej Cholewczyński

ZAPISY: 61 8 170 021

Piotr Fankidejski

Krzysztof Rolnik

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

