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Od lipca
nowe zasady
odbioru
odpadów
komunalnych
W tym numerze :
- Zaproszenie na jubileusz urodzin Wisławy Szymborskiej
- Instrukcja segregowania odpadów komunalnych
Foto: ŁG

- Informacje na temat inwestycji
- Wywiad z Białą Damą

PROSTO Z RATUSZA

90. rocznicy urodzin

Wisławy Szymborskiej
29 czer wca 2013 roku w Kórniku:
- otwarcie wystawy pamiątek jakie Wisława Szymborska pozostawiła Bibliotece Kórnickiej PAN
- spektakularny spacer z Teatrem Legion z Podzamcza -Promenadą - na Prowent - około godz. 16:30
- odsłonięcie ławeczki poświęconej Wisławie Szymborskiej - Prowent, obok Promenady - okolo godz. 17:00
- następnie festyn przy muzyce, z grami i zabawami słownymi, wiele atrakcji i nagród
- pokaz filmów o Wisławie Szymborskiej, godz. 19:00
- tego też dnia pierwszy dzień emisji dukata lokalnego “4 kórniki”
- dodatkowo w lipcu i sierpniu w muzeum w kórnickim Zamku
wystawa wyklejanek wykonanych przez Wisławę Szymborską
29 VI o godz. 16:00 z Dworca na Rondzie Rataje wyruszy Szymborskwóz.
Dla osób, które wyrecytują fragment wiersza W. Szymborskiej “Urodziny”
przejazd Poznań-Prowent Gratis. Ilość miejsc ograniczona!
Organizatorzy:
- Wydział Promocji Gminy Kórnik
- Kórnicki Ośrodek Kultury

Patroni Medialni:

Współpraca:

Rywalizacja
piłkarzy policjantów
Na boisku piłkarskim w Błażejewku
odbyły się w dniach 7/8 czerwca 2013
roku rozgrywki XV Turnieju Piłki Nożnej
IPA Poznań 2013. IPA to Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policji.
W rozgrywkach udział wzięło 16 drużyn
reprezentujących Polskę, Ukrainę, Węgry,
Rumunię, oraz Włochy. Tym razem puchar
trafił do rąk zawodników gospodarzy, czyli
IPA Poznań. W otwarciu i podsumowaniu
turnieju brał udział wiceburmistrz Antoni
Kalisz.
Turniej Ekologiczny
7 czerwca w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Łysy Młyn” w Nadleśnictwie Łopuchówko

odbył się XV Turniej Ekologiczny Szkół
Podstawowych Gminy Kórnik. Tradycyjnie
w turnieju uczestniczyli najlepsi przyrodnicy
ze szkół, wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, nauczyciele przyrody,
przedstawiciele nadleśnictwa, Arboretum
PAN w Kórniku, poznańskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli, WPN oraz kórnickiego samorządu.
Dyskusja o odpadach
Kolejne spotkanie w ZGO Jarocin, które
odbyło się 11 czerwca dotyczyło doprecyzowania warunków odbioru odpadów z terenu
Gminy Kórnik. W spotkaniu Uczestniczyli:
Mariusz Zadrożny - prezes zarządu ZGO,
Anna Pieńskowska - kierownik ZGO, Paweł
Wojna - prezes PGK Śrem i Włodzimierz
Matuszak - prezes WKiUK Wodkom Kórnik,

Komenda Hufca ZHP informuje,
że obchody 100-lecia Harcerstwa Kórnickiego
- Zlot Harcerskich Pokoleń odbędzie się
22 czerwca 2013 r.

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk

oraz przedstawiciele UM w Kórniku pod kierunkiem wiceburmistrza Antoniego Kalisza.
Jubileusz WFOŚiGW

Z RATUSZA

W przededniu wypadającej 2 lipca br.

13 czerwca w auli Uniwersytetu Adama
Mickiewicza odbyła się gala 20-lecia działaności Wielkopolskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gmin
i powiatów z całej Wielkopolski, najstarsi
pracownicy funduszu zostali wyróżnieni
odznakami resortowymi, a członkowie
rady nadzorczej i wszyscy byli szefowie
funduszu odebrali gratulacje. Wiceburmistrz
Antoni Kalisz w imieniu samorządu Gminy
Kórnik złożył na ręce pani prezes Hanny
Grunt podziękowania dla pracowników
funduszu za współpracę.
Opr. ŁG

MUZYKA
Z KÓRNIKA 2013
7. lipca, godz. 18.00
GDYBYM BYŁ BOGATY
Arboretum
14. lipca, godz. 18.00
MAGIA ZAKARPACIA
Arboretum

W programie Zlotu:
12.00 - apel
13.00 - Polowa Msza Św.
14.00 - obiad
15.00 - Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej,
a także Zespołu Muzyczno-Wokalnego „SIKORY”
16.00 - spotkanie w dawnych drużynach
/wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia..,
przegląd kronik, udział w festynie i pląsach
zuchowych/
18.00 - Rejs po jeziorze „z harcerską piosenką”
19.00 - kolacja
20.30 - Jubileuszowe Ognisko
22.00 - „Przybądź do mnie dam Ci kwiat paproci”
22.45 - 100 wianków na stulecie!
23.30 - „Już do odwrotu głos trąbki wzywa”
Organizatorzy zapewniają przejazd autobusem:
- odjazd o godzinie 11.15
przy plantach na wysokości sklepu„Żabka”
- powrót około godziny 23.30
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21. lipca, godz. 18.00
ZAMOYSKI IN MEMORIAM
Arboretum
28. lipca, godz. 18.00
KONCERT
Z WIELKIM ZADĘCIEM
Arboretum
4. sierpnia, godz. 18.00
PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO
Arboretum
11. sierpnia, godz. 19.00
MUZYCZNE SKARBY
BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ PAN
Kościół pw. Wszystkich Świętych
w Kórniku
18. sierpnia, godz. 18.00
TENOROWY ZAWRÓT GŁOWY
Arboretum
25. sierpnia, godz. 18.00
WIRTUOZI GITARY
Arboretum
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ODPADÓW

TWORZYWA SZTUCZNE

TAK, należy wrzucać:
- zgniecione i puste butelki po napojach
typu PET
- puste, wymyte opakowania po chemii
gospodarczej
- puszki aluminiowe po napojach
NIE należy wrzucać:
-opakowań po jogurtach, śmietanach itp..
-folii, reklamówek, opakowań po słodyczach
-opakowań i butelek po olejach i smarach
-puszek i pojemników po farbach i lakierach
-opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
-styropianu, zabawek, mebli ogrodowych
-naczyń styropianowych jednorazowego
użytku
-tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego

Wielka rewolucja w gospodarowaniu
odpadami trwa. Od lipca ruszyć ma nowy
system odbioru śmieci z naszych posesji. Przypomnijmy, że dotychczas to każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany był do podpisania
umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorcą
uprawnionym do świadczenia takich usług. Ze
względu na nowe przepisy ustawowe, odpowiedzialność za produkowane przez nas śmieci
przejmie teraz gmina. To samorząd ma teraz
obowiązek wyłonienia na zasadzie przetargu
przedsiębiorcy, który odbierze od nas odpady.
Zapłacimy za to do budżetu gminy odpowiednio: 10 zł miesięcznie od osoby, jeśli będziemy
zgodnie z wymogami segregować odpady, lub
15 zł miesięcznie od osoby, jeśli oddamy tylko
odpady zmieszane.
Przetarg na odbiór odpadów w naszej
gminie wybrało konsorcjum: WODKOM Kórnik
i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Śremie. Oto rozmowa z prezesem WODKOMu
Włodzimierzem Matuszakiem:
Gdy rozmawialiśmy przed kilkoma
miesiącami, z dużą ostrożnością wypowiadał się Pan na temat szans WODKOMU w
przygotowywanym przetargu...
Ostrożność podyktowana była realizmem.
Ustawodawca postawił wysokie wymagania.
Warunki przetargu były więc takie, że bez
wsparcia nie mielibyśmy raczej szans na ich
spełnienie. Na szczęście udało nam się znaleźć partnera – Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej ze Śremu, i wystartowaliśmy
wspólnie. Było to niezbędne choćby dlatego, że
nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu do odbioru
niektórych pojemników, a partner je posiada.
Ale udało się. Konsorcjum wygrało
przetarg. Czy mieszkańców czekają jakieś
zmiany w sposobie odbioru odpadów z
nieruchomości?
Zmianą na pewno jest forma zawierania
umów i opłata, którą teraz wnosi się do budżetu
gminy. Kiedyś mieszkańcy wybierali przewoźnika, zawierał z nim umowę i płacili za pojemnik.
Teraz wyboru nie ma i płacimy od osoby. W
przyszłym tygodniu (rozmowa odbyła się 7
czerwca przyp. ŁG) spotykamy się z naszym
partnerem ze Śremu, by ustalić, która firma
z jakiego obszaru odbierze śmieci oraz inne
szczegóły współpracy. Pod koniec czerwca
do mieszkańców trafi harmonogram odbioru i
zasady segregowania odpadów. Są one takie
same jak stosowaliśmy dotychczas.
Dodatkowo jesteśmy zobligowani do odbioru raz na pół roku odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV/AGD.
W teorii wszystko jest już opracowane. W
praktyce jednak czekają nas bardzo pracowite
miesiące …
Dlaczego?
Choćby dlatego, że nie wszyscy złożyli deklaracje dotyczące odpadów. Nie otrzymaliśmy
jeszcze wszystkich informacji z urzędu, a są
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INSTRUKCJA SEGREGACJI

SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE
to przecież dane niezbędne do sporządzenia
harmonogramu odbioru. Szacujemy, że mamy
w gminie około 8 tys. nieruchomości. Wiadomo,
że nie wszyscy zameldowani są w Kórniku.
Pojawia się pytanie- jeśli ktoś zameldowany
jest w jednej gminie, ale mieszka w innej – gdzie
powinien złożyć deklarację? W przepisach
ustawy odpowiedzi brak. Takich trudnych do
zweryfikowania sytuacji jest więcej. Ustawa
wprowadzająca nowe przepisy ma niestety
sporo luk, nieścisłości i pojawiają się głosy, że
wiele zapisów wymaga już nowelizacji.
Większość jednak właścicieli złożyła
deklaracje. Wypełniając je można było wybrać, czy będzie się odpady segregować,
czy nie. Od tego zależy wysokość stawki
podatku. Jak będziecie weryfikować to, czy
dany mieszkaniec prawidłowo segreguje?
Przypomnę, że system segregacji nie
zmienia się. Mieszkańcy otrzymają worki na:
szkło kolorowe i białe, papier i makulaturę
oraz na tworzywa sztuczne. Resztę wyrzucamy do kubła jako tzw. odpady zmieszane.
Zgodnie z narzuconymi nam w przetargu
przepisami, w przypadku, gdy ktoś zadeklarował selektywną zbiórkę, ale niewłaściwie
segreguje, czyli: w workach na segregowane
odpady znajdują się inne niż wskazane w
przepisach śmieci, lub w kuble na zmieszane
odpady znajdujemy to, co należy segregować, w takim przypadku winniśmy wykonać
dokumentację fotograficzną, spisać protokół
i zawiadomić urząd. Pociągnie to za sobą
procedurę administracyjną i podwyższenie
opłaty.
Z doświadczenia wiemy, że skutecznie
działa system naklejek – tzn. dotychczas, gdy
ktoś niewłaściwie segregował informowaliśmy
go - za pomocą naklejki na worek- że odpady
nie są odpowiednio przygotowane i odbierzemy je przy następnym kursie. Być może na
początku zastosujemy właśnie taką, mniej
restrykcyjną metodę.
Proszę też pamiętać, że nie będziemy
odbierać niepełnych worków. Każdy worek

kosztuje, więc te niepełne zostawimy do uzupełnienia i odbierzemy przy kolejnym kursie.
A co ze spółdzielniami mieszkaniowymi
i wspólnotami? Co się stanie, jeśli wśród
grupy mieszkańców znajdzie się czarna
owca, która nie będzie segregować?
Jest to na pewno kłopot. W spółdzielniach
zazwyczaj wszyscy korzystają z jednego,
wspólnego punktu zbierania odpadów. Nie
ma możliwości weryfikacji każdego z osobna.
Mam nadzieję, że nie będzie trzeba stosować
tu odpowiedzialności zbiorowej. Ale niestety
my – zobligowani wymogami narzuconymi
przez gminę – musimy pilnować tego, by
odpady były właściwie segregowane. Wywóz
odpadów zmieszanych kosztuje znacznie
więcej niż recykling.
Podsumujmy więc to, jakich informacji
i działań mogą oczekiwać mieszkańcy w
najbliższym czasie?
Do końca czerwca do każdego mieszkańca
powinien trafić harmonogram wywozu. Razem
z nim wyślemy informacje o tym, jak należy
segregować odpady (taka informacja opublikowana jest także obok. przyp. ŁG) .
Razem z harmonogramem, lub przy
pierwszym odbiorze śmieci dostarczymy worki
tym, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę.
Wszystkie informacje znajdą się - mam nadzieję
- na stronie internetowej www.kornik.pl oraz na
naszej stronie, którą właśnie tworzymy.
Każdą nieruchomość będziemy odwiedzać dwa razy w miesiącu odbierając odpady
zmieszane, a raz po odpady segregowane.
Wyjątkiem są spółdzielnie, gdzie ustalimy harmonogram w zależności od potrzeb.
Staramy się jak najlepiej przygotować do
nowej sytuacji. Mamy nadzieję, że płynnie
przejdziemy do nowych zasad współpracy z
mieszkańcami i urzędem. Jeśli pojawią się
jakieś problemy, prosimy o informowanie nas
o tym.
Rozmaiwł ŁG

nr 12/2013

TAK, należy wrzucać:
-czyste butelki ze szkła barwionego i
białego bez etykiet, korków, nakrętek i
metalowych obręczy
-wymyte słoiki po dżemach i przetworach
(pozbawione metalowych nakrętek, zacisków,
a także gumowych uszczelek )
-opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
-naczynia ze szkła zwykłego
NIE należy wrzucać:
-naczyń żaroodpornych ( luminarc, arcoroc itp.) kryształów
-porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek
-luster, kineskopów, świetlówek, żarówek
-szyb okiennych zbrojonych i samochodowych
-szkła laboratyjnego oraz ampułek po lekach

PAPIER, MAKULATURA
TAK, należy wrzucać:
-zgniecione kartony, tekturę falistą
-gazety, magazyny, gazetki reklamowe,
ulotki, katalogi
-zeszyty i stare książki
-czyste torebki papierowe, papier pakunkowy
NIE należy wrzucać:
-zabrudzonego, lub zatłuszczonego papieru,
resztek żywności
-ubrań i pieluch ( pampersy )
-papieru termicznego do faksu i drukarki,
kalek, pergaminu
-tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie
-styropianu, folii aluminiowych
-kartonów po sokach, napojach i mleku

Informacje
o imwestycjach
Kolejne informacje na temat inwestycji
prowadzonych przez Wydział Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Kórniku.
1. Chodnik we wsi Czmoń wzdłuż drogi
wojewódzkiej (ul. Bnińska od ulicy Świerkowej
do ulicy Lipowej) – zostało zlecone opracowanie
projektu budowlanego.
2. Budowa chodnika w Szczodrzykowie
ul. Poznańska - – zostało zlecone opracowanie
projektu budowlanego
3. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową w Kórniku obręb Bnin w rejonie
osiedla Przy Drodze Kalejskiej. Zadanie
dwuletnie - rozpoczęte w 2012r. Obecnie trwają
przygotowania do układania masy asfaltowej.
4. Budowa drogi ul. Zimowa w Mościenicy (projekt) - zostało zlecone opracowanie
projektu budowlanego
5. Budowa drogi w Czmońcu (odcinek od
drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej
nr 2464P (obejmującej działki geodezyjne nr
639, 369/4 i 492) – w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie
dokumentacji projektowej na remont i budowę
drogi
6. Budowa ulicy Zamoyskigo w Kórniku - w dniu 28 maja br. podpisano umowę z
Wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczną się
w II połowie czerwca po uzgodnieniu przez Wykonawcę organizacji ruchu. Termin zakończenia
zadania przewidziany jest na 14 sierpnia 2013r.
7. Modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej w Bninie – został ogłoszony przetarg
na budowę ulicy Jeziornej. Dla ulicy Cmentarnej
przygotowuje się wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
8. Budowa budynku socjalnego w
Dachowie - Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z
Funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych. Wykonano mury parteru. Trwają
prace związane z ułożeniem stropu wraz z
płytą żelbetową.. Termin zakończenia zadania
przewidziany jest na 29 listopada 2013r.

