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Brązowy medal
Mistrzostw Polski
dla Radzewa

Foto. SP Radzewo.

więcej na str.28

Głosuj!
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Jubileusz Szpitala
w Puszczykowie

dzieci w wieku szkolnym (od lat 6)
na zajęcia wakacyjne pt.

W sali konferencyjnej Szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego odbyła się 3 czerwca 2016 roku Gala
Jubileuszowa z okazji 40-lecia placówki.
Szpital działa jako spółka akcyjna, która
w stu procentach jest własnością powiatu
poznańskiego. Placówka dysponuje 17 oddziałami. Rocznie w lecznicy wykonywanych
jest blisko siedem tysięcy zabiegów oraz 245
tysięcy badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Zakład zatrudnia 600 pracowników,
w tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników
medycznych, diagnostyków laboratoryjnych,
rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz personel
medyczny, jak również pracowników administracji. Gala Jubileuszowa z okazji 40-lecia
Szpitala w Puszczykowie była także świetną
okazją do wręczenia medali i nagród osobom szczególnie zasłużonym dla placówki.
Podczas uroczystości samorząd Kórnika reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski.

„NA TROPIE POSTACI Z KSIĄŻEK”

od

18

w każdy

lipca do

19 sierpnia

WTOREK i CZWARTEK

w godzinach od

11:30

do

13:00.

Literacka podróż od Polski, przez Finlandię, Szwecję,
Norwegię, Wielką Brytanię, Niemcy,
Francję, Hiszpanię, aż do Włoch.

Sokołów Cup na Błoniach

Zapraszamy serdecznie!

GŁOSUJ
NA
ROBAKOWO!

GŁOSUJ
NA
ŻERNIKI!

10-lecie istnienia oddziału firmy „Sokołów” S.A. w Robakowie było okazją do
zorganizowania w dniu 4 czerwca w Kórniku,
na terenach OSiR na Błoniach, imprezy plenerowej Sokołów Cup 2016. Przedstawiciele
oddziałów terenowych firmy z całego kraju
rywalizowali w zmaganiach sportowych,
a pracownicy i ich rodziny uczestniczyli w imprezie integracyjnej, której zwieńczeniem był
koncert zespołu „Perfect”. W wydarzeniu
uczestniczyli także burmistrzowie Kórnika,
którzy złożyli gratulacje z okazji jubileuszu
robakowskiej placówki i podziękowali władzom „Sokołowa” za owocną współpracę.
Wizyta w Austrii
W dniach od 9 do 13 czerwca na zaproszenie burmistrza austriackiego miasta
Murau Thomasa Kalchera w obchodach
400-lecia Gwardii Obywatelskiej Murau
uczestniczyli członkowie Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego oraz burmistrz Jerzy
Lechnerowski, kierownik Wydziału Promocji
UMiG Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz
Biała Dama 2015 Aleksandra Maćkowiak.
Więcej na temat obchodów na stronie 9.
Jubileusz SGiPW

Pamiętaj, głosuj codziennie!

Pamiętaj, głosuj codziennie!

W dniu 10 czerwca obchodzono jubileusz
25-lecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsu-
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mowująca dorobek organizacji, połączona
z wręczeniem nagród „Filary Dwudziestopięciolecia”. W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Wielkopolska Marlena Maląg,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, współtwórca reformy samorządu terytorialnego, sędzia Jerzy Stępień,
Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam
Szejnfeld, przedstawiciele instytucji w sposób szczególny zasłużonych dla działalności
SGiPW, obecni i byli członkowie Zarządu
SGiPW, przedstawiciele regionalnych organizacji samorządowych z całego kraju oraz
cała rzesza wielkopolskich samorządowców.
Gminę Kórnik reprezentował Przemesław
Pacholski.
W Operze Krakowskiej...
W dniu 11 czerwca w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala, podczas
której wręczono Nagrodę im. Wisławy
Szymborskiej. Wydarzenie miało w tym roku
charakter specjalny, gdyż w październiku
obchodzić będziemy 20-lecie przyznania
urodzonej na Prowencie poetce literackiej
Nagrody Nobla. Na zaproszenie Zarządu
Fundacji im. Wisławy Szymborskiej podczas
gali gminę Kórnik i przebywającego w tym
czasie w Austrii burmistrza reprezentował
Łukasz Grzegorowski, pomysłodawca akcji
„20 wierszy na 20-lecie nobla”. Więcej informacji na stronie 11.
Zebranie LZW
Nowoprzyjęta do Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski gmina Czempiń jako pierwsza w tym roku gościła członków Lidera Zielonej Wielkopolski podczas
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku
w świetlicy wiejskiej w Donatowie. Było to
zebranie sprawozdawcze za 2015 rok. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło
uchwały dotyczące sprawozdań i udzielenia
absolutorium Zarządowi. Podczas Walnego
Zebrania omówiono także wyniki oceny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez
Społeczność złożonej przez Stowarzyszenie
w konkursie na wybór LSR w Departamencie
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego i przedstawiono zmiany
w Lokalnej Strategii Rozwoju. W Zebraniu
uczestniczył Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Anna
Biernacka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kamila Pawłowicz-Rolnik, Sekretarz
Rady Dorota Głuch i należący do Stowarzyszenia mieszkańcy naszej gminy.

Zakończyło się ugodą
15 czerwca Sąd Okręgowy w Poznaniu
zatwierdził ugodę sądową pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
a Gminą Kórnik. Zakończyło to wieloletni
spór i proces jaki wytoczyła spółka PSE
samorządowi Kórnika z roszczeniem zapłaty
65 milionów złotych (roszczeni zmniejszono
później do kwoty 22,8 milona).
Oto oficjalny komunikat zawarty w treści
ugody: „Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. i Gmina Kórnik informują, że dnia 15
czerwca 2016 r. została zawarta ugoda
sądowa, która w sposób polubowny kończy wieloletni spór sądowy z powództwa
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
przeciwko Gminie Kórnik o zapłatę, związany z realizacją linii elektroenergetycznej
2x200kV+2x400kV relacji Ostrów – Plewiska
na terenie Gminy Kórnik.
Celem zakończenia istniejącego sporu,
uzgodniono, że Gmina Kórnik zapłaci tytułem ugody na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. określoną kwotę, a tym
samym zaspokojone zostaną roszczenia
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
w ramach sporu z Gmina Kórnik. Istotnym
powodem dla ugody była potrzeba zachowania dobrych relacji pomiędzy stronami,
a także fakt, iż w trakcie procesu, budowa linii
elektroenergetycznej została zakończona
i oddana do użytku.”

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Nadanie imienia przedszkolu
w Szczodrzykowie
Z okazji obchodów 35-lecia istnienia
Przedszkola w Szczodrzykowie nadano
placówce imię „Kolorowy Świat”. Podczas
uroczystości, jaka odbyła się 17 czerwca
swoje talenty zaprezentowały dzieci uczęszczające do przedszkola, a oklaskiwali je
goście, wśród których znaleźli się między
innymi: burmistrz Jerzy Lechnerowski, ks.
proboszcz Grzegorz Zbączyniak, radni,
dyrektorzy innych placówek oświatowych,
urzędnicy oraz rodzice przedszkolaków.
Więcej na stronie 15.
Zgromadzenie Członków
„Mikroregionu WPN”
W dniu 21 czerwca burmistrz Jerzy Lechnerowki uczestniczył w obradach walnego
zgromadzenia członków stowarzyszenia
„Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego”. Podczas obrad zatwierdzono
sprawozdania z działalności organizacji
oraz udzielono absolutorium zarządowi.
Stowarzyszenie zakończyło rok z zyskiem,
który przeznaczono na fundusz statutowy.
Opr. ŁG i AB
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W dniu 5 czerwca 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu Sołtys Sołectwa
Czmoniec Zbigniew Tomaszewski odebrał
z rąk Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
nagrodę w wysokości 3.000 zł za zdobycie
1 miejsca w konkursie „Sołectwo Przyjazne
Naturze 2016” przeznaczonym dla sołectw
z terenu Województwa Wielkopolskiego

zorganizowanego przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji
Ekorozwoju, Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Fundatorem nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursu był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
ZT

Uwaga konkurs!

Nieobozowa
Akcja Letnia 2016
w Kórniku

Jak informowaliśmy przed kilkom miesiącami, dzięki Państwu zebraliśmy już
ponad 5 wielkich worków (ponad tonę) nakrętek plastikowych, a pieniądze uzyskane
z ich sprzedaży już pomagają w rehabilitacji
Adasia Sarnowskiego.
Pomysłodawca zbiórki, pan Jan Nowaczyk proponuje Czytelnikom Kórniczanina
konkurs. Pytanie konkursowe brzmi: ile
szacunkowo nakrętek w sumie znalazło się
w tych pięciu workach? Można się pomylić
o 10 000 sztuk, a nagrodą jest ufundowana
przez pana Jana moneta o nominale 10 000
(nienowych) złotych. Odpowiedzi można
nadsyłać pocztą elektroniczną na adres
korniczanin@kornik.pl (w temacie proszę

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
informuje, że przeprowadzi
NAL 2016 na terenie Ośrodka
w dni robocze w terminie
od 28 czerwca do 18 sierpnia 2016 r.
w godzinach od 9:00 do 13:00.
Uczestnikami NAL 2016 mogą być dzieci,
które ukończyły 7 lat
i młodzież do 16 lat.
Karty kwalifikacyjne, które należy zdać
do 27.06.2016
będą wydawane w biurze OSiR.
Na karcie należy zaznaczyć planowany
czas pobytu (poszczególne tygodnie),
sposób dojazdu
(możliwy dowóz samodzielny).