9. Rozbudowa budynku OSP w Radzewie. Zadanie dwuletnie – realizacja przewidziana w latach 2013 -2014. Wpłynęło odwołanie
na rozstrzygnięcie przetargu na budowę. Oczekujemy na wyznaczenie terminu sprawy.
10. Budowa oświetlenia w Borówcu na
ulicach: Na Skarpie, Zacisze i os. Piaskowe –
obwód 1 – w dniu 10 czerwca br. podpisano
umowę na budowę oświetlenia. Prace rozpoczną się na początku lipca, po uzgodnieniu
przez Wykonawcę organizacji ruchu i potrwają
do końca lipca.
11. Budowa oświetlenia w Szczytnikach
na os. Bajkowym - w dniu 10 czerwca br. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Prace
rozpoczną się w drugiej połowie czerwca, po
uzgodnieniu przez Wykonawcę organizacji
ruchu i potrwają do końca lipca
12. Budowa oświetlenia na osiedlu
przy ul. Krauthofera w Kórniku – Bninie
(ulice: Molińskiej – Woykowskiej, Krauthofera,
Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego) - w dniu
10 czerwca br. podpisano umowę na budowę
oświetlenia. Prace rozpoczną się na początku
lipca po uzgodnieniu przez Wykonawcę organizacji ruchu i potrwają do końca lipca
13. Rewitalizacja Kórnika i Bnina (w
tym modernizacja rynku w Kórniku). Zadanie
dwuletnie. Otrzymano pozwolenie na budowę,
przygotowywane są materiały do ogłoszenia
przetargu na budowę.
14. Rozbudowa świetlicy w Dębcu.
Zadanie dofinansowane w Ramach działania
413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013. Trwają prace wykończeniowe
polegające na układaniu płytek, szpachlowaniu
ścian. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 30 sierpnia 2013r.
15. Budowa świetlicy w Robakowie.
Zadanie dofinansowane w Ramach działania
413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013. Wykonywane są instalacje snitarne.
Zakończono prace związane z elewacją budynku. Termin zakończenia zadania przewidziany
jest na 29 listopada 2013r.
Wydział Inwestycji UM w Kórniku

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Nowe przepisy
śmieci0we cd.

UWAGA:
-worki z odpadami posegregowanymi niezgodnie z instrukcją będą pozostawione do
powtórnego posegregowania, lub w przypadku potwierdzenia przez zleceniodawcę
zostaną odebrane jako odpady zmieszane
-nie do końca wypełnione worki z odpadami
segregowanymi pozostaną do wypełnieni
odbioru w następnym terminie

21 czerwca 2013 r.
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Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r. do
dnia 15 lipca 2013 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
nieruchomości:
- 1 działki nr 284/15 położonej w obrębie Biernatki, gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków
zagospodarowania.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych będących własnością
Gminy Kórnik
działki nr 167/3 o powierzchni 0,4578 ha
numer księgi wieczystej T.I-K.7 Prusinowo
położonej w miejscowości Prusinowo
klasy użytków: RIVa -0,1200, RV – 0,3378
działki nr 168 o powierzchni 0,5000 ha
numer księgi wieczystej T.I-K.7 Prusinowo
położonej w miejscowości Prusinowo
klasy użytków: RIIIa-0,2800, RIVa – 0,2200
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 4,0 q pszenicy rocznie
- W/w nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca,
Sekretariat) w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na
zabezpieczonej kopercie:
„OFERTA NA DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 26 lipca 2013r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy)
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 22
lipca 2013 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r.
do dnia 15 lipca 2013 r., wywieszone zostały wykazy dotyczące sprzedaży w trybie
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:
- działki nr 403/4 położonej w miejscowości Kórnik,
- 1 działki nr 403/5 położonej w miejscowości Kórnik,
- 1 działki nr 403/6 położonej w miejscowości Kórnik,
- 1 działki nr 403/7 położonej w miejscowości Kórnik.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia
15 lipca 2013 r. wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
nieruchomości:
- 4 działek nr 785/1, 785/2, 785/3, 785/4
położonych w Kórniku obręb Bnin gmina
Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległych w
celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 674

„Sprawna firma”
w powiecie poznańskim
W związku z realizacją projektu
„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w Powiecie Poznańskim”.
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Działanie 6.2.
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia) trwa
nabór uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do 15 osób
(7mężczyzn i 8 kobiet):
-legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
-zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego,
- w wieku od 15 do 64 lat,
- o niskich kwalifikacjach zawodowych,
-posiadających status osoby bezrobotnej
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Poznaniu.
Projekt ma na celu stworzenie nowych
miejsc pracy poprzez udzielenie wsparcia
finansowego w wysokości 40 tys. zł oraz
wsparcia pomostowego w wysokości
1 500 zł prze pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 10
osobom, których pomysł na firmę zostanie oceniony najwyżej.
Projekt realizowany będzie do lutego
2015 roku.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do zamknięcia listy uczestników w
Kancelarii urzędu (pokój 104).
Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone w
terminie naboru.
Informacji udziela
Pani Agnieszka Horab-Szałęga
z Powiatowego Urzędu Pracy
tel. 61 8345-685 lub
e – mail:
a.horab.szalega@pup.poznan.pl
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PODZIĘKOWANIE

Bank Spółdzielczy
w Kórniku
poszukuje kandydatA na:

INFORMACJE

INFORMACJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Stanowisko ds. archiwum

Gorąco dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
Sąsiadom z Placu Niepodległości 14 i Znajomym
za słowa otuchy i pomoc
oraz poznańskiemu Hospicjum Palium i pani Zofii Gromek
za opiekę w czasie choroby naszej Mamy

Haliny Półchłopkowej
Gorącą wdzięczność wyrażamy księdzu Franciszkowi Sikorze
za opiekę duchową nad naszą Mamą
i przewodniczenie pięknej ceremonii pogrzebowej.
Serdeczne Bóg zapłać kierujemy
do księdza Koncelebransa Przemysława Kusza
oraz do Sióstr Miłosierdzia za modlitwy.
Dziękujemy Wszystkim, w tym Delegacjom,
za udział w uroczystościach pogrzebowych,
ofiarowane za Mamę liczne komunie św. i intencje mszalne
oraz złożone kwiaty.
Dziękujemy również chórowi Castellum Cantans
wraz z dyrygentem Markiem Gandeckim oraz Franciszkowi Nowakowi
za uroczystą oprawę muzyczną.
Szczególne podziękowania składamy przyjaciółce naszej rodziny
– Wandzie Pietrowicz za wszelką pomoc w tym trudnym dla nas okresie.
córka Dorota i syn Michał z Rodziną

Pani Katarzynie Zimniak
Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Kórniku
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
21 czerwca 2013 r.

Obowiązki:
- przyjmowanie dokumentacji archiwalnej
od jednostek organizacyjnych Banku
Wymagania:
- prowadzenie archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją
archiwalną Banku Spółdzielczego w
Kórniku
- dbanie o dobry stan dokumentów
- bieżące śledzenie przepisów z zakresu
prowadzenia archiwum oraz uaktualnianie wewnętrznych regulacji Banku
- wykształcenie średnie
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu
Osoby zainteresowane prosimy o
przysyłanie CV i listu motywacyjnego na
adres e-mail:
sekretariat@bskornik.pl
lub dostarczenie osobiście w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku z
siedzibą przy Placu Niepodległości 31.
Bank Spółdzielczy
w Kórniku
poszukuje kandydatA na:
Inspektor ds. Marketingu
Obowiązki:
-nadzór nad stroną internetową
-przygotowanie i prowadzenie kampanii
promocyjnych (produktowych i wizerunkowych)
-kreowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i koordynowanie spraw związanych z kształtowaniem wizerunku Banku
-działania w zakresie public relations, w
tym nadzorowanie czynności związanych
z publikacjami informacyjnymi o Banku
- monitorowanie realizowania przez Bank
długoterminowej strategii działania,
-prowadzenie działań wspierającej rozwój
działalności Banku,
Wymagania:
- umiejętność analitycznego myślenia
- duża samodzielność, asertywność
- łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi
-znajomość systemu IT
- wykształcenie co najmniej średnie, mile
widziane wyższe licencjackie
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
w wymiarze ¾ etatu
Osoby zainteresowane prosimy o
przysyłanie CV i listu motywacyjnego na
adres e-mail
sekretariat@bskornik.pl
lub dostarczenie osobiście w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku z
siedzibą przy Placu Niepodległości 31.
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Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA organizuje wystawy malarstwa polskiego. W tym roku odbędą się następujące wystawy:
Eugeniusz Gerlach
- wystawa w dniach 28.06.13 – 15.09.13

Agnieszka Opala
- wrzesień – listopad 2013

Włodzimierz Włoszkiewicz
– wystawa pod koniec bieżącego roku.

Eugeniusz Gerlach (ur. 1941)mieszka
i pracuje w Krakowie. Absolwent
Wydziału Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP (1966). Od roku 1966 należy
do Związku Polskich Artystów Plastyków.
W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw
indywidualnych i udział w ponad 70 wystawach zbiorowych. Jego obrazy znajdują
się w kolekcjach muzealnych, zbiorach
prywatnych w
Polsce i zagranicą, m.in. w Kanadzie,
USA, Francji, Szwecji, Niemczech i
RPA. Dwukrotnie otrzymał Stypendium
Ministra Kultury i Sztuki.
Obrazy wystawców będzie można również zakupić.
Szczegóły na www.oaza.kornik.pl

BZZZ… zza ula
RÓJKA
Naturalne zjawisko
rozmnażania się gatunku
występujące w pszczelich
rodzinach, nie bez kozery nazywane jest rójką.
Unoszące się w czasie tego procesu w powietrzu tysiące pszczół, tworzą kilkumetrowy rój niczym chmurę. Pszczele roje można było, mimo
tegorocznego opóźnienia w rozwoju przyrody,
zaobserwować jeszcze po koniec maja. Zasadniczo w naszych warunkach klimatycznych
rojenie pszczół występuje właśnie od maja do
lipca. Bez takiego instynktownego, naturalnego
dążenia pszczół do rojenia się, pszczoły w
krótkim czasie wymarłyby, i to niezależnie od
sztucznego wspomagania tego procesu przez
pszczelarzy w prowadzonych pasiekach.
Istotnym czynnikiem poprzedzającym rójkę
jest utrzymujący się nastrój rojowy, który budzi
się wraz ze wzrostem „pszczelego bezrobocia”,
tzn. gdy ilość pszczół robotnic jest na tyle duża,
że wystarcza już „rąk” do wszelkich prac. To
wtedy ulowa „porodówka” zaczyna masowo
odnotowywać, planowane zresztą narodziny
pszczelich samców. Trutnie są niezbędnym
ogniwem do skutecznego i udanego założenia
nowej rodziny pszczół. Czynnikiem sprzyjającym do wyrojenia się w danym okresie jest
utrzymująca się ciepła aura, podobna w odczuciach do pogody przedburzowej. Najczęściej
roje wylatują w godz.9-13.
Rój początkowo krąży nad ulem, potem
osiada w pobliżu pasieki. Często jest to
rozwidlenie gałęzi, ale w latach poprzednich
zdarzyło się, że i na misyjnym krzyżu przy
kościele w Kórniku zawisła szukająca nowego
lokum wędrująca pszczela rodzina. W roju jest
jedna matka i tysiące robotnic zaopatrzonych

na drogę i pierwsze chwile „wolności” w sporą
porcję zapasów. Trutnie kręcą się też w pobliżu
takiego roju, gotowe w każdej chwili do spełnienia swojej życiowej misji. Część pszczół,
tkzw. zwiadowczyń, wylatuje na poszukiwanie
nowego mieszkania dla rodziny. Po znalezieniu
takowego, pszczoły przelatują na miejsce nowej
kwatery.
W dzisiejszych czasach powszechnej
urbanizacji i przemysłowego rozwoju ludzkości,
coraz trudniej pszczołom znaleźć właściwe,
nowe miejsce do życia. Pomoc ze strony człowieka, może w istotny sposób spełnić pszczele
oczekiwania co do rozwoju gatunku. Wystarczy
tylko dać pszczołom szansę „przetestowania”
zamieszkania w zorganizowanej działalności
pasiecznej, gdzie ule są wygodnym, czerpiącym rozwiązania z natury - udoskonalonym
mieszkaniem pszczół. Trzeba je tylko „złapać”
i osadzić w ulu. Pszczelarz zrobi to wykorzystując tymczasowe schronienie dla wyrojonych

pszczół, a więc gotową tkzw. rojnicę, czyli
specjalną, najczęściej drewnianą skrzynkę do
osadzania roju, bądź w przypadku trudnych
warunków ulokowania się roju (np. wiszące na
dużej wysokości) wykorzysta awaryjną rojnicę –
np. lekki, ale mocny karton. W obu przypadkach
w rojnicach tych „na dzień dobry” (jako pakiet
powitalny) umieszcza się kilka ramek ulowych.
Jeśli więc zauważymy rojące się pszczoły,
powiadommy jeśli to możliwe w pierwszej
kolejności najbliższego pszczelarza - bo to
zapewne z jego pasieki wyroiły się pszczoły.
Gdy to powiadomienie jest nieskuteczne, to
skontaktujmy się z innym znajomym pszczelarzem, bądź w ostateczności możemy zgłosić
rójkę do Koła Pszczelarzy w Kórniku - telefon
kontaktowy stacjonarny (61) 89 809 89 lub
komórkowy - 662 596 852. Koło Pszczelarzy w
Kórniku pełnić będzie w tym okresie nieformalną rolę „Pogotowia Rojowego”. Pozyskane w
ten sposób przez pszczelarza pszczoły, zostaną
zagospodarowane w ich nowym lokum – odpowiednio przygotowanym ulu. Z czasem ich
praca przyniesie zapewne owoce dla człowieka
i jego środowiska. Osoba zgłaszająca rójkę
może śmiało nazywać siebie „Przyjacielem
pszczół”.
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

KULTURA

KULTURA

WYSTAWy w OAZIE

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Rosół domowy

Poprosiłem panią Izę, by do bieżącego
wydania Kórniczanina, do „Kącika kulinarnego” przygotowała przepis na domowy
rosół z kury. Dlaczego? Zbliża się rocznica
urodzin urodzonej na Prowencie laureatki
Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej. Gdy
delegacja z Kórnika ostatni raz odwiedziła
panią Wisławę w Krakowie, poetka obiecała, że jeśli zdrowie pozwoli wybierze się do
naszego miasta, ale - jak dodała z humorem
- pod warunkiem, że poczęstujemy ją u nas
domowym rosołem z kury. (ŁG).