Komunikat
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Rodzice dzieci 3-letnich
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, mogą składać oświadczenia woli zapisania dziecka
do Przedszkola „Akademia Malucha” lub Przedszkola „Tajemnicza Wyspa”
bezpośrednio w wybranych przedszkolach lub przedszkolach publicznych
pierwszego wyboru do dnia 1 lipca 2016 r.
O przyjęciu do ww. placówek decyduje kolejność złożonych oświadczeń.
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Przedszkola „Akademia Malucha” lub Przedszkola „Tajemnicza Wyspa”
nastąpi w dniu 04 lipca 2016 r. w siedzibie placówek.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie drogi krajowej S-11
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Nr
XLVIII/524/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie drogi
krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew –
Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, zmienionej
uchwałą Nr LVIII/623/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. oraz uchwałą
Nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z
dnia 29 maja 2013 r. zawiadamiam o ponow-
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nym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz
o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej
S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 4 lipca do 25 lipca 2016 r., w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 1500 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu może wnieść każdy, kto kwe-

Dzieci będą dowożone autobusami
Kombusu.
Wyjazd z Kórnika o 9:00 - przystanek
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:
07 i 26 lipca i 12.08.2016 r.
oraz cztery wyjścia na pływalnię OAZA
w Kórniku 12 i 19 lipca, 02 i 09 sierpnia.
Miejsce przeznaczone do kąpieli
przy OSiR będzie czynne
od 1.07 do 31.08.2016 r.
pod opieką ratownika.
OSiR

stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu,
wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do
projektu planu mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 8 sierpnia 2016 r. Jako wniesione na
piśmie uznaje się również wnioski wniesione w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
m w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013
r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013
r. poz. 235 ze zm.) lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, na adres e-mail Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik: kornik@kornik.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

nr 12/2016

wpisać „nakrętki dla Adasia”) lub dostarczać
je w formie pisemnej z podanym imieniem
i nazwiskiem oraz kontaktem zwrotnym
do siedziby Redakcji „Kórniczanina” (Plac
Niepodległości 41, Kórnik). Na dopowiedzi
czekamy do 15 lipca a wśród najtrafniejszych odpowiedzi komisyjnie rozlosujemy
wspomnianą monetę.
Przypominamy, że akcja zbierania
nakrętek „dla Adasia” trwa nadal. Nakrętki
dostarczać można do Wydziału Promocji
UMiG w Kórniku (Plac Niepodległości 41 w
godzinach urzędowania) lub bezpośrednio
do pana Jana Nowaczyka (ul. Stodolna 35).
Dziękujemy!
ŁG

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

CZmoniec - „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016”

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Kórniczanina”
(nr 11/ 2016 str. 3) błędnie podaliśmy imię
posła, który brał udział w otwarciu kórnickiej firmy. Chodziło oczywiście o posła PiS
Tadeusza Dziubę, a nie Marka jak błędnie
podaliśmy.
Za pomyłkę przepraszamy
Redakcja

Z ze smutkiem informujemy, iż w dniu 13 czerwca br. zmarł

Henryk Wachowski,
długoletni członek Solidarności, działacz organizacji kościelnych i patriotycznych, członek komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kórniku. Msza święta w
intencji duszy zmarłego odbędzie się w dniu 13 lipca 2016r. w Parafii Matki
Bożej Królowej Rodzin w Borówcu o godz. 19:00. Rodzinie zmarłego kolegi
składamy wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie.
Komitet PiS w Kórniku
BURMISTRZ Miasta i GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 czerwca 2016r.
do dnia 18 lipca 2016r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
1 działka nr 15 o powierzchni 0,3500 ha oraz 1 dz. nr 210 o powierzchni 1,5770
ha, położone w miejscowości Konarskie,
1 działka nr 167/3 o powierzchni 0,4578 ha oraz dz. nr 168 o powierzchni 0,5000
ha, położone w miejscowości Prusinowo,
1 dz. nr 163/8 o powierzchni 1,1406 ha, położona w miejscowości Czmoń,
1 dz. nr 163/11 o powierzchni 0,9461 ha, położona w miejscowości Czmoń,
- 1 dz. nr 441/4 o powierzchni 0,6200 ha, położona w miejscowości Czmoniec.
2) nieruchomości przeznaczone pod reklamę:
- część dz. nr 882/18 o powierzchni 3 m2, położona w miejscowości Kórnik,
- część dz. nr 4/20 o powierzchni 3 m2, położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
3) nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:
- dz. nr 227/9 o powierzchni 0,0196 ha, położona w miejscowości Kamionki.
- Nieruchomości położone w miejscowości Konarskie przeznaczone są do dzierżawy jedynie łącznie.
- Nieruchomości położone w obrębie Prusinowo przeznaczone są do dzierżawy
jedynie łącznie.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411,
wew. 675.

24 czerwca 2016 r.

Wolontariusze
nagrodzeni
24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się ósma edycja Gali
Wolontariatu, podczas której nagrodzono 57
wyróżniających sie aktywnością wolontariuszy
powiatu poznańskiego.
Zgodnie z zaproponowanymi przez Radę
Powiatu zasadami, organizacje z terenu powiatu poznańskiego są proszone o nominowanie
osób, które w danym roku najbardziej zasłużyły się swoimi działaniami w różnego rodzaju
klubach czy stowarzyszeniach. W tej edycji 54
organizacje zgłosiły swoich przedstawicieli.
Wyróżnieni otrzymali okolicznościową statuetki.
Pośród laureatów znaleźli sie takze przedstawiciele naszej gminy:
Marta Jankowiak
(KSS Kotwica Kórnik)
Hanka Jóźwiak
(Stowarzyszenie
Szacunek dla Seniora, Żerniki)
Magdalena Pawlaczyk
(Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej)
Jadwiga Woźniak
(Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową Klaudynka)
Anna Woźnicka
(Stowarzyszenie Teatralne Legion)
Gratulujemy!
ŁG
Relacja fotograficzna z gali:
http://powiat.poznan.pl/nagrodzono-wolontariuszy/
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływanaia na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXI/266/2016 z dnia 24
maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie Os. Świerkowego,
Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb
Skrzynki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest:
- korekta przebiegu terenów komunikacyjnych, oznaczonych w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami 86 KDL i 97
KDD – co spowoduje częściową zmianę
granic terenów oznaczonych symbolami 22
MN i 23 MN;
- korekta rodzaju linii zabudowy, wyznaczonej na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 22 MN
wzdłuż ul. Zimowej;
- korekta położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie oznaczonym
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 60 MN;
- zaprojektowanie wewnętrznego układu
komunikacyjnego na terenach oznaczonych
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami
64 MN i 36 MN.
Z wnioskami o zmianę obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wystąpili właściciele terenów
objętych ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl)
w terminie do dnia 18 lipca 2016 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze
ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Na Skarpie w Borówcu, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 778) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. 2016 nr 353 ze zm.), zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym
43/29, obręb Żerniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4
lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie zmiany studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka usc, parter, wejście
od strony parkingu) o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 sierpnia 2016 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko – projekt zmian Studium
podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art.
39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3
wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić
uwagi i wnioski do wyłożonego projektu zmian
Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i
Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016
r. poz. 778) i art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Na Skarpie w Borówcu, gmina
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 4 lipca 2016 r. do
25 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035
Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 (sala
USC – parter, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 8 sierpnia 2016 r. na adres: Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

nr 12/2016

„Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii
społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom
mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania
edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom.
„Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania wielu
groźnym chorobom wywoływanym przez
pneumokoki. Obecnie, przy powszechnym
dostępie do internetu, rodzice napotykają
wiele nieprawdziwych i niesprawdzonych
informacji odnośnie szczepień. Dlatego,
postawiliśmy sobie za cel edukowanie ich w
temacie zagrożeń ze strony pneumokoków,
które są szczególnie groźne dla małych dzieci
oraz przekazywanie rzetelnych informacji
opartych na wiedzy medycznej i doświadczeniu lekarzy” – mówi Andrzej Kuczara, Prezes
Fundacji Aby żyć.
Aby ułatwić rodzicom zdobycie wiedzy
na temat pneumokoków oraz możliwości
zabezpieczenia swoich dzieci przed chorobami, które one wywołują, na potrzeby kampanii powstała edukacyjna strona internetowa
(www.szczepimy.com.pl). Na stronie rodzice
mogą uzyskać informacje m.in.: co to są
pneumokoki, jakie wywołują choroby, w jakim
wieku należy rozpocząć szczepienie dziecka
celem uzyskania najskuteczniejszej ochrony,
jak przygotować dziecko do szczepienia, co
to są niepożądane odczyny poszczepienne.
Na stronie internetowej funkcjonuje też forum
dla rodziców, w ramach którego można zadać
indywidualne pytanie lekarzowi, wymienić
opinie z innymi rodzicami na temat szczepień
oraz zdrowia dziecka. Dodatkowo została
zamieszczona też interaktywna mapka, która
w łatwy sposób umożliwia odszukanie akcji
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom w danym województwie.
Kampania będzie miała również swoje
odsłony w telewizji, radio, prasie, ale przede
wszystkim w internecie, gdzie rodzice najczęściej szukają informacji na temat szczepień.
Prowadzone będą również działania edukacyjne w mediach społecznościowych m.in.
fanpage kampanii na Facebooku (facebook.
com/szczepimy). Patronat Honorowy nad
kampanią objęli Rzecznik Praw Dziecka i
Główny Inspektor Sanitarny oraz towarzystwa
naukowe.
Pneumokoki to jedne z bakterii najgroźniejszych dla zdrowia i życia małych dzieci,
zwłaszcza do 2. roku życia, kiedy ich układ
odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie
wykształcony. Szczepiąc swoje maluchy
przeciwko pneumokokom, rodzice mogą
uchronić je przed poważnymi konsekwencjami choroby pneumokokowej, jak głuchota,
padaczka, niedowłady, opóźnienie rozwoju
psychoruchowego, a nawet zgon. Szczepienia przeciwko pneumokokom wskazywane są
przez ekspertów medycznych jako najważniejsze z listy szczepień zalecanych i powinny
być wybierane przez rodziców w pierwszej
kolejności. Zgodnie z zaleceniami Programu
Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom należy rozpocząć od
2 miesiąca życia dziecka. A o szczepienie
najlepiej zapytać swojego lekarza pediatrę.

24 czerwca 2016 r.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc) należą
do bakterii najbardziej rozpowszechnionych
w naszym środowisku. Są jedną z głównych
przyczyn zakażeń dróg oddechowych u ludzi.
Najczęściej bakterie te wywołują zakażenia
nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok, a także oskrzeli i płuc.
Najgroźniejsza jest jednak inwazyjna
choroba pneumokokowa (IChP), która rozwija się wówczas, gdy bakterie docierają do
miejsc fizjologicznie jałowych, takich jak krew,
płyn mózgowo-rdzeniowy, jama opłucnej.
IChP może przybrać postać zapalenia płuc z
bakteriemią (zakażenie krwi bakteriami), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy.
Jej przebieg może być bardzo gwałtowny – z
zaburzeniami świadomości, niewydolnością
oddechową, a po przebytej chorobie mogą
pojawić się powikłania: osłabienie słuchu lub
głuchota, padaczka, niedowład, porażenie,
opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Eksperci są zgodni, że najlepszą metodą
na to, by uchronić swoje dziecko przed IChP,
jej groźnymi powikłaniami z jej powodu jest

zaszczepienie go przeciwko pneumokokom.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
rekomenduje wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom we wszystkich krajach.
Zakażenia tymi bakteriami są bowiem jedną z
głównych przyczyn zachorowalności i umieralności małych dzieci na świecie. Dodatkowy
problem stanowi to, że pojawia się coraz
więcej szczepów pneumokoków opornych
na znane antybiotyki, takie jak penicylina.

PROFILAKTYKA
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Więcej informacji:
Fundacja Aby żyć
ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków
tel. 661 397 839
fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl
D&D Communication
Renata Obuchowska
tel. 500 210 107,
renata.obuchowska@ddc.com.pl
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Nasza gmina znajduje się w zasięgu
działania posterunku Państwowej Straży
Rybackiej w Zaniemyślu.
Zaniemyska placówka ma pod swoja
kuratelą spory obszar: tereny powiatów
obornickiego, średzkiego, śremskiego,
miasta Poznania oraz gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las,
Swarzędz, Tarnowo Podgórne w powiecie
poznańskim. Na tym obszarze głównym
ciekiem wodnym jest oczywiście rzeka
Warta, ale także Moskawa, Wełna i tysiące
hektarów jezior i stawów.
Niestety na tak wielkim obszarze działa
tylko czterech funkcjonariuszy PSR, a pracy jest bardzo dużo. Dla przykładu, przed
kilkoma laty na Jeziorze Bnińskim w ciągu
12 miesięcy ujawniono i zabezpieczono
aż 2000 metrów nielegalnych sieci. Dziś
sytuacja się poprawiła lecz nadal to właśnie kłusownictwo na dużą skalę jest największym problemem naszych akwenów.
Prowadzi się oczywiście kontrole wędkarzy,
lecz zwykle robi się to nie bezpośrednio,
ale z pewnej odległości. Gdy obserwacja
z dystansu nie wykaże nieprawidłowości
funkcjonariusz nawet nie podchodzi do
wędkarza. Jak mówi Michałowicz, komendant Posterunku PSR w Zaniemyślu „Nie
interweniujemy bez potrzeby”. Dlatego też
wielu wędkujących nigdy jeszcze nie miało
okazji spotkać strażnika PSR. Państwowa
służba współpracuje z lokalnymi, społecznymi strażami. Społeczni strażnicy mają
uprawnienia do kontroli wędkujących w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących połowu ryb. Przypomnijmy, że osoba

wędkująca winna posiadać na łowisku
dokument potwierdzający kwalifikacje, czyli
Kartę Wędkarską. Wędkarz zobowiązany
jest także do wykupienia pozwolenia na
wędkowania na danym akwenie – opłatę
pobiera instytucja administrująca danym
akwenem.
Za brak Karty Wędkarskiej, brak wykupionego pozwolenia lub łamanie przepisów
związanych z połowem ryb grożą poważne
kary. PSR prowadzi również działania
wspólnie z administratorami wód, w przypadku naszych jezior z Gospodarstwem
Rybackim Miłosław.
W Naszej gminie PSR współpracuje
także ze Strażą Miejską w Kórniku. Organizowane są patrole mieszane. Dzięki takim
rozwiązaniom patrol może działać zarówno
w zakresie zarezerwowanym dla straży
rybackich, jak i podejmować interwencje
pozostające w kompetencjach strażników
miejskich.
Jak już wspomniano, największym
problemem łowisk są zorganizowane grupy kłusowników. To walka z nimi stanowi
podstawowe zadanie PSR. Kłusownicy nie
tylko rozkładają nielegalnie sieci lub w inny
sposób nielegalnie poławiają. Przestępcy
potrafią celowo uszkadzać urządzenia
piętrzące wodę, by łatwiej odławiać ryby na
łącznikach zbiorników wodnych. Zdarzały
się przypadki instalowania na dojazdach do
łowisk pułapek, które uszkadzały pojazdy
straży podczas interwencji. Notuje się także fałszywe zgłoszenia przestępstw, które
mają odwrócić uwagę funkcjonariuszy.
Komendant Michałowicz apeluje do
mieszkańców, szczególnie do osób mieszkających w pobliżu akwenów wodnych
o współpracę. W przypadku zauważenia
nielegalnego procederu związanego z
połowem ryb należy zgłosić ten fakt pod
numerami:
tel. 512 260 505, tel./fax. 61 285 24 07.
Prosi także o zrozumienie specyfiki
działania PSR i nie utrudnianie interwencji,
co niestety zdarza się także na naszym
terenie.
ŁG

Cennik Gospodarstwa Rybackiego
Miłosław dotyczący Jezior: Raczyńskiego,
Łękno, Bnińskiego, Kórnickiego, Skrzyneckiego Dużego i Skrzyneckiego Małego,
Jarosławki, Nowiec, Grzymisłąw, Trąbinek
oraz kilka cytatów z regulaminu połowów.

7 dni/ 1 jezioro - 45 zł
14 dni/ 1 jezioro - 65zł
1 noc/ 1 jezioro - 20zł (wyłącznie na
jeziorach Bnińskim i Jarosławki)
Cały sezon łowienia nocą (od 1 czerwca
do 31 października) - 120zł

120zł/ - pozwolenie na 1 jezioro, na 2
wędki - od kwietnia do listopada (bez możliwości spinningowania i łowienia z łodzi)
200 zł/wszystkie jeziora GR Miłosław
na 2 wędki z brzegu
170 zł/ 1 jezioro - połów z brzegu, łodzi
oraz metodą spinningową
250 zł - wszystkie jeziora GR Miłosław
z brzegu, łodzi oraz metodą spinningową
1 dzień/ 1 jezioro - 20 zł
3 dni/ 1 jezioro - 30 zł

Wędkować z brzegu można od 1
kwietnia do 31 listopada z wyjątkiem jezior
skrzyneckich i Niwiec, gdzie wędkować
można od 1 czerwca do 31 października.
Wędkować z łodzi można w okresie od
1 czerwca do 31 października.
Sezon spinningowy (z brzegu lub łodzi)
trwa od 1 czerwca do 31 października.

Straż Rybacka (Państwowa Straż
Rybacka) – państwowa jednostka organizacyjna podległa wojewodom.
Do zakresu działania Państwowej Straży
Rybackiej należy:
- kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych
na jej podstawie oraz decyzji i zarządzeń
administracyjnych w sprawach rybactwa
śródlądowego,
- nadzorowanie działalności Społecznej
Straży Rybackiej na terenie województwa,
- współdziałanie z Policją, Służbą Leśną i
Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania
kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz
ochrony przyrody i przestrzegania prawa w
tym zakresie,
- współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych
województw,
- współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa
w zakresie ochrony dzierżawionych wód,
- prowadzenie postępowań w przypadkach
ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym (kłusownictwo) i ochronie przyrody.
Społeczna Straż Rybacka – rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć
Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić
zgodę na utworzenie Społecznej Straży
Rybackiej przez zainteresowane organizacje
społeczne lub uprawnionych do rybactwa.
Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest
współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką
w zakresie kontroli przestrzegania ustawy
o rybactwie śródlądowym oraz przepisów
wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką
sprawuje wojewoda poprzez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej
może być osoba posiadająca kwalifikacje
strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

400-LECIE OBYWATELSKIEJ GWARDII
W MURAU W AUSTRII

MUZYKA
Z KÓRNIKA

Z UDZIAŁEM KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO (KBBK)
W DNIACH 9-13 CZERWCA 2016.
Dnia 2 maja 2015 r. Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe gościło 40-osobową
Gwardię Miejską z Murau w Austrii. Pomysłodawcą i organizatorem przyjazdu
Gwardii z Murau do Poznania, Kórnika
i Chociczy był ks. Tadeusz Prokop, rodem
z Czerwonaka, od 30 lat mieszkaniec Murau. Jego celem było pokazanie gwardzistom swoich stron rodzinnych i przybliżenie
im polskiej kultury.
Murau jest miastem położonym w Styrii
(Steiermark, Koryntia) ze stolicą w Gratzu,
liczącym 2100 mieszkańców, leżącym nad
górską rzeką Mur. Murau jest od Kórnika
oddalone około 1000 km.
Gwardia Miejska z Murau istnieje od
1616 r. i ochraniała mieszkańców miasta
oraz od 270 lat kultywuje Samsona jako
symbol siły w postaci pięciometrowej figury,
uosabiającego kiedyś moc kościoła katolickiego w walce z innowiercami. Dzisiaj
Gwardia z Murau jest organizacją, która
uświetnia najróżniejsze uroczystości. Od
kilku lat działa pod patronatem UNESCO,
jako dziedzictwo kultury światowej. W 1990
r. Gwardia na zaproszenie prezydenta
Michaiła Gorbaczowa była w Moskwie
i w prezencie otrzymała karabiny i 20-tysiecy sztuk amunicji. W 1993 r. na zaproszenie
papieża Jana Pawła II gościła w Watykanie
a w 1996 r. była w Londynie na zaproszenie
królowej Elżbiety II.
Organizatorem wyjazdu do Murau był
prezes KBBK Marek Baranowski. Uczestnikami polskiej delegacji byli: burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik, kierownik Wydziału
Promocji Gminy Kórnik, Biała Dama 2015,
członkowie Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa Grodu Przemysława oraz
Bractwa Kurkowego 1253. Obecny był