Dzieci RODZICOM
2 czerwca w Kórnickim Ośrodku Kultury odbędzie sie prezentacja umiejętności gry
na instrumentach młodych muzyków kształcących się w Kórniku po opieką:
Macieja Nowaka (godz. 12:00), Zygmunta Szrama (14:00) i Alicji Gandeckiej ( 16:00)
Zapraszamy wszsytkich miłośników muzyki!
8
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Ugotowanie rosołu wydaje się takie proste.
Wystarczy wrzucić do garnka mięso, jarzyny
dolać trochę wody, pogotować i danie gotowe.
A jednak, żeby powstał pyszny domowy bulion
potrzeba czegoś więcej, potrzebna jest jakaś
magia, spokój i czas… Rosół zawsze będzie
kojarzył mi się z rodzinnym domem, specjalnie
gotowany podczas choroby, z troską podawany przez rodziców jako panaceum na całe
zło. Ciągle próbuję ugotować rosół taki jaki
przyrządza mój tata, wciąż jednak czegoś w
nim brakuje, pewnie szeptam nie te zaklęcia.

21 czerwca 2013 r.

Składniki:
• 1 – 1 ½ kg mieszanego mięsa (kura, indyk,
wołowina lub cielęcina)
• szczypta kminku
• 4 ziarna ziela angielskiego
• 10 ziaren czarnego pieprzu
• 2 cm kawałek imbiru
• 1 liść laurowy
• 2 suszone grzybki
• sól
• 1 cebula opieczona nad ogniem
• 1 por
• 2 marchewki
• kawałek selera
• kawałek włoskiej kapusty
• 1 pietruszka
• 3 ząbki czosnku
• 3 gałązki natki pietruszki
• 1 gałązka (lub 1 łyżeczka suszonego) lubczyku

angielskie, pieprz, imbir, liść laurowy, suszone grzyby), gotować 1 -1 ½ godziny. Kiedy
mięso zacznie mięknąć dodać resztę warzyw
i gotować do ich miękkości. Jeśli to konieczne
rosół doprawić solą.
Rosół podawać z makaronem, posypany
natką pietruszki.
Smacznego:- )
Iza Jokiel
Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.
blogspot.com gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.

Mięso starannie umyć, osuszyć natrzeć
solą. Duży garnek napełnić zimna wodą (ok.
4 l), włożyć mięso i gotować na małym ogniu.
Kiedy pojawią się szumowiny usunąć je.
Dodać do wywaru przyprawy (kminek, ziele
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Dla każdego coś ciekawego
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kamionkach cały czas odbywają się
ciekawe zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.
Młodzi ludzie mieli okazję podczas
warsztatów z robotyki i elektroniki, które
prowadził Radosław Sip, zobaczyć jak
programuje on roboty. Pod okiem pana
Radosława tworzyli własne lampki ledowe.
Równocześnie w świetlicy OSP realizowane są warsztaty zdrowego gotowania
dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem pań
Małgorzaty i Joanny. Ich uczestnicy zajmują
się wypiekiem ciasteczek, tortów, zdrowych
deserów.
Z kolei dla młodych osób interesujących
się sztuką teatralna, organizowane są
spotkania, na których można spróbować
swoich sił aktorskich. Grupa dzieci i młodzieży prowadzonych przez Justynę Sip i
Magdalenę Telesińską wykonuje dekoracje, uczestniczy w tworzeniu scenariusza.

Dla dorosłych są cykliczne spotkania
dla pań - „Babskie plotki”. Podczas odbywających się na nich zajęć wykonywane są
prace rękodzielnicze. Panie spotykają się
też z kosmetyczką, wizażystką, biorą udział
w zajęciach kulinarnych.
Od niedawna w związku z realizacją
„Festiwalu produktu lokalnego” przygotowywanego przez OSP Kamionki panie
wytwarzają kulinarne produkty regionalne,
które będą zaprezentowane w sobotę, 8
czerwca podczas XIII Festynu Rodzinnego
w Kamionkach.
Dla dzieci, które lubią uprawiać sztukę
przez taniec, Maria Muszyńska prowadzi
warsztaty taneczne. Młodzi ludzie z tej
grupy wystąpią także na XIII Festynie
Rodzinnym.
Oczywiście w Internetowym Centrum
Edukacyjno-Oświatowym odbywają się
stałe zajęcia. Można tu skorzystać z pięciu
komputerów. Dorośli wykonują tu dokumenty aplikacyjne, uczą się programów
Word, Excel. Młodzi ludzie korzystają z gier
komputerowych, ciekawych programów,
ale też z Internetu przydatnego w nauce
szkolnej. Przychodzą tu m. in. uczestnicy
zajęć w świetlicy prowadzonej przez Romanę Lange.

Magdalena Telesińska, która prowadzi
ICEO, podkreśla, iż na bogatą ofertę zajęć i
warsztatów realizowanych w OSP Kamionki
pozyskiwane są środki z różnych źródeł.
Pisane są wnioski o dotacje do różnych
fundacji, OSP stara się pozyskiwać środki
unijne. W ten sposób są czynione starania,
by powiększać ofertę, by każdy znalazł w
remizie coś ciekawego dla siebie. OSP kamionki podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska, integruje mieszkańców
Kamionek. Następuje przez to nawiązywanie więzi, żeby mieszkańcy mieli poczucie
tożsamości z wsią. Osoby zamieszkałe w
Kamionkach nie tylko korzystają z oferty remizy, ale też włączają się w jej działalność.
Dorota Napierała przygotowała warsztaty,
na których odbywały się eksperymenty z
fizyki i chemii. Młodzi ludzie mogli w ten
sposób na wesoło i ciekawiej niż w szkole
poszerzyć swoją wiedzę. Z kolei architekt Magdalena Sobczyk przygotowała warsztaty, w trakcie których uczestnicy projektowali
domy, tworzyli aranżacje wnętrz. Obie panie
mają poprowadzić takie spotkania także w
czasie wakacji.
Robert Wrzesiński

XIII Festyn Rodzinny
Już po raz XIII odbył się Rodzinny Festyn w Kamionkach, którego organizatorami
w sobotę, 8 czerwca byli: Ochotnicza Straż
Pożarna i Rada Sołecka z Kamionek. Trzynasty raz realizacja Festynu była możliwa
dzięki dotacji z Gminy Kórnik. Festyn rozpoczął się ulewą i gradobiciem, ale zakończył
wspaniałą pogodą i dobrą zabawą mieszkańców, którzy jak zwykle licznie przybyli
na Festyn do Kamionek.
Tegoroczny Festyn przybliżał życie
XII-wiecznej osady. Pojawili się wojowie
prezentujący dawne obyczaje, przedmioty
z życia codziennego oraz broń strzelecką
tamtych czasów. Na zakończenie zaprezentowany został taniec z ogniem.

Festyn Rodzinny w Szczytnikach

Atrakcje dla dzieci i dorosłych, zwiedzanie
bojowego wozu straży pożarnej, konkursy z
nagrodami i dużo dobrej zabawy - tak w skrócie
można opisać wspólne rodzinne świętowanie
podczas festynu, który odbył się w sobotę 15
czerwca br. w Szczytnikach.
Dla najmłodszych niezwykłą frajdą były
dmuchane zamki i najrozmaitsze konkursy
prowadzone przez animatorów.
Po wyczerpującej zabawie można było
zregenerować siły, zjadając pyszne wypieki ( i
nie tylko) przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach, a wszystkie
dzieci mogły również liczyć na darmową watę
cukrową i lody.
Do wieczora trwała doskonała zabawa przy
muzyce, granej przez zespół muzyczny.
A. Kałka

Parafiada
w Borówcu
Jak zawsze w czerwcu proboszcz parafii
M.B. Królowej Rodzin w Borówcu zaprosił
parafian, mieszkańców Borówca i okolic
na Parafiadę.
Po mszy św. przyszedł czas na małe
„co nieco”, gry i zabawy dla mniejszych i
większy. Wypiekami częstowali przybyłych
gości mieszkańcy Borówca. Można było
posmakować pyszne wypieki, kiełbaski,
kaszanka, bigos, grochówkę, pajdę ze
smalcem, zimne napoje.
Wszyscy mogli sprawdzić się w łucznictwie (Łuk), w strzelaniu z broni pneumatycznej (Wiatrówka), w rzucaniu lotkami (Dart),
w rzucaniu kulami (Boules).
Występ Zespołu Folklorystycznego
„Cepelia” z Poznania, rozpoczął część
artystyczną Parafiady.
Tradycyjny mecz piłkarski radnych i
mieszkańców, zastąpiły w tym roku zawody
rywalizujących drużyn poszczególnych ulic

i mieszkańców pobliskich Kamionek. Kilkuosobowe drużyny musiały sprawdzić się
w następujących dyscyplinach: wyścigi na
nartach, slalom z piłka w kaloszach, wyścigi
w workach rzut „presakiem słomy” widłami,
pompowanie balonów i bieg z balonami,
„wyciskanie” pnia drzewa, przeciąganie liny.
Zaraz po emocjach sportowych, wszy-

scy milusińscy mogli sprawdzić się w roli
strażaków, dzięki OSP Kórnik, którzy przyjechali zaprezentować wóz bojowy.
Następną atrakcją był występ iluzjonisty.
Nie mniej emocji wzbudziło losowanie nagród w loterii fantowej, w której jak co roku
można było wygrać wartościowe upominki.
A. Kałka

Dzień Dziecka w konarskim

Oprac. Robert Wrzesiński

Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały
świat (J. Korczak)
W sobotę, 8 czerwca, w Konarskim obchodziliśmy dzień dziecka. Dla uczestników
uroczystości przygotowane były liczne atrakcje
między innymi: gry, zabawy, konkursy.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w
konkurencjach, za które otrzymywały nagrody
w postaci drobnych upominków i słodyczy. Były
również zorganizowane konkursy dla dzieci i
dorosłych takie jak przeciąganie liny lub rozpoznawanie swojego dziecka. W trakcie festynu
odbył się również pokaz taneczno-aerobikowy
przygotowany przez zespół One Dance pod kierunkiem Kingi Zgardy. Po części przeznaczonej
dla dzieci zaczęła się zabawa dla dorosłych.
Podczas festynu można było skosztować
pysznych wypieków, wypić kawę i zjeść gorącą
kiełbasę. Jak przystało na to święto na twarzach
dzieci było pełno radości i uśmiechów.
Beata Toboła

Nawałnica w Kamionkach
W sobotę, 8 czerwca bardzo intensywna
ulewa oraz grad spowodowały chwilowy
paraliż w ruchu ulicznym i wiele lokalnych
podtopień w Kamionkach. Drogi zamieniły
się w rwące potoki, a woda zalewała posesje. Przy niektórych domach woda sięgała
prawie do pół metra. Najgorsza sytuacja
była na os. Kresowym i os. Północnym oraz
przy ul. Wierzbowej i Jaśminowej. Przy ul.
Wierzbowej rybki ze stawów pływały na drodze. Strażacy z OSP Kamionki i OSP Kórnik
udzielali pomocy mieszkańcom przez długie
popołudnie. Sytuacja ta zwróciła uwagę
mieszkańców na konieczność odbudowy
i kontroli stanu rowów odwadniających,
by zapobiec w przyszłości podobnym
sytuacjom.
Oprac. Robert Wrzesiński
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Wieści
z Kamionek
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W domu Wspólnoty Sióstr Uczennic
Krzyża w Czmońcu podejmowane są różne
inicjatywy. W połowie czerwca zjechali tam
sami mężczyźni: z odległych miejsc – od
Szczecina po Wrocław, ale też z bliska - z
Bnina, Mosiny, Poznania.
Celem tego spotkania, organizowanego
przez Fundację Dom na Skale od 5 lat,
jest poprawa relacji ojca z synem. Z tego
powodu prowadzącym sesje jest również
ojciec - benedyktyn z Biskupowa k/Nysy
o. Krzysztof Gzella. Rekolekcjom zawsze
towarzyszy jakaś postać biblijna. W tym
roku był to prorok Eliasz. Zainspirowani
tą postacią chcieliśmy odnowić i wzmocnić naszą relację z Bogiem. I tak, jak ten
prorok rozpalić serca żarliwością o chwałę
Pana Boga Zastępów. W czasie modlitwy
i trudów wędrówki odpychaliśmy od siebie
ducha lenistwa, gnuśności ogólnie mówiąc
ducha acedii. Nasze serce wzmacnialiśmy
przez modlitwę od godziny piątej rano,
milczenie do południa i długie słuchanie

słowa Bożego. Ciało zaś hartowaliśmy
przez wędrówkę, wspólną rywalizację (min.
zawody strażackie, strzelanie z łuku, zadania sprawdzające spostrzegawczość), a
noc spędziliśmy w obozowych warunkach,
zmieniając się przy ognisku na warcie,
pełnionej przez ojca z synem.