takze dyrektor szkoły w Chociczy Roman
Jeziorny. Gwardziści z Murau przygotowali interesujący program: zapoznanie
z historycznymi zabytkami miasta, wizyta
w browarze „Murauer Bier” działającym od
1495r., wycieczkę alpejską trasą do regionu
Nockalm i Turraher Höhe na wysoką przełęcz (2050 m n.p.m.), zawody strzeleckie
na strzelnicy Buckelhube/Murau, w których
trzecie miejsce zajął Zdzisław Jakubowski,
członek KBBK.
W niedzielę, po Mszy Św. Ekumenicznej
z udziałem około 1000 uczestników odbyła
się defilada ulicami miasta do Hali Murau.
Uroczystość otworzyli: dr Erhard Busek,
Wicekanclerz Austrii, Burmistrz Miasta
Murau, Prezes Gwardii Obywatelskiej inż.
Rudolf Paschek.
Z okazji wizyty kórnickiego bractwa
kurkowego w Murau przygotowano opracowanie pt. „Bractwo Kurkowe w Kórniku-Bninie”, w trzech wersjach językowych:
polskiej, niemieckiej i angielskiej w opracowaniu Romana M. Czechoskiego i Kazimierza Krawiarza. Wyjazd do Murau, był
częściowo dofinansowany przez Urząd
Miejski w Kórniku.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy
Kahlenberg w Wiedniu. Oprowadzał nas ks.
Rektor Roman Krekora, kustosz kościoła
p.w. Św. Józefa. Dnia 12 września 2016r.
na wzgórzu Kahlenberg (483 m n.p.m.)
stanie pomnik ufundowany przez polskie
bractwa kurkowe, upamiętniający historyczne zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad
armią Państwa Osmańskiego pod wodzą
Kara Mustafy, uważane za jedno z najważniejszych zwycięstw oręża Polskiego.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Wędkowanie nocą dozwolone jest jedynie na Jeziorach: Jarosławki lub Bnin za
dodatkową opłatą w okresie od 1 czerwca
do 31 października.
Ryb gatunków: szczupak, sandacz,
sum, karp, węgorz można złowić w sumie
nie więcej niż 2 sztuki dziennie. Łącznie
dziennie odłów nie może przekraczać 5 kg.
Zabrania się między innymi wędkowania z pontonów i łodzi bez rejestracji
oraz samowolnego budowania stanowisk
wędkarskich.
Więcej informacji:
tel. 781 975 632, 605 601 043
lub 61 438 20 92
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3 lipca 2016, godz. 18:00
KONCERT INAUGURACYJNY
PIOTR CZAJKOWSKI:
DZIADEK DO ORZECHÓW
ARBORETUM
♦♦♦
10 lipca 2016, godz. 18:00
BELLEZZA OPERA TRIO
ARBORETUM
♦♦♦
17 lipca 2016, godz. 18:00
MUZYKA ZIEMI OBIECANEJ
ARBORETUM
♦♦♦
24 lipca 2016, godz. 18:00
KLEZMERZY Z LUBLINA
ARBORETUM
♦♦♦
31 lipca 2016, godz. 18:00
KRÓLOWIE BAROKU I KLASYCYZMU
ARBORETUM
♦♦♦
7 sierpnia 2016, godz. 18:00
SĄSIADKA. KOMEDIA DELL’ARTE
ARBORETUM
♦♦♦
14 sierpnia 2016, godz. 18:00
MUSICALOWY ZAWRÓT GŁOWY
ARBORETUM
♦♦♦
21 sierpnia 2016, godz. 18:00
EUGENIUSZ BODO I JEGO EPOKA
ARBORETUM
♦♦♦
28 sierpnia 2016, godz. 19:00
MULTIMEDIALNY
KONCERT FINAŁOWY
FORTUNA PLAYS SZYMBORSKA
KCRiS OAZA

źródło: Wikipedia
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Państwowa
Straż
Rybacka
działa

Fot. RM Czechoski
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oraz pamiątkowy dyplom z uwiecznionym
fragmentem jego pracy plastycznej, rodzice – roczną prenumeratę „Agro Serwisu”.
Prezes KRUS Jacek Dubiński wręczył pani
dyrektor okolicznościowy list z podziękowaniem za zaangażowanie w popularyzowanie
działań prewencyjnych Kasy.

23 maja br. w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II po raz kolejny zorganizowano
Święto Rodziny . Z tej okazji dla uczniów i ich
opiekunów zaplanowano wiele atrakcji.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły p.
Małgorzata Siekierska, która po zapoznaniu
z planem dnia, podziękowała dzieciom i ich
rodzicom za tak liczne przybycie i zaprosiła
wszystkich do aktywnego udziału w imprezie.
Imprezą współtowarzyszącą podczas
Święta Rodziny była Gala rozdania Orzełków
Szczodrzykowa.
Kolejnym punktem programu była artystyczna prezentacja klas, podczas której
rodzice mogli podziwiać swoje pociechy.
Dzieci zaprezentowały przygotowane wspólnie z wychowawcami układy taneczne,
interpretacje przebojów muzycznych, krótkie
przedstawienia teatralne - każda klasa miała
okazję ujawnić swoje talenty.
Po krótkiej przerwie, przewidzianej na
poczęstunek przygotowany przy współpracy
z rodzicami, dzieci i ich rodziny wzięły udział

w różnego rodzaju zajęciach przygotowanych
przez swoich wychowawców. Były to zabawy
ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne, warsztaty plastyczne lub zajęcia muzyczne.
Ponieważ pogoda nam dopisała dalsza
część wspólnych zabaw odbyła się na boisku. Klasy rywalizowały ze sobą w grach
zespołowych. Do zabawy włączyli się rodzice
i tym razem, to dzieci mogły być dumne ze
swoich opiekunów.
W trakcie dnia działała w szkole „Kawiarenka”, w której można było regenerować
siły pysznymi wypiekami przygotowanymi
przez rodziców.
Z radością możemy stwierdzić, iż „Święto
Rodziny” z roku na rok zyskuje coraz większą
popularność. Pragniemy podziękować Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie w przygotowania i obchody tego wyjątkowego dnia
i zapraszamy za rok!
Organizatorzy

Na koniec uroczystości dzieci zaproszono na wycieczkę po gmachu Sejmu i na
warsztaty edukacyjne w firmie Bayer.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach!
Małgorzata Pawlaczyk

„Muzyczny
spacer wśród
książek”
Zakończył się cykl spotkań pt.: „Muzyczny spacer wśród książek” projektu
poznańskiej Fundacji „APJA”. Partnerem przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik, była
tutejsza Biblioteka Publiczna mieszcząca się przy ul. Poznańskiej.
W ramach pierwszego wydarzenia projektowego odbył się koncert Piotra Bakala
- warszawskiego barda, dziennikarza, organizatora wielu spotkań i konkursów muzycznych, w tym legendarnego warszawskiego
festiwalu OPPA. 28 kwietnia artysta wystąpił
przed kórnicką publicznością z repertuarem
piosenek francuskich, głównie popularnych
wczoraj i dziś szlagierów, ale zaprezentował
również piosenkę autorską ze swojej płyty.
Uczestnicy spotkania przenieśli się na czas
trwania koncertu nad urokliwą Sekwanę,
nucąc wspólnie „aux Champs Elysees”...
A że spotkanie odbywało się w bibliotece,
nie obyło się bez zaproszenia do czytania
– tym razem literatury francuskiej.
2 czerwca gośćmi spotkania byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku,
mający przyjemność przebywania z autorką
książek dla dzieci („Tajemnice Zatoki Delfinów”, „Tajemnice Świstakowej Polany”),
panią Magdą Podbylską. Zabawy ze słowem, intrygujące zagadki, występ zespołu
„Gama” pod dyr. pani Lidii Jakubowskiej
oraz ciekawe opowieści o książkach
przedstawione przez panią bibliotekarkę
zainteresowały dzieci do tego stopnia, że
kilkoro natychmiast po spotkaniu poprosiło
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Uczennica II klasy Szkoły Podstawowej im.
J. Wójkiewicza w Radzewie Nadia Jańczak
zajęła I miejsce w I grupie wiekowej (klasy
0 – III) w etapie wojewódzkim VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt.
„ Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje
w wakacje”, zorganizowanego przez Centralną
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz Państwową Inspekcję Pracy. Do konkursu zgłosiło się 2331 szkół i wpłynęło 32697
prac. Wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Nadia zdążyła nas już przyzwyczaić do
swoich sukcesów, ponieważ w ubiegłym
roku w konkursie zorganizowanym również
przez KRUS zdobyła wyróżnienie w etapie
wojewódzkim.
Miłą niespodzianką dla Nadii, jej rodziców i szkoły było zdobycie wyróżnienia na
szczeblu centralnym i zaproszenie na podsumowanie konkursu do Warszawy. Finał
VI konkursu plastycznego odbył się w Sali
Kolumnowej Sejmu RP 14 czerwca, gdzie została zaproszona laureatka wraz z rodzicami
oraz dyrektor szkoły pani Krystyna Kiełpińska.
Laureaci otrzymali zestawy upominkowe

Święto Rodziny w Szczodrzykowie
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CZytamy Szymborską

SUKCES UCZENNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZEWIE !

W tym roku mija 20 lat od przyznania
Wisławie Szymborskiej literackiej Nagrody
Nobla. Dokładnie 3 października 1996 roku
oficjalnie ogłoszono, że polska poetka została
uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Dwie
dekady temu nagły wzrost zainteresowania
mediów osobą związanej przez niemal całe
życie z Krakowem Szymborskiej dotknął także
Kórnik. To właśnie na terenie leżącego obecnie
w granicach administracyjnych naszego miasta
folwarku Prowent urodziła się w 1923 roku
Maria Wisława, córka administratora Dóbr
Kórnickich Wincentego Szymborskiego. I choć
opuściła Kórnik przed ukończeniem 2 roku
życia, po latach odbierając doktorat honoris
causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu mówiła „Urodziłam się na Ziemi
Wielkopolskiej, co oczywiście nie jest żadną
moją zasługą – ale tutaj pracował mój ojciec
i jeszcze do niedawna żyli ludzie, którzy go
pamiętali. Na tej ziemi odnajduję za każdym
razem swoje pierwsze ujrzane w życiu krajobrazy. Tutaj było (i jeszcze jest, choć mniejsze)
moje pierwsze jezioro, pierwszy las, pierwsza
łąka i chmury”.
Od 6 tygodni trwa w naszym mieście
akcja „20 wierszy na 20-lecie Nobla”. Przez
dwadzieścia kolejnych tygodnie proponujemy Państwu spotkania z wierszami
Noblistki z Kórnika. Gdzie możecie Państwo
je spotkać? W wielu miejscach! Teksty
oprawione w piękne grafiki autorstwa Jarka
Wojciechowskiego pojawiają się na rynkach
w Kórniku i Bninie, w Zamku Kórnickim, w Arboretum, w autobusach KOMBUS, w Oazie i
bibliotekach. Zapraszamy także do czytania
wierszy Wisławy Szymborskiej przed kamerą. Nagrania autorstwa Huberta Marciniaka
prezentowane są na stronach:
https://www.youtube.com/umkornik
https://www.facebook.com/wislawakornik/
http://www.kornik.info/20-lecie-nobla-wislawy-szymborskiej/

Wiersze przeczytali już: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN Katarzyna Woźniak, kierująca
Arboretum w Kórniku Kinga Nowak-Dyjeta,
dr. Paweł Lejba i prof. Stanisław Schillak
z Obserwatorium Astrogeodynamicznego
PAN oraz Magdalena Majchrzycka ze
„Szkółek Kórnickich”.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
włączyć się do naszej akcji: czytajcie
Szymborską, nagrywajcie swoje interpretacje i przesyłajcie je do Redakcji Kórniczanina (korniczanin@kornik.pl). Najbliższą
szansa na przeczytanie wiersza przed
kamerą będzie w sobotę 25 czerwca podczas Wielkiego Grillowania na kórnickich
Błoniach.
Akcja „20 wierszy na 20-lecie Nobla”
odbywa się pod patronatem Fundacji
Wisławy Szymboskiej. Założona na podstawie ostatniej woli poetki instytucja doceniła kórnickie działania na rzecz promocji
poezji noblistki zapraszając burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego i niżej podpisanego pomysłodawcę akcji „20 wierszy ...”

na galę wręczenia Nagrody im. Wisławy
Szyborskiej. Wydarzenie miało miejsce 11
czerwca w Operze Krakowskiej. Tegoroczne narody trafiły do Jakuba Kornhausera,
którego doceniono za tomik „Droźdżownia”
oraz do słoweńskiego poety Uroša Zupana
wraz z tłumaczami Katariną Šalamun-Biedrzycką i Miłoszem Biedrzyckim za
„Niespieszną żeglugę”. Imprezę okrasił
występ muzyków jazzowych Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego.
Jeszcze przed rozpoczęciem gali miałem okazję chwilę porozmawiać z prezesem Fundacji W.S. Michałem Rusinkeim,
który bardzo pochlebnie wyraził się o kórnickiej akcji z okazji 20-lecia ostatniego
polskiego Nobla.
Zapraszamy Państwa do śledzenia
naszych publikacji oraz do czytania poezji.
Udowodnijmy, że w naszej okolicy „Niektórzy lubią poezję”, ale osób lubiących
poezję Szymborskiej jest tutaj więcej niż
„dwie na tysiąc”.

o wpisanie w poczet stałych czytelników.
Tego dnia każde uczestniczące w zdarzeniu
dziecko opuściło bibliotekę z książką. Tym
razem własną i z miłym autografem na
pierwszej stronie...
Ostatnie ze spotkań wspomnianego cyklu miało miejsce 9 czerwca. W restauracji
„Ventus” wystąpili Alicja i Jędrzej Łukowscy,
miłośnicy Syberii, podróży i przygód, autorzy przewodnika turystycznego pt.: „Bajkał
i góry przybajkala”. Stali bywalcy czwartkowych prezentacji Klubu Podróżnika
z Kórnika z pewnością nie byli zawiedzeni.
Krystalicznie czyste wody Bajkału niejednemu uczestnikowi spotkania na długo nie
dadzą spokoju. Zwłaszcza że następujący
po prezentacji koncert piosenki turystycznej
został przez bohatera drugiej części wieczoru – Kamila Badziocha – otwarty właśnie
piosenką o Bajkale. Artysta zabrał publiczność w sentymentalną podróż muzyczną.
Zdarzył się w jej trakcie nawet bój na głosy
żeńskie i męskie. Nierozstrzygnięty, gdyż
najpiękniej brzmią jednak w parze. Wspólny
wesoły śpiew unosił się długo w noc.
„Muzyczny spacer wśród książek”

prowadził kórniczan przez ciekawe ścieżki
kultury.
Tymczasem Fundacja „APJA” już zaprasza na kolejne niespodzianki kulturalne.
Jesienią ruszy kontynuacja ubiegłorocznego projektu pt.: ”Kultura na oku”. Szczegóły pojawią się w kolejnych numerach

„Kórniczanina”, na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i Biblioteki
Publicznej, gdzie – jak zwykle – udzielane
będą szczegółowe informacje i prowadzone
będą zapisy uczestników. Do zobaczenia
we wrześniu!
APIA

24 czerwca 2016 r.
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Dnia 2 czerwca w Bibliotece Publicznej
w Kórniku odbyło się spotkanie autorskie
z Panią Magdą Podbylską oraz koncert
zespołu „Gama” ze Szkoły Podstawowej
nr 1 pod dyrekcją Lidii Jakubowskiej. Dzieci
mogły uczestniczyć w spotkaniu w ramach
projektu „Muzyczny spacer wśród książek”,
którego Organizatorem jest Fundacja
„APJA”. Podczas zajęć dzieci z klas 1-3
mogły zapoznać się z literaturą Pani Magdy
Podbylskiej. Wspólnie z autorką przenieśli
się do świata pełnego zagadek. Razem
z dwoma głównymi bohaterkami odkrywali
tajemnice niespotykanych dźwięków „ekipy
remontowej” w Zatoce Delfinów. Zajęcia
umilił koncert zespołu „Gama”. W ramach
projektu uczestnicy zajęć dostali książki
z autografem autorki.
W maju i czerwcu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku często odwiedzały
Bibliotekę. Dzieci klas 1-3 zapoznały się
z działalnością biblioteki, dowiedziały się,
jak można uzyskać kartę biblioteczną oraz
jakie ciekawe pozycje książkowe czekają
na nich w bibliotece. Z chęcią wysłuchały
bajek, odpowiadały na pytania i zagadki
dotyczące bohaterów literackich, a także
zadawały wiele ciekawych pytań.
W dniach 5 i 19 maja oraz 9 czerwca
Bibliotekę Publiczną w Kórniku odwiedzili
uczniowie gimnazjum z Robakowa. Jak co
roku, kolejne grupy młodzieży, zapoznały
się ze strukturą biblioteki, jej poszczególnymi działami: Wypożyczalnią dla dzieci

i młodzieży, Wypożyczalnią dla dorosłych
oraz Czytelnią. Dowiedzieli się co jest niezbędne, aby zostać czytelnikiem biblioteki,
w jaki sposób wypożycza się książki, na
czym polega ich wprowadzanie do systemu.
Poznali również metodę owijania książek
folią samoprzylepną. Młodzież miała możliwość zobaczenia pięknych Kronik Miasta
i Gminy z roku 1945. Dziękujemy za przemiłą współpracę z Panią Magdą Murdza
i obecność wspaniałych uczniów szkoły
w Robakowie
Dnia 6 czerwca w Bibliotece Publicznej
w Kórniku odbyło się rozdanie nagród
w konkursach: „Moja zakładka do książki”
oraz „Logo Biblioteki”. Prace konkursowe
były bardzo różnorodne, niezwykle trudno
było je porównać, dlatego jury przyznało
Uczestnikom równorzędne miejsca w konkursie. W konkursie na zakładkę nagrodzeni
zostali Natalia Fankidejska, Tymon Fankidejski, Jakub Wesołek, Oliwia Litkowska,
Kinga Trybulska. Poza konkursem nagrodę
otrzymał Bartek Wesołek. Daria Rozmiarek
wygrała konkurs na logo Biblioteki. Serdecznie gratulujemy.
Od 19 lipca do 18 sierpnia Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza dzieci w wieku
szkolnym (od lat 6) na zajęcia literacko-plastyczne pt: „Na tropie postaci z książek”.
Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek
i czwartek, od godziny 11:30 do 13:00.
Zajęcia są bezpłatne.
Wszelkie informacje na temat działań
Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej
stronie www.biblioteka.kornik.pl.
Agnieszka Szkudlarek
Katarzyna Kaczmarek

Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza
dzieci od 6-12 lat
na wakacyjne spotkania edukacyjno-plastyczne pt.
Kim będę w przyszłości?
Zajęcia odbędą się 4-8 lipca
w godz.10.30-12.30
W programie :
*zapoznanie z ciekawymi zawodami
*spotkania z literaturą *zabawy ruchowe
*zajęcia plastyczne

I znów zakwitły jabłonie…
Zbliża się lato, czas odpoczynku, radości, słońca i przygód. Z tej okazji w Filii
w Bninie, w dniu 15 czerwca odbyło się
wakacyjne spotkanie poetycko-muzyczne.
Biblioteka po raz kolejny gościła w swoich
progach młodych muzyków doskonalących
swoje umiejętności pod kierunkiem Pani Lidii Brych-Pedy. Tym razem spotkanie z muzyką nawiązywało do wakacyjnych podróży.
Wyruszyliśmy wspólnie w góry, nad jezioro,
do najciekawszych zakątków świata i rodzimych stron. Śpiewając i grając na gitarach,
keyboardzie i flażolecie wystąpili: Ewa Gąsiorowska, Aleksandra Gnyś, Zofia Niemier,
Martyna Scholz, Stanisław Ogórkiewicz,
Anna Kucharska, Anna Galubińska, Zofia
Byczyńska, Aleksandra Gierszewska,
Nadia Grzembowska, Maria Galubińska,
Marta Wlazły i Igor Gierszewski. Uzdolnieni
wykonawcy otrzymali za swoje piękne występy gromkie brawa. Muzykę przeplatała
poezja, tematycznie związana z koncertem.
Panie bibliotekarki zaprezentowały wiersze
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Wisławy
Urszuli Kurek, Katarzyny Knapik i Wincentego Fabera, które poświęcone była górom,
drzewom, podróżowaniu i wakacyjnemu
wypoczynkowi.
Na zakończenie wszyscy wykonawcy
otrzymali pamiątkowe niespodzianki oraz
życzenia słonecznego, radosnego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku.
Do zobaczenia na kolejnym koncercie!
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

ZAPROSZENIE
Wianki Biernackie - powitanie lata 2016 r.
25.06.2016r.
SOBOTA
Miejsce: świetlica, prac przy świetlicy
17:00 - 19.00 - Blok atrakcji dla dzieci.
/ Dmuchany zamek, zabawy,
gry sportowe, wicie wianków /
20.00 – 22.00 - Noc św. Jana Chrzciciela
Miejsce rekreacji nad Jeziorem Bnińskim
konkurs na najładniejszy wianek ze świeczką,
ognisko, zabawa taneczna.

Malarstwo rozszerzone w KOK
„Malarstwo rozszerzone.” Brzmi obietnicą otwarcia, przekroczenia, poszukiwań.
Czyżby malarstwu nie starczyło siły na bycie takim jakim
jest, bez wychodzenia poza ramy? Czyżby musiało szukać
pomocy nowego, innego, zewnętrznego?

KULTURA

KULTURA

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI

Nie! Malarstwo takie właśnie jest! Próbuje tworzyć świat
pochłaniając … świat. A świat zmusza do przyjmowania jego
reguł. Świat pędzi i nie ma czasu na luksus trwonienia go na
kontemplację sztuki. Stąd wyjście z galerii na ulice, w plener,
przestrzeń wirtualną. A tam otwierają się niezwykłe możliwości.
Obrazy wtapiają się w obraz, a obraz w obrazy. I nie wiem co
jest początkiem tego malarstwa, a co końcem? Błyszczące auto,
na którym załamuje się intensywna czerwień reklamy kawiarni,
układa przedziwne słowa, tworzy powidoki. Odrapany, brudny płot
zachwyca oślepiająco kolorowym napisem dup... Wełniana rękawiczka zawieszona na gałęzi drzewka kusi swą niebieskością.
Czasem staniemy na dłuższą chwilę przed rzeźbą wodza, wielkim bilbordem z Matejką, ciekawie zaaranżowanym ogródkiem
piwnym i nakarmieni tą przekąską dla zmysłów pędzimy dalej.
Jesteśmy tym co jemy. Jedzmy więc sztukę. Bądźmy malarzami!
Bądźmy artystami! Bądźmy!
By to ułatwić Kórnicki Ośrodek Kultury organizuje cykl imprez
pod nazwą „Malarstwo rozszerzone”. Będą to:
„20 wierszy na 20-lecie Nobla” to prezentacja 20 wierszy Wisławy Szymborskiej w różnych formach i przestrzeniach Kórnika
(m.in. na rzeźbie powstałej z karoserii samochodów).
(Od 20.05.br. w każdy z dwudziestu kolejnych piątków).
„Kórnickie Temperatury 8” to tygodniowy cykl warsztatów
ceramicznych, w trakcie których uczymy toczenia na kole garncarskim, zdobienia naczyń, wypału Raku i tworzenia obiektów
ceramicznych. (od 4.07. do 10.07.br.)
„Malarstwo rozszerzone” warsztaty, pokazy, wernisaże malarzy, grafików, twórców graffiti i gobelinu. Zachęcamy do poddania
się farbie, sprayom, szkliwom, glinie, włóczce by stać się artystą.
(8-9-10. 07.br. od godz. 14.00).
Tworzenie rzeźby z karoserii aut, czyli teksańska farma
Cadillaków w kórnickiej odsłonie pozwoli poczuć się jak w Ameryce. (8,9.07. br. od. godz12.00). Miłośnicy graffiti będą mogli
dać upust swoim natchnieniom. (9.07.br. godz. 16.00). Tomasz
Akusz przeprowadzi happening malarski tworząc na żywo obrazy.
(9.07.br. godz.19.00).
I mimo wszystko, zapraszamy na tradycyjne wernisaże, gdzie
spotkamy się z malarstwem sztalugowym: Adama Gillerta (8.07.
br. o godz.19.00 KOK), Przemysława Kaleńskiego (9.07.br. o
godz. 17.00 KCSiR OAZA), Tomasza Akusza (10.07.br. o godz.
17.00 Hotel Rodan)
Malowanie dźwiękiem, czyli koncerty muzyki rozrywkowej dla
seniorów i nie tylko w wykonaniu Zespołów Senioritki i Magnolie
(8.07. o godz. 16.30), rockowej w wykonaniu zespołu IZOTOP
(8.07.br. o godz. 20.00), bluesowej w wykonaniu Dżuma Elektro
Blues (9.07. br. godz. 18.00) oraz Outsider (9.07.br. o godz.
19.30). Niech muzyka uwolni fantazję!
Dyskoteka połączona z Festiwalem koloru, pozwoli feerię
barw wypróbować na sobie. Stworzymy żywe obrazy na miarę
impresjonistów (9.07.br. o godz. 21.00).
Myślę, że te imprezy pozwolą każdemu z uczestników zatrzymać się na dłuższą chwilę, spojrzeć na malarstwo przez pryzmat
własnych doświadczeń, skojarzeń, świata. Świat odpowie.
Sławek Animucki

Zapraszamy: Sołtys z Radą Sołecką wsi Biernatki

Wstęp wolny!
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W dniu 4 czerwca 2016 roku na terenie
placu zabaw w sołectwie Robakowo – Wieś
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Wśród zaplanowanych atrakcji przygotowano dla najmłodszych i ich opiekunów słodki
poczęstunek, malowanie twarzy, a także
konkurs oraz możliwość obejrzenia konnego wozu strażackiego w 1908 roku. Jednak
największą atrakcją dla dzieci, a także dla
dorosłych był przejazd bryczką konną, którą
z tej okazji udostępnił Pan Witold Mieloch,
któremu Sołtys wraz z Radą Sołecką w
imieniu wszystkich uczestników festynu
serdecznie dziękują za poświęcony czas.
Sołtys

DZIEŃ DZIECKA W SZCZODRZYKOWIE
Dzień Dziecka to jeden z najbardziej oczekiwanych dni przez nasze maluchy. W tym roku
dzieci ze Szczodrzykowa obchodziły swoje
święto 11 czerwca na tut. boisku sportowym.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Był plac
zabaw ze zjeżdżalnią i kulą wodną oraz liczne
zabawy i konkursy. Zaprezentowany został
sprzęt używany przez jednostki ratunkowo –
gaśnicze OSP Kórnik. Dzieci z uwagą słuchały
i podziwiały sprzęt zwłaszcza kiedy mogły osobiście doświadczyć wrażeń z nimi związanych.
Niezwykłą atrakcją była możliwość przejażdżki
prawdziwym samochodem policyjnym na
sygnale oraz wozem konnym.
Jednak nie samą zabawą się żyje, więc
przygotowany zostały poczęstunek dla
najmłodszych w postaci kiełbasek z grilla,
smacznych lodów, a także różnych słodkości.
Organizatorami Dnia Dziecka była Rada
Sołecka z sołtysem na czele.
Organizatorzy chcieli podziękować
Spółce JAGROL z Pierzchna oraz Spółce
MELAGRYS z Robakowa za pomoc finan-

sową, a miejscowej Policji, OSP Kórnik
i Panu Witoldowi Mielochowi z Robakowa
za uatrakcyjnienie festynu. Również podziękowania kierowane są dla wszystkich
pozostałych, którzy pomagali w organizacji

imprezy przyczyniając się do tego że ten
dzień był szczególny i zapadł w pamięci
wszystkim dzieciom.
Roman Genstwa
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4 czerwca w Przedszkolu w Szczodrzykowie odbyły się jubileuszowe, bo
XV warsztaty plastyczne. Tematem tegorocznych warsztatów był „Kolorowy Świat”
– tematyka związana z przyszła nazwą
Przedszkola w Szczodrzykowie, którą wybrała cała społeczność.
Dzieci tworzyły prace w czterech technikach – rysowanie pastelami, malowanie
farbami, monotypia – odbijanie oraz lepienie z gliny. W tym roku dzieci lepiły dobre
duszki – opiekunów naszego przedszkola..
Tegoroczni goście, którzy uświetnili
nasze warsztaty to panie dyrektor – Iwona
Justkowiak i Barbara Zarzeczna, była pani
dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie
Irena Fogel, pani Kierownik Wydziału
Oświaty Ewa Soczyńska oraz pani Irena
Kaczmarek przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.
Na zakończenie warsztatów za wykonanie pięknych prac wszystkie dzieci otrzyma-