„Dwójka” Poznaje Wielkopolskę

Były to dwie doby wypełnione czasem,
który niewątpliwie wzmacnia męskie więzi,
daje możliwość lepszego wzajemnego
poznania i porozumienia. Bo cóż może
być lepszego niż przygoda przeżyta ramię
w ramię z własnym synem/ ze swoim tatą?
Radosław Szeszko
Fundacja Dom Na Skale

Nieobozowa
Akcja
Letnia
2013
w Kórniku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
informuje, że przeprowadzi NAL 2013 na
terenie Ośrodka w dni robocze w terminie od 01 lipca do 22 sierpnia 2013r w
godzinach 9:00 do 13:00.3Uczestnikami
NAL 2013 mogą być dzieci, które ukończyły 7 lat i młodzież do 16 lat.
Karty kwalifikacyjne oraz regulamin
NAL będą wydawane w biurze OSiR od
17.06.2013.
Na karcie należy zaznaczyć planowany czas pobytu, sposób dojazdu
(możliwy dowóz samodzielny).
Dzieci będą dowożone autobusami
Kombusu. Wyjazd z Kórnika o 9:00przystanek przy Gimnazjum w Kórniku,
o 9:10- Rynek Bnin, 9:20 OSiR ul.
Leśna 6.
Wyjazd dzieci z OSiR Kórnik o 13:00.
W planie są trzy wycieczki oraz
cztery wyjścia na pływalnię OAZA w
Kórniku. Plan wycieczek i wyjść na
basen (OAZA) zostanie podany przy
odbiorze kart.
Miejsce przeznaczone do kąpieli
przy OSiR będzie czynne od 1.07 do
31.08.2013 pod opieką ratownika.
					
RB
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„Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce”
działające przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku po raz kolejny 18 maja 2013 r.
zorganizowało ciekawą formę sobotniego
wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość skorzystania
z jednodniowej wycieczki w ramach cyklu
„Poznajemy Wielkopolskę”. Połączenie
turystyki z poznawaniem ciekawych miejsc
Wielkopolski to jedno z zadań naszego
stowarzyszenia. Chcemy, aby młodzi ludzie chętnie korzystali z aktywnej formy
wypoczynku. Bowiem dziś, gdzie komputer
zajmuje znaczącą część dnia, dzieci niechętnie uprawiają turystykę krajoznawczą.
Organizatorzy wycieczki panie Izabela
Biernacka i Jolanta Ratajczak przygotowały
interesujący program wyjazdu.
Sobotnim rankiem 44 osobowa grupa
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku i Szkoły Podstawowej w Radzewie udała
się do Uzarzewa, Pobiedzisk i Dziekanowic.
Jako pierwsze odwiedziliśmy znajdujące się
na Szlaku Piastowskim Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie. Ogromną
radość sprawiło dzieciom obcowanie z
pięknymi eksponatami zwierząt naturalnej
wielkości. Wzięliśmy także udział w zajęciach edukacyjnych „Warstwy lasu”, które

utrwaliły zdobytą w szkole wiedzę.
Następnym punktem wycieczki był
Skansen Miniatur w Pobiedziskach. Tam
poczuliśmy się jak Guliwer w krainie Liliputów. Z ciekawością obejrzeliśmy miniatury
budowli, które są wierną kopią oryginałów
z zachowaniem wszelkich detali.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Wielkopolskim Parku Etnograficznym
w Dziekanowicach. Na terenie skansenu
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Sesja dla ojców i synów w Czmońcu

zobaczyliśmy jak dawniej wyglądała nasza
wieś i czym różniła się od wsi w innych
regionach naszego kraju.
Na pamiątkę naszego wyjazdu każdy
uczestnik otrzymał od organizatora broszurkę – jednodniówkę, która nie pozwoli
zapomnieć o ciekawych miejscach naszego
regionu.
Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń.
I. Biernacka, J. Ratajczak

Śladami „Marianny i Róży”

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk zaprosiło miłośników książki „Marianna i róże”
na wyprawę śladami jej bohaterów. 8 czerwca
40-osobowa wycieczka wyruszyła z kórnickiego
rynku w poszukiwaniu śladów historii i z potrzebą zaznania przygody.
Książka „Marianna i róże” Janiny Fedorowicz i Joanny Konopińskiej to rodzaj pamiętnika napisanego na podstawie zachowanego
archiwum rodziny Malinowskich i Jasieckich,
które żyły w Wielkim Księstwie Poznańskim na
przełomie XIX i XX wieku. Dzieje ziemiańskiej
rodziny, szczegóły jej zwyczajów, tradycje, opowiedziane są przez narratorkę: Mariannę z Malinowskich Jasiecką. Losy bohaterów ukazane
są na tle autentycznych wydarzeń, które miały
miejsce w Wielkopolsce pod zaborem pruskim.
Co niezmiernie istotne, większość opowiedzianych na kartach książki wydarzeń miało
miejsce niedaleko Kórnika, który także uwieczniony został w pamiętniku Marianny.
Pierwszym przystankiem na trasie wyprawy
było położone około 40 km od naszego miasta
Ostowieczko. Stojący tutaj dwór ziemiański
nabyli bohaterowie po sprzedaniu dworku w
Polwicy. Dziś zabudowania przechodzą gruntowną renowację. Zakupione przez prywatnego
inwestora odzyskują dawną świetność. Ogród
jest znów zadbany, a obok wybudowano
sadzawkę z mini wodospadem. Dzięki uprzejmości właściciela i przychylności jednego z
pracowników, który oprowadził grupę, mogliśmy
zobaczyć tę piękną nieruchomość.
Zwiedzanie położonego nieopodal Dolska
rozpoczęliśmy od odwiedzenia cmentarza, na
którym odnaleźliśmy nagrobek Róży Malinowskiej i Marianny z Malinowskich Lisieckiej.

21 czerwca 2013 r.

Po pięknej dolskiej kolegiacie oprowadził
nas i historię jej opowiedział ks. proboszcz
Tomasz Buliński. Zaprosił on naszą grupę także
na plebanię, gdzie zaprezentował odkryte na
początku XXI wieku pod warstwami farby freski
naścienne oraz zbiory muzealne związane z
kościołami Dolska. Po obiedzie w restauracji
w ośrodku Willa Natura i krótkim rekonesansie
na rynku w Dolsku wyruszyliśmy do Śniecisk.
Ksiądz proboszcz Krzysztof Kruk przybliżył
nam dzieje pięknego, drewnianego kościoła
parafialnego demonstrując także ciekawe
znalezisko sprzed kilku lat. Za jednym z ołtarzy
znaleziono schowaną we wrześniu 1939 roku
paczkę z dwoma biało-czerwonymi sztandarami i ostatnimi polskimi gazetami wydanymi
przed II wojną światową.
Tak piękny kościół mieści się kilkanaście
kilometrów od Kórnika, ale część z uczestników
wycieczki była w nim po raz pierwszy.

Ostatnim przystankiem była Polwica. Ten
będący niegdyś własnością Lisieckich majątek
z dworkiem, w którym urodził się poeta Ryszard
Berwiński daleki jest od świetności. Przyglądając się jednak uważnie, można było wyłowić
elementy architektury i krajobrazu opisane w
książce, a w zarośniętym parku, przy bramie
wjazdowej odnaleźliśmy pięknie kwitnące,
zdziczałe róże.
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia
Ogończyk przygotowali i przedstawili krótkie
streszczenie losów bohaterów książki, a także
informacje dotyczące obiektów i miejsc, które
odwiedziliśmy. W organizacji wycieczki pomógł
nam Urząd Miejski w Kórniku, KOMBUS, oraz
Parafia w Kórniku, która wypożyczyła nam
sprzęt nagłaśniający.
ŁG
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W dniach 13-17 maja uczniowie kórnickiego gimnazjum imienia Władysława
hr. Zamoyskiego w ramach wymiany
pojechali do zaprzyjaźnionego z naszą
gminą, znajdującego się w Niemczech
miasta Königstein.
Königstein jest to niezwykle malownicze
miasto, położone na terenie wyżynnym,
niedaleko Frankfurtu. Zwane jest często
sypialnią Frankfurtu, ponieważ wiele pracujących tam ludzi mieszka w Königstein,
z powodu łatwego i szybkiego dojazdu do
pracy.
Pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe
do szkoły, po małym poczęstunku pojechaliśmy do rodzin, u których mieszkaliśmy
podczas naszego pobytu w Niemczech.
Następnego dnia wypoczęci, zwiedziliśmy
szkołę naszych kolegów i koleżanek, a
następnie wybraliśmy się na mały spacer
po mieście, dowiedzieliśmy się też trochę
o historii Königstein. Kolejny dzień zaczął
się od przejazdu szybką kolejką do Frankfurtu, gdzie mogliśmy się przespacerować

piękną promenadą, zwiedzić katedrę i most,
z którego rozciągał się bardzo malowniczy
widok. Ostatni dzień był przeznaczony na
oglądanie ogromnego i interesującego
skansenu, a także na spędzenie miło czasu
przy grilu.

XV TURNIEJ EKOLOGICZNY GMINY KÓRNIK

Mimo długiej i męczącej podróży jesteśmy bardzo zadowoleni z powodu zawarcia
nowych znajomości, sprawdzenia własnych
umiejętności językowych, a także poznania
nowych miejsc i kultury.
Barbara Filipiak

7 czerwca w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Łysy Młyn” w Nadleśnictwie Łopuchówko
odbył się finał Turnieju Ekologicznego Gminy Kórnik zorganizowany przez Agnieszkę
Półchłopek i Zofię Talarczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku.
Tradycyjnie w turnieju uczestniczyli najlepsi przyrodnicy ze szkół podstawowych
naszej gminy wyłonieni w eliminacjach
szkolnych, nauczyciele przyrody oraz
zaproszeni przedstawiciele nadleśnictwa,
kórnickiego samorządu i Arboretum PAN,
poznańskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli oraz Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
W nowoczesnym ośrodku dydaktycznym powitał wszystkich dr inż. Tomasz
Sobalak. Następnie uczestnicy obejrzeli
prezentację multimedialną będącą retrospektywą minionych konkursowych edycji
oraz pokazy przyrodnicze, które wzbudziły
wiele naukowych emocji szczególnie
podczas doświadczeń z zastosowaniem
ciekłego azotu. Emocje towarzyszyły rów-

IV Festiwal Języka Angielskiego w Kórniku

PRZEPIS NA ANGIELSKI
Język angielski w scence rodzajowej ze
śmiechem, na słodko w kuchni, rockowo w
piosence i lirycznie w wierszu. Kórnickie Gimnazjum już po raz czwarty było gospodarzem
Festiwalu Języka Angielskiego. Impreza zgromadziła blisko sto osób. Zmagania językowe
trwały pięć godzin i zakończyły się prestiżowo
-- wręczeniem nagród dla zwycięzców i kulinarnie -wyjściem wszystkich uczestników na
wspólną pizzę.
- Organizacja tej imprezy to dla nas wielka
radość. Festiwal rozwija się. W tym roku gościliśmy już młodzież z siedmiu szkół – mówi Anna
Żurawska – pomysłodawczyni i organizatorka
Festiwalu. – Mam nadzieję, że wszyscy dobrze
się bawili. To dla młodzieży również doskonała
okazja, aby współpracować w grupie przy
realizacji konkursowych projektów i rozwijać
umiejętności językowe – podkreśla.
W IV Festiwalu Języka Angielskiego w Kórniku wzięli udział nauczyciele języka angielskiego wraz z młodzieżą z gimnazjów z : Rogalina,
Daszewic, Robakowa, Tulec, z Gimnazjum
nr 1 z Puszczykowa, Kleszczewa i Kórnika.
Młodzież konkurowała w czterech kategoriach:
piosenka, wiersz, scenka rodzajowa oraz film
przedstawiający program kulinarny. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą znajomością
angielskiego, odpowiednią wymową a przede
wszystkim – pomysłowością.
- W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy do konkursu film. Muszę przyznać, że
młodzież spisała się znakomicie. Przepisy na
ciasta, sałatki czy pizzę w filmowym wydaniu
nie odbiegały poziomem od profesjonalnych
programów kulinarnych, a w niektórych przypadkach przewyższały je humorem – przekonuje współorganizatorka Festiwalu Marta
Kwietniewska-Svarth.
Impreza zakończyła się wręczeniem nagród, wśród których można wymienić pendrivy,
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słuchawki do mp4, plecaki, apaszki, koszulki,
portfeliki, bransoletki, słowniki, readersy i inne.
Festiwal zakończył się wspólnym biesiadowaniem.
Festiwal odbył się 6 czerwca 2013 w Kórniku. Impreza została zorganizowana dzięki finansowej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
uprzejmości miejscowej straży pożarnej, która
udostępniła salę oraz wsparciu Pani Marzeny
Dominiak - Dyrektor Gimnazjum w Kórniku.
Lista nagrodzonych:
Kategoria – piosenka
1. Katarzyna Osuch - Tulce
2. Martyna Retinger - Puszczykowo, Joanna
Breś – Kórnik
3. Maria Winkowska – Puszczykowo, Aleksandra Koper- Kleszczewo
Wyróżnienie – zespół: Wiktoria Pałka,
Zuzanna Jankowska, Patrycja Nowak - Daszewice; Angelika Antkowiak - Rogalin
Wiersz
1. Stanisław Bartmiński - Rogalin
2. Izabela Witkowska - Daszewice
3. Maria Michalak – Kórnik, Barbara Filipiak
– Kórnik
Wyróżnienie – Natalia Jaskulska - Rogalin
Scenka
1. „Got talent” – zespół z Kórnika w składzie:

W konkursie wiedzy i umiejętności
najlepsza okazała się drużyna ze Szczodrzykowa (35pkt). Kolejne miejsca zajęły
zespoły: SP2 Kórnik (34pkt), SP1 (27pkt) i
SP Radzewo (25pkt).
W trzeciej części turnieju szkolne zespoły prezentowały opracowane raporty
ekologiczne dotyczące jakości wód jezior,
rzek i cieków wodnych gminy, przygotowane plakaty, pokazały prezentację
multimedialną oraz nakręcony filmik z
prowadzonych badań laboratoryjnych. W
ekoprezentacjach pierwsze miejsce zajęła
drużyna ze Szczodrzykowa, następne SP2
oraz trzecie ex aequo SP1 i SP Radzewo.
Na zakończenie turnieju pan burmistrz
Antoni Kalisz, wręczając uczniom nagrody
i dyplomy, podkreślił wysoki poziom wiedzy
i przyrodniczych umiejętności, jaki prezentowali oraz podziękował ich nauczycielom
za wkład w przygotowanie zespołów i realizację projektów ekologicznych w gminie
Kórnik.
Agnieszka Półchłopek
Podziękowania
Organizatorzy XV Turnieju Ekologicznego gminy Kórnik składają serdecznie
podziękowania panu burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu i panu wiceburmistrzowi
Antoniemu Kaliszowi za objęcie naszej imprezy honorowym patronatem oraz „zielone
światło” dla edukacji ekologicznej kórnickiej
młodzieży.
Dziękujemy jurorom za wieloletnią
współpracę:
Pani Gabrieli Wojciechowskiej – Kierownikowi Doradców Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu
Pani Kindze Nowak-Dyjeta - Kierownikowi
Arboretum PAN w Kórniku
Panu Jarosławowi Wyczyńskiemu – Kierownikowi Centrum Edukacji Ekologicznej
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dziękujemy za osobiste wsparcie edukacji
ekologicznej młodzieży oraz ufundowanie
turniejowych nagród sponsorom – osobom
i instytucjom:
• Panu Zbigniewowi Szelągowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko
• Pani Karolinie Prange z Ośrodka Edukacji
Leśnej „Łysy Młyn”
• Panu Kazimierzowi Paprzyckiemu – metodykowi fizyki ODN w Poznaniu
• Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu – Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska
Gminy Kórnik
• Panu Włodzimierzowi Matuszakowi – Prezesowi WKiUK WODKOM w Kórniku
• Wydziałowi Promocji Gminy Kornik
• Wydawnictwu NOWA ERA
Dziękujemy za wieloletni udział w
turniejach oraz realizowanych przez nas
projektach nauczycielom:
• Pani Agnieszce Fejfer-Trzasce z SP w
Szczodrzykowie
• Pani Dorocie Przybylskiej z SP1 w Kórniku
• Pani Lidii Laszewicz z SP w Radzewie

Małgorzata Kroczyńska, Michalina Kalinowska,
Martyna Kuberacka, Wiktoria Szafrańska,
Jakub Kozera.
2. „A birthday party”- zespół z Puszczykowa w
składzie: Zofia Bogdańska, Maria Matuszewska, Olga Ciura, Kinga Kuśnierz.
3. „A sweet boy” – zespół z Tulec w składzie:
Izabela Kunicka, Olga Smuszkiewicz, Beata
Kaźmierczak.
Film
1. Sałatka owocowa (Fruit salad) w wykonaniu
Filip Graczyk, Krzysztof Mirek- Robakowo
2. Tagliatelle z pomidorami ( Tagliatelle with
tomatoes) – Augustyna Jańczak, Kacper Mazur- Puszczykowo.
3. Tarta z brzoskwiniami (Peach flan) – Maja
Domagalska, Julia Łączka – Puszczykowo.
Jury w składzie :
Patrycja Komicz, wyd. Longman
Robakowo: Elżbieta Drótkowska-Klessa
Tulce – Małgorzata Warszczyńska- Jędrzejewska,
Kleszczewo – Ewa Żak – Kujawa
Daszewice – Beata Sokołowska
Puszczykowo – Katarzyna Mroczek,
Rogalin - Katarzyna Kondziela
Kórnik – Marta Kwietniewska – Svarth
AŻ
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nież szkolnym drużynom, które w konkursie
odpowiadały na wylosowane pytania z zakresu globalnych zagrożeń ekologicznych,
przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz zmagały się z wykonywaniem
eksperymentów chemicznych, mikroskopowaniem, rozpoznawaniem gatunków drzew,
płazów i gadów chronionych, segregacją
odpadów oraz znajomością odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii. Autorami
pytań byli nauczyciele i jurorzy. Podczas
przerwy wszyscy uczestnicy mieli okazję
zwiedzić ośrodek. Jego walory dydaktyczne prezentowała p. Karolina Prange, która
omówiła rolę martwego drewna oraz umożliwiła uczniom prowadzenie obserwacji
organizmów wodnych pod mikroskopami,
a pod binokularami obserwacji owadów. W
drugiej terenowej części turnieju uczestnicy
poznali walory ścieżki edukacyjnej wokół
ośrodka, fragment olsu, żeremia i tamy
bobrowe, a drużyny wykonały trzy zadania
praktyczne.
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Licealiści
Dnia 24.05.2013 r. w Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty literackie. Wzięły w
nich udział klasy o profilu humanistycznym
z LO w Kórniku. Spotkanie poprowadził
mgr Tomasz Umerle, doktorant Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
tekstami polskiego muzyka, Bartka (Fisza)
Waglewskiego. Niebanalny przekaz i bliska
dzisiejszej młodzieży tematyka sprawiła,
że uczniowie z łatwością poradzili sobie
z interpretacją utworów. Ponadto w ćwiczeniach językowych mogli wykazać się
wiedzą i kreatywnością. Warsztaty w ciekawy sposób umożliwiły zapoznanie się z
literaturą najnowszą i pozostaną w pamięci
na długo. 				

więcej. Uczniowie jednej z klas czynnie
uczestniczyli w inscenizacji wiersza Rzepka, odgrywali kolejne postaci z wiersza i na
koniec, ku wielkiej radości nas wszystkich
wylądowaliśmy na podłodze.
Mamy nadzieję, że lekcje biblioteczne
na wesoło zapamiętają wszystkie dzieci.
Dziękujemy Szkole w Kórniku, wychowawcom i nauczycielom za przemiły kontakt i
współpracę a DZIECIOM za ich obecność
i uśmiech.
Gimnazjaliści z Robakowa
W dniu 12 czerwca naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie gimnazjum z Robakowa.
Młodzież dowiedziała się, na jakie oddziały
podzielona jest Biblioteka. Pani Kasia z
czytelni przedstawiła im zasady układu
woluminów, procedurę zapisu na czytelnika
i sposób wypożyczania książek. Uczniowie
poznali również różnicę pomiędzy Encyklopedią, Słownikiem a Leksykonem, czyli
dowiedzieli się jak należy szukać informacji
- haseł w takich książkach i na co trzeba

Aut. licealistka
					
				
Lekcje biblioteczne
dla uczniów z Kórnika

zwracać uwagę podczas szukania danego
zagadnienia. Po takim małym wykładzie
gimnazjaliści obejrzeli sobie roczniki Kórniczanina, które mamy zgromadzone od
roku 1988 roku i mogli znaleźć w nich swoje
nazwisko w kolumnie „USC Informacje” – I
Urodzenia. Zobaczyli również Kroniki Miasta i Gminy Kórnik pisane od roku 1946, w
których informacje zapisane były pięknym
kaligrafowanym pismem i już trochę archaicznym językiem. Z dużym zaciekawieniem
przeglądali te informacje, które dla wielu z
nich były wręcz niepojęte.
Dziękujemy Pani Magdalenie Murdza za
przemiłą współpracę a młodzieży życzymy
udanych wakacji.
Wakacje
Biblioteka Publiczna w Kórniku serdecznie zaprasza dzieci szkolne na wakacje w
bibliotece – plakat poniżej
KAK

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza DZiEci SZkolNE

od 2 LIPCA do 29 SIERPNIA
na zajęcia pt.:

"WAKACYJNA LOKOMOTYWA"
w każdy

WTOREK I CZWARTEK
W dniach od 22 maja do 6 czerwca naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kórniku, i były to klasy:
0A, 0B, 0C, Ic. Jak zapewne każdy wie, rok
2013 jest rokiem poświęconym twórczości
jednego z najwybitniejszych pisarzy wierszy
dla dzieci - Julianowi Tuwimowi.
W związku z tym lekcje biblioteczne
nawiązywały głównie do wierszy tego jakże wspaniałego i ponadczasowego poety,
które nazwałyśmy „Tuwim na wesoło”.
Dzieci na początku zapoznawania się z
biblioteką zwiedziły i zobaczyły po kolei
„Wypożyczalnię dla dorosłych”, „Czytelnię”
oraz „Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży”. Pani Krystyna Knasiak wytłumaczyła
jak funkcjonuje Biblioteka, jakie są zasady
zapisania i wypożyczania książek. Po
części „teoretycznej” wszystkie dzieci
pomaszerowały do salki na piętrze gdzie
przeprowadzono zajęcia z poezją. Dzieci
wysłuchały wierszy Lokomotywa, O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci, Okulary, Rzepka,
Słoń Trąbalski i innych.
Ku ich zaskoczeniu nie było to tylko zwykłe czytanie wierszy. Pani Krysia
i
Kasia zainscenizowały wymienione utwory,
co wywołało u dzieci wybuchy śmiechu i tak
jak na początku nie chciały słuchać wierszy,
to po chwili chciały ich jeszcze więcej i
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w godz. od 11:00 do 12:30

Wieści
z Czołowa

W dniu 2 czerwca obył się Dzień Dziecka w Czołowie. Wstępnie zaplanowany był
on na dzień 1 czerwca jednak pogoda pokrzyżowała plany wszystkim mieszkańcom i
dzieciom. Pani Sołtys, po długich naradach
z Radą, ustaliła święto na dzień później, co
okazało się strzałem w dziesiątkę.
Wszyscy chętni mieszkańcy od godziny
14:00 rozpoczęli przygotowania, rozłożono
stoły, ławki, namioty, przeniesiona została
trampolina i huśtawka oraz rozstawiony
sprzęt grający. Od godziny 16:00 rozpoczęło się świętowanie. Zgromadzone dzieci
uczestniczyły w różnego rodzaju konkurencjach i zabawach przygotowanych przez
Panią Beatkę Toboła, opiekunkę dzieci w
świetlicy. Każde dziecko i kilku dorosłych
ozdobiło swoje twarze i ręce malowidłami,
były tam kotki, pieski, diabełki, żółwie Ninja
i inne. Przez mnogość atrakcji dzieciaki nie
wiedziały, które z czynności mają wykonywać najpierw. Na zakończenie części dla
dzieci każdy otrzymał dyplom i zabawkę.
Po niej przyszła kolej na jedzonko, czyli
wielkie ognisko z kiełbaskami i chlebem,
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Wieści
z biblioteki

czym większość dorosłych i dzieci się
zajęła. Po takiej strawie większość pociech, tych trochę większych oszalała na
punkcie rzucania się sianem, skoszonym
parę dni wcześniej i okazało się, że tak
prosta zabawa rozpętała prawdziwe

„zabawowe szaleństwo”.
Wszystkim mieszkańcom i dzieciom
dziękujemy za wzięcie czynnego udziału
w szalonej zabawie i do zobaczenia za rok.
kak

Festyn w
Biernatkach
15 czerwca br. w Biernatkach odbył się
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Organizatorzy serdecznie dziękują:
Firmie Jarosława Powąski
Grzybowski Transport
Bernadecie Majchrzak
Dominikowi Sznura
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili
się do organizacji festynu rodzinnego z
okazji Dnia Dziecka w Biernatkach.
Sołtys

Wieści z Błażejewa

WSTĘP WOLNY

Piątek, 7.06.2013 roku na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci w Błażejewie. Tego dnia odbył się na wsi uroczysty
Dzień Dziecka. Imprezę zorganizowała i
poprowadziła nasz nowa pani sołtys Beata
Jefremienko, przy aktywnym współudziale
kilku pań – mieszkanek Błażejewa .
Dzieci szalały na 7-metrowej dmuchanej
zjeżdżalni ,,Delfinek”. Młodsze nie chciały
wyjść z uroczego dmuchanego zamku. Było
wiele konkursów zręcznościowych z nagrodami. Dopisała pogoda i humory wszystkich
uczestników zabawy.
Głównym sponsorem imprezy była pani
Małgorzata Kurzawa. Dziękujemy też pozostałym sponsorom: panu Zbigniewowi Sobkowiakowi., pani Iwonie Wożniak-Kopruckiej
i panu Piotrowi Perdochowi.
Mieszkańcy Błażejewa
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w Przedszkolu w Szczodrzykowie

1 czerwca 2013r. odbyły się w Przedszkolu w Szczodrzykowie już po raz
dwunasty Gminne Warsztaty Plastyczne
dla przedszkolaków. Temat tegorocznego
spotkania brzmiał ”W krainie dinozaurów”,
dlatego dekoracje przygotowane przez
organizatorów nawiązywały do epoki
sprzed 200 tys. lat. W przedszkolnym korytarzu można było podziwiać ogromnego
tyranozaura zrobionego ze starych pomalowanych na zielono gazet, który pilnował
swoich jaj. Dzieci mogły też odkopać w
piaskownicy kości dinozaurów. Do konkursu
zgłosiło się 35 dzieci z gminy Kórnik. Każde
dziecko mogło spróbować swoich sił wykorzystując cztery techniki: malarstwo, kredkę
pastelową, monotypię – grafikę oraz glinę
do stworzenia rzeźby. Na wykonanie prac
uczestnicy mieli półtorej godziny. Dzieciom
towarzyszyli rodzice, którzy mieli możliwość
skorzystania z kawiarenki, znajdującej się
w jednej z sal. Wśród gości tworzących
skład jury znaleźli się: Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy Kórnik, Grażyna
Daniel – dyrektor Szkoły Podstawowej nr
83 „Łejery” w Poznaniu, Barbara Zarzeczna
– dyrektor Przedszkola w Kórniku i Iwona
Justkowiak – dyrektor Przedszkola nr 2 w
Kórniku–Bninie oraz Magdalena Jankowiak
– dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie
i jednocześnie organizator imprezy. Dzieci
wykonywały swoje prace z wielkim zaangażowaniem, traktując ją jak dobrą zabawę.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa w warsztatach. Dziesięcioro dzieci, które wykonały najciekawsze
prace dostały dyplomy z wyróżnieniem.
Poza tym wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody: oprawione płótno, pędzel i farbę
do namalowania własnego obrazu. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: Stanisław Łopka,
Oliwia Maćkowiak, Maciej Grześkowiak,
Zofia Kowalska, Lena Siejak, Magdalena
Sikora, Maja Matela, Maja Pusz, Hanna

SUSami do wiedzy
Od kilku lat Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Szczodrzykowie bierze
udział w programach z cyklu „Szkoła
Ucząca Się”, organizowanym przez
Centrum Edukacji Europejskiej.
Szkoła Ucząca Się (SUS) to programy
dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich
typów i poziomów szkół, wspierające
zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadzają ocenianie
kształtujące do pracy szkoły i wspierają
współpracę nauczycieli w zespołach. SUS
realizowany jest wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku.

Szymańska i Miłosz Sikorski. Wszystkie
prace były jednak bardzo ciekawe. Zostały
one wyeksponowane w galerii przedszkola.
Prace można także oglądać na stronie internetowej Przedszkola w Szczodrzykowie.
Podziękowania należą się całemu personelowi Przedszkola W Szczodrzykowie za
wielkie zaangażowanie w przygotowanie
tak ciekawej i twórczej imprezy.