„Ślizgiem po trawie”. Po zmaganiach był
czas na obiad i regenerację sił.
Przyjechaliśmy do ośrodka zmęczeni,
ale nie brakowało nam sił, aby cieszyć się
z resztą kolegów i koleżanek, którzy nas
dopingowali i trzymali za nas kciuki.
Z relacji uczestników:
Piotr: „Byłem na zawodach. Toczyłem
beczkę i woziłem piasek w workach. Musiałem rzucać kaloszem, przerzucać opony
i biegać. Podobało mi się bardzo. Fajnie, że
wygraliśmy. Potem było jedzenie i zabawa.
Na końcu dawali nam też jabłuszka”.
Karol: „Były fajne dyscypliny – rzut kaloszem, wyścigi z taczką, biegi z belką, biegi
z workami, rzut piłką w przeciwnika, budowanie wału i składanie rusztowań i wiele innych.
Wszyscy byli zadowoleni. Wraz z kolegami
i koleżanką walczyliśmy do końca i udało
nam się wygrać w kilku konkurencjach. Lubię
bardzo rywalizować w zawodach.”
Społeczność
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku

nr 12/2016

ły dyplomy i nagrody w postaci przyborów
do twórczości plastycznej.
Jury wręczyło 9 wyróżnień w technice
malarstwo byli to: Oliwia Płachta, Michalina
Roemer ; w technice rysowanie pastelami
Zofia Kuźma, Vanessa Kubiak, w technice
monotypia Antosia Litzau i Paulina Olej-

niczak oraz w technice rzeźba Paulina
Olejniczak , Krzysztof Stelmaszyk i Klara
Paczkowska.
Wszystkim uczestnikom warsztatów
serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!
Małgorzata Nowak - Płaczek

Jubileusz i Nadanie imienia Przedszkolu w Szczodrzykowie

Przedszkole w Szczodrzykowie
powstało w 1981 roku. Jego siedziba mieściła się przy ul. Ogrodowej.
Placówką kierowała Irena Fogel. Do
przedszkola uczęszczały w większości
dzieci pracowników miejscowego PGR.
Od 1991 roku dyrektorem została
pełniąca tę funkcję do dziś Magdalena
Jankowiak. Od 2003 dzieciom służy
nowa siedziba przedszkola przy ul.
Dworcowej 11.
Przypadający w tym roku jubileusz
35lecia placówki uczczono wyjątkowo,
bowiem postanowiono wybrać imię
dla bezimiennego dotąd Przedszkola
w Szczodrzykowie. Imię to wybrała całą

Mistrzowie z ŚDS w Kórniku
9 czerwca wzięliśmy udział w corocznych zawodach sportowych dla osób
niepełnosprawnych „Malta Strong” organizowanych przez Dom Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie.
Zawodnicy zmagali się z kilkoma
drużynami z innych ośrodków. Podczas
zawodów w 14 konkurencjach brała udział
reprezentacja naszego Domu - Piotr, Karol,
Matylda, Bartosz, Paweł, Józef i Marcin.
Pomysłowość organizatorów w wymyślaniu nazw konkurencji jest ogromna, oto
nazwy kilku z nich: „Ślizgiem po trawie”,
„Dramat barmana”, „Budowanie wałów”,
„Furia rybaka”, „Klocmen”, „Wymiatacz
demolka”.
Do zawodów przygotowywaliśmy się
od kilku tygodni, nasza forma była coraz
lepsza. Udało się!! Zdobyliśmy pierwsze
miejsce w dwóch konkurencjach: „Wymiatacz demolka” – rywali pokonaliśmy w 10
sekund…, oraz „Dramat barmana” – toczenie beczki na czas. Udało nam się również
zdobyć drugą nagrodę w konkurencji

XV Warsztaty plastyczne w Przedszkolu w Szczodrzykowie
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społeczność: dzieci, rodzice i kadra,
a brzmi ono: „Kolorowy Świat”. Na wybór takiej nazwy wpływ miały niewątpliwie liczne działania artystyczne, jakie
od lat maja miejsce w Szczodrzykowie.
Podczas uroczystości, jaka odbyła
się 17 czerwca świętowano więc zarówno rocznicę powstania przedszkola jak
i nadanie nowego miana.
Największy wkład w owo świętowanie miały przedszkolaki, które pod
okiem nauczycielek przygotowały
i przedstawiły bogaty program artystyczny.
Odsłonięto tablicę z nową nazwą,
którą poświęcił ks. proboszcz Zbączy-

niak. Nie zabrakło wystaw okolicznościowych i poczęstunku. Tak ważna
uroczystość wstrzymała na pewien
okres opady deszczu, które jeszcze
rano straszyły organizatorów.
Dla społeczności przedszkola niezwykle ważna była deklaracja, jaką
złożył tego dnia burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zapowiedział on rychłe
przystąpienie do rozbudowy placówki.
Życzymy przedszkolu „Kolorowy
Świat” szybkiej realizacji tego ważnego
przedsięwzięcia.
ŁG
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Teatr XXI wieku to temat tegorocznego, szesnastego już Przeglądu Małych
Form Teatralnych organizowanego przez
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Choć wydawał się on
interesujący, trudno było znaleźć sztukę,
która zainspiruje młodzież, będzie im
bliska i jednocześnie przystępna w formie
i języku. Już po zgłoszeniach było widać,
że nie wszystkim udało się taką znaleźć,
dlatego… uczniowie napisali ją sami!
Taka odważna okazała się Julia Kaczorowska z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego w Murowanej Goślinie, która
napisała sztukę Stereotypy w moherze.
Pozostałe szkoły zmierzyły się z Dorotą
Masłowską, Maliną Prześlugą, Ákosem
Némethem i innymi młodymi twórcami

Teatr XXI wieku
dramatycznymi.
Tegoroczne zmagania młodych aktorów oceniało jury w składzie: Aleksander
Machalica – jeden z najwybitniejszych
aktorów Teatru Nowego w Poznaniu, Agata Wittchen-Barełkowska – teatrolog oraz
Sławomir Animucki - dyrektor Kórnickiego
Ośrodka Kultury.
Wszystkie spektakle spotkały się
z uznaniem uczestników XVI Przeglądu
Małych Form Teatralnych oraz uczniów
Gimnazjum w Robakowie zasiadających
na widowni. Młodzi aktorzy byli perfekcyjnie przygotowani i dobrze zmotywowani.
Jury, jak zwykle, stanęło przed nie lada
wyzwaniem – nagodzeniem zwycięskiego
spektaklu. Po długich naradach ogłoszono werdykt:

1. miejsce - Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie (Julia Koczorowska „Stereotypy
w moherze”)
2. miejsce - Gimnazjum w Krzykosach
(Malina Prześluga „Pręcik”)
3. miejsce - Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec (Stanisław Sygnarski „Transuniverse”)
Ponadto jury przyznało sześć nagród aktorskich i sześć wyróżnień. Wśród nagrodzonych
znalazły się uczennice Gimnazjum w Kórniku:
Martyna Jakubowska, Urszula Woźna i Jagna
Lasek oraz uczennica Gimnazjum w Robakowie - Marta Dzióbek.
Jak co roku dopisała pogoda i nastroje.
Mamy nadzieję, że za rok będzie podobnie.
Hanna Złota-Maćkowiak
i Agata Czerniga-Pierożek

Dzień Języków Obcych w Kamionkach

18 maja w Szkole Podstawowej w Kamionkach odbył się Dzień Języków Obcych,
w tym roku pod hasłem przewodnim: „Warto
uczyć się języków obcych”. O tym, że nauka
języków we współczesnym świecie jest koniecznością, nikogo przekonywać nie trzeba;
jednak że może być również przyjemnością,
chciały o tym przekonać uczniów organizatorki wydarzenia, nauczycielki języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Podczas
inauguracji wydarzenia uczniowie zainscenizowali krótkie historyjki „z morałem”: kto nie
zna języków obcych, źle na tym wychodzi.
Budynek szkolny tego dnia został ozdobiony flagami Niemiec, Wielkiej Brytanii i
Włoch, a także setkami słów w językach,
których uczą się uczniowie w naszej szkole.
Dzięki temu uczniowie mogli wzrokowo przyswoić m.in. nazwy pomieszczeń szkolnych
przetłumaczonych na trzy języki. Przez cały
dzień uczniowie brali udział w konkursach
klasowych, które jednej z klas miały przynieść
zwycięstwo i nagrodę – pizzę na wspólnym
pikniku. Klasy konkurowały ze sobą w
różnych działaniach, nie tylko językowych:
plastycznych, m.in. wykonując plakaty tematyczne, słowniki ilustrowane, czy dekorator-

skich - konkurs na wystrój sali nawiązujący
tematycznie do Anglii, Niemiec lub Włoch.
Uczniowie wykazali się niebywałą inwencją,
dekorując swe sale girlandami z makaronu
czy z herbacianych torebek, a wśród sprzętów szkolnych w jednej z sal dumnie stanął
tron angielskiej królowej!
Uczniowie mieli też okazję poszerzyć swą
wiedzę o kulturze i cywilizacji uczestnicząc w
prezentacjach multimedialnych, sprawdzić
swe wiadomości językowe i kulturowe rozwiązując quiz wiedzy o Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Włoszech, a także układając wiersz
polsko-obcojęzyczny przekonujący do nauki
języków obcych. Klasy zaprezentowały swe
zdolności muzyczne i artystyczne wykonując
piosenki w językach, których uczą się w naszej szkole. Uczniowie poznali również tajniki
kuchni narodowych oraz przepisy kulinarne
na słynne przysmaki. Mogli też przekonać się,
jak trudno za granicą zamówić kawę, pizzę
czy ciastko bez znajomości najprostszych
słów w języku obcym. Udowodniły to teatralne
scenki kulinarne, w których udział wzięli nauczyciele, próbujący bez powodzenia złożyć
zamówienie w barze lub restauracji, oraz
przybywający im w sukurs uczniowie, którzy

dzięki znajomości języka obcego swobodnie
mogli się porozumieć i pomóc nauczycielom.
Wszystkie wydarzenia i konkursy odbywające się w Dniu Języków Obcych miały
pokazać uczniom, że nauka języków obcych
może być przyjemnością, a wykorzystanie
zdobytych umiejętności w praktyce daje
wiele radości i satysfakcji. Jako organizatorki
starałyśmy się również przekazać uczniom
wiedzę o tym, jak mądrze i sprytnie uczyć
się języków wykorzystując swe indywidualne
predyspozycje, a także pokazując, że nie
można w pełni nauczyć się języka obcego
nie znając kultury kraju mówców, ich historii
a nawet tradycji kulinarnych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Uczniom i Nauczycielom za pomoc w
organizacji Dnia Języków Obcych. Dzięki
Waszemu wielkiemu zaangażowaniu nasze językowe święto upłynęło w radosnej
i twórczej atmosferze. Mamy nadzieję, że
Dzień Języków Obcych stanie się naszym
dorocznym szkolnym wydarzeniem.
W imieniu organizatorek –
Magdalena Bartosik,
nauczycielka języka włoskiego