Zorganizowany 28 maja Panel Koleżeński był podsumowaniem programu pod
hasłem Rozwijanie Ucznia i Nauczyciela,
który przewiduje współpracę nauczycieli w
małych grupach tzw. Grupach Pomocnych
Przyjaciół, oraz wdrażanie szeregu strategii, z których przez ostatni rok w Szczodrzykowie wprowadzano dwie: „Określenie
i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się
i kryteriów sukcesu”, oraz „Umożliwianie

uczniom korzystania z siebie nawzajem
jako zasobów edukacyjnych”.
Pierwsza z nich kładzie nacisk na jasne
podawanie uczniom celów, jakie nauczyciel
zakłada sobie podczas zajęć do osiągnięcia. Cele te przypomina się podczas lekcji
i podsumowuje się pod koniec weryfikując
ich osiągniecie.
Drugi pozwala uczniom pracować w grupach, referować niektóre tematy kolegom i
w różny sposób wymieniać się wiedzą oraz
współpracować.
Podsumowujący wprowadzanie programu Panel Koleżeński rozpoczął się od lekcji
pokazowych. Pracę nauczycieli i uczniów
obserwowali „paneliści”, czyli nauczyciele
z pięciu innych szkół podstawowych oraz
przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Ostatnia część odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie dyskutowano na temat
skuteczności wdrażania strategii, wniosków
i doświadczeń wynikających z praktycznego
stosowania programów oraz owocach jakie
przyniosła praca.
Paneliści mogli pytać nauczycieli działających w grupach Pomocnych Przyjaciół

oraz uczniów o ich wrażenia, opinie i problemy jakie towarzyszyły pracy. Najwięcej
do powiedzenia miały nauczycielki koordynujące projekt: Katarzyna Jakubowska i
Urszula Smoczyńska.
Uczniowie - ci młodsi i ci nieco starsi przygotowali pod opieką nauczycieli bogaty
program artystyczny z muzyką instrumentalną, śpiewem, aerobikiem, układami
choreograficznymi, a nawet wybuchowymi
eksperymentami chemicznymi.
Po tych atrakcjach, głosami panelistów,
szkoła w Szczodrzykowie otrzymała tytuł
Szkoły Uczącej Się. Nagrodą dla pani
dyrektor Barbary Pietrali, koordynatorów,
nauczycieli i uczniów była satysfakcja, tablica informacyjna nazwana przez twórców
projektu „blachą” i gromkie oklaski. Najcenniejsze będzie jednak to, że włożony w
doskonalenie warsztatu trud, praca na lekcjach, zaangażowanie uczniów zaowocuje
w dłuższej perspektywie konkretami: tym,
że uczniowie będą dobrze wyedukowanymi,
aktywnymi i świadomymi swoich możliwości
młodymi obywatelami.
Gratulujemy!
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XII Gminne Warsztaty Twórczości Plastycznej

ŁG

Organizatorzy

Piknik rodzinny

Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
.W sobotę 15 czerwca 2013 na
boisku pod lasem, w Czmońcu, odbył
się przedszkolny piknik. W tym roku
organizatorem pikniku była Rada Rodziców. Pogoda była fantastyczna, humory
dopisały, frekwencja również. Naszym
przedszkolakom atrakcje zapewniła
firma „Endorfins” z Sieradza. Na dzieci
czekały elastyczne balony, z których
można było wyczarować zwierzątka,
klocki do budowania, gry zręcznościowe. Można było jak w prawdziwym
cyrku przejść po linie lub pochodzić
na szczudłach. Każdy mógł pobawić
się wśród chmury pięknych kolorowych
baniek z „Bańkomatu” , obejrzeć pokaz

18

animatora, który puszczał ogromne
bańki, zmieniające kształt pod wpływem
wiatru, a także wybrać się na wycieczkę
„Szlakiem bobrowym” i obejrzeć okolicę
z wysokiej wieży widokowej.
Dzięki naszym Rodzicom, uczestnicy
pikniku, skorzystać mogli z kulinarnego
kącika, w którym czekały pyszne placki,
kawa, herbata, soki, woda, chleb ze
smalcem i ogórkiem, kiełbaska z grila.
Bardzo dziękujemy:
Sołtysowi Czmońca, Panu Zbigniewowi Tomaszewskiemu, za udostępnienie miejsca, pomoc w organizacji,
pokaz wielkich ciężarówek i wycieczkę
na Wieżę Widokową.

Młodszemu Aspirantowi Markowi
Sot i jego psu Pedro, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy i pokazali co
potrafią.
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamionek i firmie „Tolin”, Pomoc Drogowa
z Kórnika, za przeprowadzenie pokazu
ratownictwa i za zimny prysznic ze strażackich sikawek
Firmie Sadownictwo Jańczyk za
pyszne soki.
I wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację
pikniku.
Eliza Mieloch

nr 12/2013

SZCZĘŚLIWA
TRZYNASTKA
W sobotę 8 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
odbyło się po raz trzynasty Święto Szkoły,
czyli Rodzinny Festyn Sportowy. Otwarcia
uroczystości dokonały: dyrektor szkoły, pani K.
Kiełpińska i wicedyrektor, pani M. Pawlaczyk.
Na początku zgromadzeni goście obejrzeli
przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek”, w
którym po raz pierwszy w historii szkoły role
odegrali rodzice, a nie dzieci. Publiczność nagrodziła występ owacjami na stojąco, a aktorzy
otrzymali przepiękny kosz róż i dyplom. Mamy
nadzieję, że nie był to jedyny występ tak zgranej
trupy teatralnej. Następnie na świeżym powietrzu rozpoczęła się rywalizacja rodzin w konkurencjach sportowych (odbijanie lotki rakietką
do badmintona, rzucanie woreczkami do tarczy
poziomej, strzelanie minipiłką do minibramki,
rzuty lotką do tarczy i rzuty piłką koszykową do
celu). Odbyły się także mecze: piłki nożnej dla
mężczyzn małych i dużych oraz ringo dla kobiet
małych i dużych. W budynku szkoły można
było obejrzeć przedstawienie pt. „Rzepka” w

21 czerwca 2013 r.

wykonaniu dzieci z kółka teatralnego, a ci, którzy
lubią śpiewać, mogli wziąć udział w karaoke. Z
kolei dla fascynatów tańca odbyły się występy
aerobikowe i pokazy tańca towarzyskiego.
Miłośnikom multimediów w sali klasy IV zaprezentowano działanie i sposób wykorzystania
tablicy interaktywnej. W trakcie trwania imprezy
czynna była kawiarenka z pysznymi ciastami,
kawą, herbatą i napojami przygotowana przez
Radę Rodziców. Emocji było co niemiara, ale,
niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy,

toteż przyszedł czas na zakończenie uroczystości. Punkty zostały podliczone i wyłoniono
zwycięskie rodziny, które otrzymały dyplomy i
nagrody rzeczowe. Pogoda dopisała, dopiero
podczas zakończenia uroczystości nad szkołą
zaczęły zbierać się burzowe chmury, dlatego
wbrew przekonaniu, że „13-tka” jest pechowa,
dla nas okazała się szczęśliwa.
tekst. K. Szymankiewicz
zdj. A. Pawlak
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Melpomena czuwa
Nad organizatorami przeglądu, Gimnazjum w Robakowie, którym po przerwie
udało się wznowić 13 Przegląd Małych Form
Teatralnych w Kórniku. Duża to zasługa
Dyrekcji Gimnazjum, którą reprezentowała w
dniu 5 czerwca 2013 roku pani Wicedyrektor,
opiekunki szkolnej grupy teatralnej pani Agaty
Czerniga-Pierożek oraz niezastąpionej, ofiarnej i kompetentnej nauczycielce, pani Maćkowiak. Bez ich determinacji i zaangażowania nie
doszłoby do prezentacji dziewięciu zespołów
teatralnych z Gimnazjów w: nr 1 w Murowanej
Goślinie, w Robakowie, nr 43 w Poznaniu,
w Lwówku, nr 3 w Nowym Folwarku, nr 1 w
Luboniu, w Pecnej, Zespołu Szkół w Jerce,
Gimnazjum w Kórniku.
Tematem tegorocznego przeglądu była
komedia. Wdzięczny to temat, ale trudny, bo
ponoć najtrudniej jest z rozśmieszeniem innych. Jury w składzie: pani Agata Baryłkowska
z Teatru Nowego w Poznaniu, pani teatrolog
Maria Delimata z UAM w Poznaniu oraz mojej
osoby za kryterium wzięło stopień zabawy
samych wykonawców. O ile oni dobrze się
bawią, nawet śmieją z siebie czy tekstu, o tyle
udało im się wciągnąć do zabawy i rozśmieszyć widownię. Pierwsze miejsce w konkursie
przypadło grupie teatralnej z Gimnazjum nr
1 w Luboniu, opiekun Aleksandra Kołcz, za
„Lampę Balladyna” Michała Kokorzyckiego.
Widać było, że wykonawcy nie mogą chwilami
powstrzymać się od śmiechu, całość wypadła
zabawnie i naturalnie. Drugie miejsce zajęło
Gimnazjum w Kórniku za „Teatrzyk Zielona
Gęś”, opiekun Anna Paprocka, pokazując, że
pomysł na wystawienie tekstu może go przybliżyć widowni i rozbawić dzisiejszego młodego
widza. Trzecie miejsce zajęły: Gimnazjum nr
1 w Murowanej Goślinie, opiekun Elżbieta
Mistarz, za „Śluby panieńskie” Aleksandra
Fredry oraz Gimnazjum w Lwówku, opiekun

Bogna Witosławska, za „Na pełnym morzu”
Sławomira Mrożka.
Gorzej wypadła klasyka, na wystawienie
której trzeba by mieć pomysł współczesny i
uwolnić ją z gorsetu szablonu. Jury w słowie do
opiekunów podkreśliło zasadność wystawiania
i przybliżania klasyki, co jest sporym wyzwaniem dla realizatorów na znalezienie właściwego dzisiejszego środka wyrazu. Dotyczy to
szczególnie postaci kobiecych, które w stroju
z epoki tkwią w stereotypach i schematach
tłumiących ich indywidualność. Przełamać to
udało się np. postaci Hermenegildy, która w
przesłodzonym cukierkowym różu, zachowała
dystans do postaci i zaznaczyła do niej swój
stosunek. Przeważnie jednak młodzież tkwiła
w kostiumie z epoki jak w zbroi, przez którą nie
przebija się ich spojrzenie na graną postać.
Jury nagrodziło 12 najlepszych wykonawców oraz przyznało 6 wyróżnień. Teatr
ujawnia młodzieży predyspozycje, a umiejętna
i trafna obsada to sukces postaci. Niektórzy z
wykonawców, mimo wrodzonych teatralnych
talentów, mieli niestety pewne wady wymowy.
Jest to częste zjawisko wśród dzisiejszej młodzieży i wychwycenie go w porę oraz kontakt
z logopedą może je skutecznie skorygować.
Scena uczy wielu rzeczy: wyobraźni, kreatywności, łączenia dyscyplin artystycznych i
dlatego tak ważne jest angażowanie młodzieży
w działania teatralne. Większość sztuk była

wieloobsadowa, KOK tego dnia tętnił młodzieżą, która z zaciekawieniem przyglądała się
innym zespołom, porównywała je z własnym
występem i oceniała efekty. No i oczywiście
dobrze się bawiła. Mimo że scenografia ograniczała się w większości do stolika i krzeseł, nie
było wsparcia występów reflektorami (osobiście brak mi było świateł, stały nieruszone pod
ścianą! – zespoły ograniczały się do własnych
zasobów) ani mikrofonami (i chwała za to,
bo to stwarza sztuczność na scenie i bardzo
spowalnia tempo spektaklu, jak też rozprasza
występujących) – udało się stworzyć, wyczarować teatr. Bo teatr to miejsce magiczne, w
którym nadal najistotniejszy jest reżyser i aktor
i ich wyobraźnia. No i wyobraźnia widzów,
która została tym razem skierowana w świat
komedii.
Dziękuję organizatorom za ten przegląd
i życzę, by Melpomena czuwała też nad
następnymi
Anna Łazuka-Witek

„DZIWNY HRABIA”
ROK
WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO
Statutowym celem Legionu jest popularyzacja rodu Zamoyskich, tak więc nie może
nas zabraknąć w uroczystościach związanych z obchodami Roku Zamoyskiego, w
związku z 160 rocznicą jego urodzin. To on
zatwierdzoną przez Sejm ustawą 30 lipca
1925 roku, powołującą Fundację Zakłady
Kórnickie, podarował narodowi polskiemu
cały swój majątek: Kórnik i Zakopane.
O naszej wdzięczności pisał Wincenty
Szymborski:
Darowałeś Ojczyźnie dóbr swoich przestrzenie,
Kórnik i Zakopane; dziś już leżysz w grobie,
a Kraj, któryś miłował – czy pomni o Tobie?
Legion pamięta, w naszym repertuarze
mamy autorskie sceny faktu popularyzujące
ród Działyńskich i Zamoyskich i jego zasługi, jak „Dar i zmaganie. Walka o Morskie
Oko. Władysław hr. Zamoyski i jego górale”;

„Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”;
„Klaudyna – opiekunka i muza poetów”;
„Była taka szkoła. Dzieło generałowej Jadwigi Zamoyskiej”.
30 czerwca wystawiamy na Zamku w
Kórniku scenę faktu pt. „Dziwny hrabia”.
Pokażemy w niej niezwykłą, wyrastającą
ponad przeciętność postać hr. Zamoyskiego
oczami ówczesnej ulicy, salonu oraz dzisiejszymi oczami współczesnej młodzieży.
Przedstawienie bardzo barwne, nie zabraknie górali, kapeli góralskiej, skrzypek,
krakowskiej przekupki, charakterystycznych
o owych czasach gazeciarzy, wykrzykujących z emocją: Zamoyski kupił Zakopane
za centa czy też Hrabia procesuje się o
Morskie Oko. Dla jednych był on „władcą
Tatr” dla innych „dziwnym hrabią”. A czy za
życia doczekał się zrozumienia i uznania – o
ty w naszym spektaklu.
Przywołujemy liczne anegdoty, a Hrabia
znany był ze swego poczucia humoru i
sowizdrzalstwa. Potrafił odpowiedzieć w
sądzie na pytanie, co się stało, ze węgierskie schronisko spłonęło: „Górale mówią, ze
słoneczko przygrzało”. Czy też: „Morskiego
Oka nie oddamy. W najgorszym razie
wypijemy je”. Nie brakło mu determinacji i
stanowczości: „Sam mogę wszystko znieść

i będę to miał sobie za zaszczyt. Ale ludzi
działających ze mną, dla mnie lub wskutek
tego, jak ja im sprawę przedstawiłem lub
wyjaśnił sąd – zaczepiać nikt bezkarnie
nie będzie!
Ścierać się u nas będą opinie ulicy i
salonu, racje medialne i rodziny. A wszystko
poddane sądom współczesnym – co dalej
nas zdumiewa i zachwyca w tym niezwykłym człowieku?
Dajcie się Państwo porwać osobie Władysława hr. Zamoyskiego i przyjdźcie na
nasz spektakl „Dziwny hrabia”, 30 czerwca
2013, godz. 19.00. Wstęp wolny.
Anna Łazuka-Witek

Kim jest Biała Dama

Prezentujemy Państwu rozmowę z
Białą Damą 2013 Anną Woźnicką

Kim jest Biała Dama 2013 Anna
Woźnicka?
Obecnie studiuję muzykologię na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie mogę rozwijać swoje
zamiłowanie do muzyki. Poza tym kocham
teatr i dzięki kórnickiemu Stowarzyszeniu
Teatralnemu „ Legion” mam szansę wykazania się aktorsko w różnych spektaklach,
w których biorę udział.

Jak wyobrażasz sobie swoją nową
rolę przez resztę roku?
Moim obowiązkiem będzie teraz reprezentowanie i promowanie Gminy Kórnik ,
nie tylko w kraju, ale tez w zaprzyjaźnionych

z naszym miastem gminach zagranicznych.
Myślę, że to będzie piękna przygoda i
możliwość do poznania wielu ciekawych i
wspaniałych ludzi .
Rozmawiał ŁG

Kiedy zdecydowałaś, że chcesz
zostać Białą Damą? Co Cię do tegoskłoniło?
Szczerze mówiąc zdecydowałam się
za namową rodziny i znajomych, którzy
już od kilku lat szukali argumentów, by
mnie do tego przekonać. No i udało się im!
Pomyślałam sobie, w sumie dlaczego nie?
To może być ciekawe doświadczenie. Porozmawiałam z zeszłoroczną Białą Damą,
która tylko utwierdziła mnie w przekonaniu,
że jednak warto się zgłosić. Być Biała Damą
to wielki zaszczyt, ale także obawiązki
,którym mam nadzieję sprostać. Czy się
uda? Zobaczymy.

Składamy
serdeczne
podziękowania
dla Pana
Piotra Niedźwieckiego
za naprawę
komputerów
w naszej

Jakie są pierwsze wrażenia po Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą i
pierwszych dniach panowania?
Mimo chłodnej pogody, usłyszałam wiele ciepłych słów. Wiele osób, a w szczególności dzieci, którym sprawiało to największą
radość, prosiło o wspólne zdjęcie, jeszcze
inni gratulowali tytułu. Wszyscy byli naprawdę bardzo życzliwi.

pracowni
internetowej.
Świetliki
ze Świetlicy
w Szczodrzykowie
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WARCABOWYCH MP
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2013 r.
siedmioro uczniów Szkoły Podstawowej
w Radzewie wzięło udział w XI Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach
Polski Szkół i UKS-ów w warcabach
klasycznych.
Impreza odbyła się w Poznaniu, a jej
organizatorami były: Wielkopolski Związek
Warcabowy, Szkolny Związek Sportowy
,,WIELKOPOLSKA”, MUKS-W Komandoria Poznań oraz Studium Doskonalenia
Zdolności Poznawczych Poznań. Start Radzewiaków był możliwy dzięki prywatnemu
sponsorowi, który opłacił koszty uczestnictwa. Każdy z uczestników przez dwa dni
miał do rozegrania po 9 partii (2 punkty za
zwycięstwo, 1 za remis), z czasem 2 x 30
minut. W każdej kategorii startowało po ok.
20 zawodników.
Najlepsze miejsca zajęły najmłodsze
dziewczęta, startujące w kategorii roczników 2003 i młodszych. Bardzo dobre
– 5 miejsce zajęła Mirella Rozmiarek (11
pkt), która w ostatniej rundzie pokonała
samą mistrzynię Polski! co pokazuje, że
miejsce Mirelli w końcowym rozrachunku
mogło być jeszcze wyższe. Punkt mniej
i w efekcie 8 lokatę uzyskała Magdalena
Sułkowska. W pierwszej dziesiątce zawody
ukończyła jeszcze Monika Stempniak (9
pkt, 10 miejsce), rywalizująca w kategorii
dziewcząt z roczników 2000-2002. Ponadto
uczestnikami Mistrzostw Polski byli także:
Patryk Naglewicz, Agata Radziejewska,
Tomasz Siejak i Jakub Sułkowski. W
punktacji drużynowej Szkoła w Radzewie
wśród kilkunastu szkół z całej Polski została
sklasyfikowana na dobrym, 7 miejscu.

STRZELALI
O PUCHAR
SOKOŁA
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie” –
to jedno z głównych haseł przyświecających
przez wiele lat działalności Szkolnego Klubu
Sportowego „Sokół” w Radzewie. Do niedawna
jego realizacja odbywała się poprzez organizowanie zajęć i zawodów głównie w strzelectwie
pneumatycznym, rzucie lotką i tenisie stołowym.
Mimo, iż powodów do obrony państwa polskiego na szczęście nie widać to Radzewskie
Jednostki Specjalne utworzyły jeszcze w 2011
roku sekcję łuczniczą. 15 czerwca 2013 r. po
raz trzeci spotkali się jej przedstawiciele, by
wyłonić tych najlepszych. Odbył się wówczas
II Otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar Sokoła
Śladami Robin Hooda.
Wystartowało 12 zawodników, w tym 5
dziewcząt i 7 chłopców. Zawody składały się
z dwóch części. W pierwszej rywalizowano

w strzelaniu z odległości 15 i 10 metrów (po 6
serii), do tarcz 80 cm. Drugą część stanowiły
konkurencje na wesoło, którymi były tym razem: strzelanie w pudełka oraz zestrzeliwanie
balonów. W konkurencji 15/10m zdobywcami
Pucharów Sokoła zostali: Bartosz Radziejewski
(300 pkt.) oraz Monika Stempniak (236 pkt.).
Srebrny medal wśród łuczników wywalczył Igor
Jóskowiak (188 pkt.), a brązowy najmłodszy w
całej stawce Wojciech Radziejewski (185 pkt.),
dla którego był to pierwszy medal wywalczony
na arenach sportowych. Niespodziewanie
dopiero na drugim miejscu w gronie łuczniczek
uplasowała się Agata Radziejewska (203 pkt.),
dla której był to jeden ze słabszych występów,
bowiem przyzwyczaiła ona nas do wyników
blisko 300 pkt. No cóż, być może był to wypadek przy pracy i efekt zmęczenia 2-dniową
wycieczką. Na trzecim stopniu podium stanęła
najmłodsza z dziewcząt Kinga Banecka (184
pkt.). Drugą część turnieju, tj. konkurencje
na wesoło (bez podziału na płeć) wygrał
Bartosz Radziejewski (220 pkt.), a tuż za nim
uplasowała się Monika Stempniak (190 pkt.).
Kwestia brązowego medalu rozstrzygnięta
została dopiero po dogrywce, bowiem po 130
pkt. mieli na swoim koncie Agata Radziejewska,
Wojciech Radziejewski oraz Kamil Stempniak.
Emocji więc nie brakowało. Największym
opanowaniem wykazała się tym razem Agata,
a chłopcy musieli zadowolić się czwartym, tak
nie lubianym przez sportowców miejscem.
Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe
dyplomy oraz kolorowe nagrody rzeczowe.
Turniej dobitnie pokazał, że aby zdobywać
najwyższe miejsca i osiągać bardzo dobre
wyniki trzeba regularnie poddawać się procesowi treningu. Trenowanie od czasu do czasu
powoduje utratę powtarzalności i zmniejsza
precyzję strzałów. Nie można wtedy zrzucać
winy za nieudane strzały na łuk, wiejący wiatr
czy też świecące słońce. Mistrza czyni trening!
Karol Niemier

Karol Niemier

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
18 maja 2013 roku w godzinach 8:00
– 12:00 na kórnickim Prowencie, miały
miejsce zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Gminy Kórnik. Organizatorem
zawodów był Polski Związek Wędkarski
Koło nr 19 Kórnik. Zawody były imprezą
towarzyszącą Kórnickim Spotkaniom z
Białą Damą. W zawodach startowało 42
seniorów, 1 kobieta, 4 młodzieżowców.
Poniżej publikujemy wyniki zawodów:

Kobiety:
1 miejsce Monika Grewling (koło Kórnik)
– 1920 g
Juniorzy:
1 miejsce Borowczyk Bartosz (koło Kórnik)
– 690 g

2 miejsce Kalarus Jan (koło Kórnik) – 460 g
Więcej zdjęć z zawodów www.kornik.pl/
miasto/Wedkarstwo/
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujmy!
Robert Jankowski

Seniorzy:
1 miejsce Połomski Maciej (koło Puszczykowo) – 8150 g
2 miejsce Grewling Łukasz (koło Kórnik)
– 8010 g
3 miejsce Grewling Mirosław (koło Kórnik)
– 7570 g
4 miejsce Kuchta Mikołaj (koło Kórnik) –
5220 g
5 miejsce Anioła Kazimierz (koło Puszczykowo) – 3650 g
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V Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika
W dniu 8 czerwca 2013 roku Kórnickie
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” gościło
V Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika. Organizatorem Turnieju był
Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”
przy wsparciu Gminy Kórnik. Do rywalizacji
sportowej w taekwondo stanęło ponad 120
zawodników i zawodniczek z dziewięciu
klubów Wielkopolski: AZS Organizacja
Środowiskowa Poznań, Czerwony Smok
sekcja Gostyń, MUKS Białe Tygrysy PWiK
Jarocin, UKS Dragon Długie Stare, UKS
Olimpijczyk Poznań, UKS Szakal Jeżyce
Poznań, UKS Taekwondo Środa Wlkp.,
Tiger Team Września oraz reprezentanci
gospodarzy czyli UKS TKD KÓRNIK.
Tradycyjnie już na zawodach dzieci i
młodszych zawodników rywalizacja odbywała się w konkurencjach sprawnościowych
oraz w walce sportowej (tylko młodzicy i
juniorzy młodsi). Do konkurencji sprawnościowych zalicza się: wyskok dosiężny
(twio olgul ap chagi), wielokrotne kopnięcia
naprzemienne na tarcze w czasie 10s.
(nare-chagi), układy formalne (poomsae),
poomsae synchroniczne (drużyny trzyosobowe). Konkurencja walki została rozegrana na systemie DaeDo, do automatycznego
zliczania celnych kopnięć.
Zawody rozpoczęły się z niewielkim
opóźnieniem ok. 10.30, jednakże dzięki
sprawnej obsłudze i wsparciu sędziów
przez Naszych rodziców udało się skończyć
wszystkie konkurencje sprawnościowe
do godziny 14-tej. Po krótkiej przerwie,
uroczystego otwarcia Turnieju dokonali
Wiceburmistrz Gminy Kórnik p. Antoni
Kalisz oraz Dyrektor Centrum Rekreacji i
Sportu „Oaza” p. Wojciech Kiełbasiewicz.
Goście wzięli również udział w dekoracji
medalistów konkurencji sprawnościowych.
Konkurencja walki sportowej została

II Kolejka Ligi Taekwondo
w Pleszewie

11 medali w Pleszewie. T
rzy medale dla Julii Szpak
Zawody dla dzieci do lat 14-tu, pod
nazwą Liga Taekwondo Wesołek rozgrywane są w czterech miastach
Wielkopolski. Zawodnicy rywalizują
o prestiżowy prymat w swojej kategorii wiekowej, a kluby o puchary
burmistrzów miast. Drugą kolejkę
tegorocznej edycji rozegrano w
Pleszewie. Zawody odbyły się w 1
czerwca, a więc w Dzień Dziecka,
w długi weekend i w czasie ważnych zawodów zagranicznych w
taekwondo. Mimo tego na starcie
stawiło się blisko 230 zawodników. Konkurencja w zawodach
jest ogromna, zawodnicy muszą
wykazać się wszechstronnością,
utrzymać formę i dyspozycyjność
na każdy turniej. Tylko po spełnieniu
tych warunków można sięgnąć po
tytuł najwszechstronniejszego zawodnika
turnieju. Jak do tej pory w naszym klubie
najlepiej prezentuje się Julia Szpak, która
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rozegrana na dwóch matach przez co zawody udało się zakończyć w planowanym
czasie. Po zliczeniu punktów z wszystkich
konkurencji, w klasyfikacji drużynowej I
miejsce oraz Puchar Burmistrza Kórnika
zdobył MUKS Białe Tygrysy PWiK Jarocin,
II miejsce UKS Dragon Długie Stare, a
III miejsce gospodarz Turnieju czyli UKS
TKD KÓRNIK. Kórniczanie niejednokrotnie
zdobywali po kilka medali: Łukasz Nowak (2
złote i brąz), Marcin Kozieł (2 złote), Dawid
Smajdor (2 złote), Mikołaj Posadzy (złoty i
srebrny), Weronika Wacław (złoty), Wiktoria
Sułek (2 srebrne i brązowy), Celestyna Siejak (srebrny i 2 brązowe), Bartosz Bukczyński (srebrny), Damian Lis (srebrny), Patryk
Lis (srebrny), Bartosz Gąska (2 brązowe),
Aleksandra Ossowska (brązowy). Tym
razem się nie poszczęściło, choć dzielnie
rywalizowali: Zuzanna Jasińska, Emilia
Siejak, Dominika Poprawka, Szymon Kurc,
Maciej Bukczyński. Dodatkowo, drużyny
w składach: Wiktoria Sułek, Patryk Lis i
Mikołaj Posadzy oraz Damian Lis, Łukasz

Nowak, Dawid Smajdor wywalczyły puchary
odpowiednio za IV i V miejsce w konkurencji
poomsae drużynowe.
Wsparcia finansowego, rzeczowego i
organizacyjnego na Turniej udzielili:
• Gmina Kórnik
• KCRiS „Oaza”
• Studio Fryzur „Ola” – Aleksandra Siejak
• Meble VOX
• Henki – Artykuły reklamowe – Kórnik
• IT Company
• Usługi Budowlane Piotr Giera – Dzięczyna
• Biuro Rachunkowe Magdalena Paczkowska - Środa Wlkp.
• „ATANER” Sp. z o.o.
• Black Jackal
• Izabela Nowak
• Fighting Empire
Serdeczne podziękowania dla sponsorów oraz dla Wydziału Promocji Gminy,
Kultury Fizycznej i Sportu za przygotowanie
zestawów pamiątkowych dla sędziów i ekip.

pokazuje ogromną determinację. Jest
zawodniczką, która doskonale spisuje się
w konkurencji walki, układów formalnych
i konkurencji sprawnościowej. Cały czas
potwierdza, że tytuł Mistrzyni Świata nie
był przypadkowy. Coraz lepiej wypada w

i zwycięskie walki. Po dwóch kolejkach XIII
edycji, UKS Oaza Kórnik plasuje się na trzecim miejscu w klasyfikacji drużynowej konkurencji sprawnościowej. Konkurencja jest
bardzo wyrównana, o końcowym sukcesie
będą decydowały kolejne starty w Jarocinie
i Śremie. Kibiców kórnickiego klubu
taekwondo Oaza zapraszamy do
odwiedzania naszej strony internetowej www.taekwondo-kornik.org,
gdzie można na bieżąco śledzić
poczynania naszych zawodników.
Dodać należy, że udział w zawodach w całości został sfinansowany
ze środków Urzędu Miejskiego w
Kórniku.
Wyniki indywidualne naszych
zawodników:
Julia Szpak 2 złote i 1 srebrny
Wartecka Zofia 1 złoty i 1 brązowy
Biadała Karolina 1 srebrny i 1
brązowy
Wartecka Barbara 1 brązowy
Kościelski Wiktor 1 złoty i Jeden
brązowy
Napieralski Mateusz 1 srebrny
Kujawa Wojciech 1 brązowy
PW

rywalizacji Wiktor Kościelski, z turnieju na
turniej zdobywa cenne doświadczenie. W
Pleszewie stoczył trzy wyrównane, zacięte

PP
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MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
GIMNAZJÓW W LEKKIEJ ATLETYCE
W Poznaniu na stadionie Olimpii odbyły
się finały Mistrzostw Wojewódzkich w lekkiej
atletyce dla szkół gimnazjalnych. Po zawodach
gminnych, powiatowych i rejonowych udział
zapewniło sobie trzech gimnazjalistów z Robakowa. Startujący z 8 czasem z zawodów
rejonowych Łukasz Kozak w biegu na 300m ppł
zajął czwarte miejsce. Przegrał brązowy medal
tylko o 0,4 sek. uzyskując czas 42,04 sek. Na
tych samych zawodach Adam Żarniewicz także
w biegu na 300m ppł zajął 13 miejsce- 47,03
sek. a w tej samej konkurencji Marta Rymelska
była 16 z czasem 55,41 sek.
MISTRZOSTWA SZKÓŁ
WIELKOPOLSKI
W BIEGACH NA ORIENTACJĘ
4 czerwca 2013-tereny Poznań -Malta
W tej trudnej dyscyplinie startowali także
reprezentanci naszych szkół. Bieg na orientację
wymaga niezwyklej kondycji, orientacji w terenie
i precyzji w kolejności odszukiwania punktów w
trakcie biegu z mapą w ręce. Stąd wiele na tej
imprezie dyskwalifikacji uczestników za to, że
nie dotarli do wszystkich punktów. Startowali
uczniowie ze wszystkich typów szkół z całej
Wielkopolski. Nasi reprezentanci byli najlepsi ze
szkół powiatu poznańskiego w wielu grupach.
Do punktacji liczono czas ukończenia biegu i
znalezienie wszystkich punktów przez trzech
uczniów. Podaję miejsca uzyskane przez naszych uczniów w województwie a w nawiasie
w powiecie:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta- startowało 139 osób ( 17 nie
zaliczyło biegu)
11. Mirella Rozmiarek-Radzewo ( 1m)
32.Wiktoria Kotkowiak –Radzewo( 3m)
35. Jagoda Tomczak- Kórnik (4 m)
41.Dominika Frąckowiak –Radzewo ( 5m)
65.Karolina Bartkowiak-Kórnik ( 6m).
83.Patrycja Pudysiak-Kórnik ( 7m)
Chłopcy- wystartowało 121 ( 17 nie zaliczyło
biegu)
12. Jakub Sułkowski-Radzewo (1m)
21.Mateusz Żyto-Kornik ( 2m)
28.Tomasz Siejak- Radzewo ( 3m)
43. Łukasz Nowak-Kórnik-( 4m)
55.Karol Stempniak-Radzewo ( 5m)
78. Piotr Bachór- Kórnik ( 6m)
GIMNAZJA
Dziewczęta- startowało 128 ( zaliczyło bieg
122)
31. Daria Rataj-Kórnik ( 1 m)
55. Paulina Arkit- Kórnik (2 m.)
69.Kinga Kondracka- Kórnik ( 3m)
Chłopcy- wystartowało 117 ( zaliczyło bieg
104 )
53. Dominik Nawrocki-Kórnik
102. Jan Smoliński – Kórnik
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta wystartowało 115 ( ukończyło
bieg 107)
25. Klaudia Rozmiarek-ZS-LO Kórnik ( 1m)
33. Agnieszka Smolińska-ZS-LO Kórnik( 2m)
48. Weronika Płóciennik –ZS-LO Kórnik ( 3m)
71. Karina Stypczyńska-ZS-LO Kórnik( 5m)
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Chłopcy- wystartowało 132 ( zaliczyło bieg 115)
79. Marcin Kozak-ZS-LO Kórnik ( 3m)
81. Filip Olejniczak-ZS-LO Kórnik ( 4)
W punktacji zespołowej powiatu pierwsze
miejsce zajęły szkoły: SP Radzewo i G. Kórnik,
drugie miejsce- ZS - LO Kórnik i SP 1 Kórnik.
Gratulujemy!
XX „ZABAWA NIE ZNA GRANIC”
To już wieloletnia historia tej imprezy w
gminie Kórnik. Jestem autorką tej imprezy, co
roku przygotowuję zestaw współzawodnictwa a
celem jest rozwinąć bakcyl sportowy wśród nauczycieli i ich uczniów w klasach najmłodszych.
Początkowo impreza odbywała się w małej
sali SP 1 Kórnik, po oddaniu sali nieco większej
rywalizowano w Robakowie, dalej w sali SP 2
Kórnik-Bnin a kiedy postanowiliśmy organizować zabawy pod nazwą „ Bawmy się razem”
w Bninie imprezę przenieśliśmy na boisko i
salę do Szczodrzykowa. Od kilku lat i także w
tym roku gospodarzem tej imprezy była Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie.12 osobowe
zespoły( 6dz. i 6 chł.) z czterech naszych szkół
podstawowych oraz dyrektor, rodzic i nauczyciel
rywalizowali w konkurencjach sportowych.
Były wyścigi rzędów rozwijające, zwinność,
szybkość, precyzję ruchu, siłę i skoczność.
Indywidualnie uczniowie walczyli w biegu
na 50m, w skoku w dal i p. palantowej. Była też
sztafeta z przekazywaniem pałeczki dookoła
boiska. Szkoły walczyły też w siatkówce rzucanej, jest to gra przygotowująca do klasycznej
siatkówki. Z kolei rodzice walczyli w ilości przeskoków przez skakankę w ciągu 1 min., gdzie
zwyciężyła p. Patrycja Jankowska, dyrektorzy
– w przekładaniu szarfy w ciągu 30 sek. – zwycięstwo p. Barbary Pietrala, nauczyciele - w
rzutkach do tarczy wygrał p. Karol Niemier. .
Ostatecznie współzawodnictwo wygrała Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie w składzie:
Aleksander Polcyn, Jakub Zawodni, Hubert
Urban, Sławek Zapolny, Marceli Politowicz, Szymon Majchrzcki, Magdalena Kozak, Martyna
Murdza, Oliwia Nowak, Dagmara Rymelska,
Zofia Stroiwas oraz dorośli: Dyrektor- p. Barbara
Pietrala, Dariusz Śmigielski-rodzic, nauczyciel-Barbara Jańczyk. Drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 2 Kórnik-Bnin, trzecie –Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku i czwarte szkoła z
Radzewa. Najlepsza szkoła otrzymała puchar
a uczniowie medale ufundowane przez p.
Macieja Małeckiego, który osobiście je wręczał.
Na wyróżnienie zasługują niektóre wyniki
uzyskane w konkurencjach indywidualnych:

50m- 8,75 sek. Aleksandry Toboły i 8,09 sek.
Piotra Matuszewskiego z Bnina.
W dal- 3,64 m Sylwii Rumińskiej z Radzewa
i Tymoteusza Gabskiego-3,64 m z Kórnika.
p. palantowa-30m Sylwii Stroiwąs z Szczodrzykowa i 38 m Filipa Młynarczyka z Kórnika.
Dziękuję pp. Barbarze Jańczyk i Dariuszowi
Śmigielskiemu za podjęcie trudu zorganizowania tej imprezy. Doskonale spisały się także Młodzieżowe Organizatorki Sportu z Gimnazjum w
Kórniku i SP Szczodrzykowo. Ponieważ była to
ostatnia impreza z udziałem p. dyrektor Barbary
Pietrali, w imieniu Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku dziękuję za aktywny udział
w imprezach, popieranie sportu szkolnego i
sukcesy szkoły w czasie panowania.
SUKCES SZKÓŁ I GMINY KÓRNIK
W SPORCIE SZKOLNYM
Sportowy rok szkolny 2012/2013 był bardzo
trudny. Przyczyną były ciągłe zmiany regulaminów zawodów na krótko przed imprezami,
które nam dyktował Szkolny Związek Sportowy
Powiatu Poznańskiego. W tym roku liczyły się
nie tylko sukcesy na szczeblu powiatu ale udział
masowy uczniów z każdej szkoły. Czasami było
to niemożliwe ze względu na wyjazdy naszych
uczniów na różne wycieczki szkolne. Wtedy
wysyłaliśmy drugi „garnitur” uczniów. Mimo to,
jesteśmy zadowoleni , bowiem nasze szkoły we
współzawodnictwie sportowym zajęły w powiecie doskonałe miejsca. Wyróżnienia Starosty
Powiatu Poznańskiego mogło otrzymać tylko
6 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 3 szkoły
ponadgimnazjalne .Na blisko 100 szkół podstawowych startujących w imprezach Szkoła
Podstawowa nr 1 Kórnik zajęła trzecie miejsce
, Szkoła Podstawowa w Radzewie 5 miejsce.
Na około 50 szkół gimnazjalnych drugie miejsce
wywalczyło Gimnazjum Kórnik a piąte Gimnazjum w Robakowie. Wśród najlepszych szkół
ponadgimnazjalnych trzecie miejsce zajął Zespół Szkół - LO Kórnik. Na 17 gmin w powiecie
Kórnik został wyróżniony pucharem za pozycję
trzecią. Ewenementem tego współzawodnictwa
jest to, że cztery nasze szkoły ( 2 SP i 2 Gim.)
znalazły się w szóstce najlepszych. Uroczyste
podsumowanie z udziałem przedstawiciela
Urzędu oraz dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli uczniów odbyło się w dniu 20 czerwca
2013 w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
ARA
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Wakacje w Bibliotece
Filia Biblioteki w Bninie
serdecznie zaprasza
dzieci w wieku od 7‐12 lat
na wakacyjną podróż
dookoła świata.

Spotkania odbędą się

1‐5 lipca
w godz. 11.00‐13.00
Wstęp wolny!
nr 12/2013
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16 czerwca 2013 roku w kórnickim ratuszu miała miejsce akcja zbiórki krwi. Zarejestrowało się 50 osób - z czego 42 osoby oddały krew - 2 osoby zgłosiły się jako potencjalni
dawcy szpiku. Oddano 18,9 l krwi za co wszystkim oddającym jak i tym, którym się nie
udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej szczytnej akcji.
Andrzej Szyc
Prezes OSP Kórnik
* Poszukuje mieszkania do wynajecia 45-70m2 kornik lub okolice bez posrednika. Tel. 668063494
* Mężczyzna podejmie każdą dodatkową pracę również stróżowanie, Tel. 796 973 359
* Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie, bezczynszowe, 71 m² po kapitalnym remoncie. Tel. 603 063 033
* Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 720 562 997
* Kupię działkę w Kórniku, do 1000 m². Tel. 502 362 742
* Sprzedam dom w Robakowie 125/711 . Rok budowy 2004/2005. Tel. 698 505 464
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Kupię militaria, odznaczenia, bagnety, szable, gramofonowe płyty 78 obr. sztućce, różne starocie. Przyjadę. Tel. 601 308 880
* Sprzedam lustro, zegar stojący, stół 12 osobowy, sekretarzyk cylindryczny - mahoń, ramy do obrazów. Tel. 693 217 140
* Sprzedam działkę budowlaną, całkowicie ogrodzoną, 908 m² w Biernatkach. Tel. 726 868 117
* Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym - praca w weekendy. Tel. 509 458 206
* Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Bninie, 1 piętro, 69,2m², 3 pokoje, łazienka, kuchnia, WC. Tel. 607 804 196
* Sprzedam kosiarkę do trawy John Deere, model R47KB oraz profesjonalny agregat prądotwórczy Honda 6,5 kV. Tel. 792 884 454
* Sprzedam lampę ozdobną na biurko, styl retro, cena do uzgodnienia. Tel. 604 917 828
* Oddam pokój w wynajem w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Poszukuję osoby do prac ogrodowych. Bnin. Tel. 605 105 386
* Rolety, żaluzje, moskitiery i wiele więcej. Montaż, serwis, naprawa; Kórnik i okolice. Tel. 796 739 580
* Lokal handlowo- usługowy z zapleczem w centrum Kórnika wynajmę. Tel.502 492 540
* Drzwi, schody, meble kuchenne, łazienkowe, garderoby. Wyposażamy całe domy. Dla nowych klientów atrakcyjne rabaty! Tel.607678535
* Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie pow. 660m² cena 80 tys. ładna spokojna okolica. Tel. 661 799 283
* Wynajmę busa, i przyjmę reklamę na busa, oraz inne usługi transportowe- tanio. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Usługi transportowe przewóz towarów do 1,5 tony , kraj-zagranica , przeprowadzki itp. Konkurencyjne ceny. Tel. 506 490 723
* Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3 , rp 2008, przebieg tylko 160.000km (wystawiam fakturę vat). Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach, fotelik na rower, rower dziecięcy 12’,wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel, 506 490 723
* Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel: 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam Peugeota 307 SW 2.0 Hdi rok produkcji 2003, bogate wyposażenie, ubezpieczenie i przegląd, cały czas użytkowany. Cena 9 200 zł. Tel. 781 781 483
* Sprzedam aaraż pow. 16,4 m² Kórnik Ul. Staszica 19. Tel. 503 191 676 Cena do uzgodnienia
* Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik obok rynku. Tel. 784 703 269.
* Protezy zębowe - naprawa. Usługi w Kórniku, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86.
* Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269
* Zatrudnię Kierowcę-magazyniera. Kat. B, C. Tel. 602 111 810
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel.692-241-023
* Kupię dom lub działkę w miejscowości Kórnik. Tel. 608 279 247
* Zaopiekuję się dzieckiem. Tel.691 645 210.
* Sprzedam działkę budowlaną w Kórniku. Tel. 537 433 964.
* Zmiany przeznaczenia przyczep samochodowych na przyczepy rolnicze Rzeczoznawca Samochodowy. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Do wynajęcia- ładne mieszkanie w domku jednorodzinnym z dużym balkonem i ogrodem w Gądkach,10 minut od Poznania. Tel. 782119440
* Do wynajęcia nowe mieszkanie z balkonem w atrakcyjnym miejscu w Kórniku dla dwóch osób. Tel.782119440
* Rolety, żaluzje, moskitiery i wiele więcej. Montaż, serwis, naprawa; Kórnik i okolice. Tel. 796 739 580
* Wypożyczalnia przyczep, sprzętu ogrodniczego i budowlanego, Dachowa ul. Chabrowa 24. Tel. 509 903 640
* Sprzedam trzy miesięczne szynszyle cena do uzgodnienia. Tel. 537000586
* Sprzedam luksfery, pustaki szklane bezbarwne 16 sztuk 609382093
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 697645107
* Sprzedam działkę budowlaną w Borówcu – ul. Różana, pow. 725 m², uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja i cena Tel. 517402208

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

DAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.
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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 12 lipca 2013 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 5 lipca 2013 r.

nr 12/2013

21 czerwca 2013 r.

27