„Fun with English” w Jedynce

17 maja 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole coroczne święto języka
angielskiego pod hasłem “Fun with English”. Tym razem uczniowie obejrzeli aż
trzy przedstawienia w języku angielskim,
przygotowane przez rówieśników wraz
z nauczycielkami języka angielskiego,
w których głównymi bohaterami były…
koty. Pierwsze i drugie klasy zaprezentowały przygody Tigera – sympatycznego
tygrysa, głównego bohatera podręczników do języka angielskiego, a w trzecim
przedstawieniu zobaczyliśmy przygody
Kota w Butach.
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Uczniowie przez ponad miesiąc
z zapałem uczestniczyli w próbach, żeby
solidnie przygotować się do występu.
Wszyscy bardzo przyłożyli się do pracy,
a rodzice pomogli w przygotowaniu pomysłowych strojów. Publiczność również
mogła włączyć się w przedstawienia,
śpiewając razem z aktorami piosenki
znane z lekcji angielskiego. Dzięki wielu
rekwizytom występy przyciągały uwagę
najmłodszych widzów i były przyjemniejsze w odbiorze.
Na scenie wystąpili uczniowie z klasy 1b pod opieką p. Joanny Piaseckiej,

z klasy 2b pod opieką p. Michaliny
Pelczyk oraz uczniowie z klas trzecich
i czwartych, których do przedstawienia
zaangażowała p. Barbara Rozmiarek.
Serdecznie dziękujemy naszym aktorom oraz ich rodzicom za współpracę
i poświęcony czas, i już teraz zapraszamy na kolejne święto języka angielskiego
w Jedynce!
Michalina Pelczyk
Joanna Piasecka
Barbara Rozmiarek
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PIOSENKA ANGLOJĘZYCZNA W SP NR 2

Hasło ‘Learn and enjoy English’ (Ucz się
języka angielskiego przez zabawę) przyświecało I edycji Gminnego Konkursu Piosenki
Anglojęzycznej klas I-III, który odbył się 19 maja
w Szkole Podstawowej w Bninie.
Piosenka jest dla najmłodszych uczniów
atrakcyjną formą nauki języka obcego, efektywnym sposobem na zapamiętanie słownictwa
i zwrotów, a przez to nieodłącznym elementem
zajęć językowych. Właśnie dlatego na zawołanie „Dwójki”: ‘Let’s sing!’ (Zaśpiewajmy!) żywo
zareagowały wszystkie szkoły podstawowe
naszej gminy: Kórnik, Kamionki, Radzewo
i Szczodrzykowo (pomoc w organizacji - p.
Daria Pyła). Czternastu zwycięzców eliminacji
szkolnych, pod opieką swoich nauczycieli
języka angielskiego, zaśpiewało piosenki solo
do podkładów muzycznych. Zachwyt pani dyrektor Zofii Talarczyk, komisji konkursowej oraz
przybyłych licznie rodziców i gości wzbudziła
wspaniała prezentacja utworów. Poprawności
językowej towarzyszyła interpretacja tekstu,
a dopełnieniem występów były stroje i choreografia. Podium wyśpiewała sobie szkoła
z Kórnika: I miejsce zdobyła Maja Biernat, II

24 czerwca 2016 r.

- Kacper Bartkowiak, a III Veronika Chmura ex
aequo z Zofią Gradkowską z Radzewa. Wyróżnienia zdobyły: Julia Kotowicz (Szczodrzykowo)
i Monika Fiedorczyk (Radzewo).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez

organizatora. Najważniejszym jednak było zdobycie pierwszych doświadczeń scenicznych.
Na razie na małej, szkolnej scenie…, ale kto
wie, co pokaże przyszłość. W końcu „Dwójka”
to Szkoła Odkrywców Talentów!
Paulina Lubińska SP w Bninie
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Dniu Dziecka
w SP nr 2 w Kórniku

W dniach 10–12 maja 2016 r. odbył się
międzyszkolny rajd w ramach projektu ,,Tajemnice początków Państwa Polskiego – 1050.
rocznica Chrztu Polski”. Organizatorem wycieczki były ,,Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce”,
działające przy SP nr 2 w Kórniku oraz SP nr
1 w Kórniku. Projekt zdobył przychylną opinię
komisji Urzędu Miasta, dzięki czemu został dofinansowany ze środków publicznych. W programie uczestniczyło 45 dzieci z gminy Kórnik.
Podczas trzydniowej wyprawy Szlakiem
Piastowskim zwiedzono najważniejsze historyczne miejsca związane z początkami Państwa Polskiego, zostało przeprowadzonych
kilkanaście atrakcyjnych zajęć edukacyjnych
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
Pierwszym punktem na wycieczkowej
trasie był Ostrów Tumski w Poznaniu wraz
z Bazyliką Archikatedralną, podziemiami oraz
Bramą Poznania ICHOT. Przy okazji dzieci
przespacerowały przez Śródkę, jedno z najstarszych miejsc w Poznaniu, gdzie podziwiały
mural (dekoracyjne malowidło ścienne wykonane techniką 3D) zatytułowany „Opowieść
śródecka z trębaczem na dachu i z kotem
w tle”. Następnie, poprzez Skansen Miniatur
Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, dotarliśmy do grodziska Ostrów Lednicki – Wyspę
Władców, gdzie zachowały się relikty pałacu
książęcego z kaplicą, w której odkryto pozostałości dwóch gipsowych basenów chrzcielnych.
Właśnie tutaj w kwietniu tego roku odbyły się
uroczystości jubileuszowe. Częścią Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy jest też Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach
– skansen, który odwzorowuje nie tylko wygląd
tradycyjnej wsi wielkopolskiej: drewnianych
zabudowań, sprzętów domowych i gospodarczych, strojów ludowych, ale również obraz życia codziennego jej mieszkańców. Dotarliśmy
też do Bramy Trzeciego Tysiąclecia – sławnej,
bardzo „młodzieżowej” Bramy Ryby na Polach
Lednickich. Uwieńczeniem długiego dnia była
wizyta w Katedrze Gnieźnieńskiej na Wzgórzu
Lecha – miejsca koronacji królów Polski oraz
kultu św. Wojciecha – Patrona Polski.
Głównym punktem następnego dnia wycieczki był pobyt w Muzeum Archeologicznym
w Biskupinie. Gród w Biskupinie jest jednym
z nielicznych stanowisk archeologicznych
w Polsce, zawierających pełnowymiarowe
rekonstrukcje osady obronnej kultury łużyckiej
z okresu od XIV w. p.n.e. do ok. V w. p.n.e.
Obejrzeliśmy wnętrza trzech odtworzonych
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Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może
stać się dorosłym… ,czyli o

chat i sprzęty jakimi posługiwali się mieszkańcy osady, wystawę muzealną pt. „Świt
historii nad Jeziorem Biskupińskim”, a także
XIX-wieczną zagrodę pałucką. Aktywnymi
formami zwiedzania były warsztaty – lekcje
muzealne: „Życie codzienne mieszkańców
Biskupina” oraz „Biżuteria – rola nie tylko
ozdobna”. „Objuczeni” oryginalnymi, nie zawsze użytkowymi pamiątkami, udaliśmy się
w podróż do… Wenecji, korzystając oczywiście
ze żnińskiej kolejki wąskotorowej. Popołudnie
tego samego dnia spędziliśmy w Zaurolandii
w Rogowie, gdzie wędrując dwukilometrową
ścieżką edukacyjną obejrzeliśmy kilkadziesiąt
modeli prehistorycznych gadów. Były to też godziny odpoczynku, dobrej zabawy i smacznych
lodów (przez całą wycieczkę towarzyszyła nam
upalna, letnia pogoda).
Ostatniego dnia, po opuszczeniu urokliwej
Chomąży Szlacheckiej(!), gdzie gościliśmy
w budynku „zielonej szkoły”, dotarliśmy do
Inowrocławia. Głównym celem wizyty w tym
uzdrowiskowym mieście (słynne tężnie) było
pokłonienie się Królowej Jadwidze, zaklętej
w marmurową postać idącą przez inowrocławski rynek, wtopioną w tłum współczesnych
przechodniów.
I dalej – Kruszwica, przedpiastowski gród
ze słynną Mysią Wieżą, legendą o złym Popielu, którego zjadły myszy i dobrym Piaście
Kołodzieju, protoplaście dynastii Piastów. Po
emocjach związanych z pobytem w mrocznych
wnętrzach baszty, popłynęliśmy w godzinny
rejs po malowniczym jeziorze Gopło. Nie
zbaczając już z trasy do Kórnika, zatrzymaliśmy się jeszcze w Strzelnie, aby zwiedzić
romańsko-barokową bazylikę Świętej Trójcy
z unikatowymi siedmioma kolumnami pokrytymi płaskorzeźbą figuralną (w całej Europie,
oprócz kolumn strzelińskich, zachowały się
rzeźbione kolumny tylko w Hiszpanii w Santiago de Compostela oraz we Włoszech, w Wenecji) oraz Rotundę św. Prokopa – największą
romańską świątynię w Polsce zbudowaną na
planie koła (XII w.).
Pozytywnie zmęczeni, naładowani mnóstwem nowych wiadomości, emocjonalnych
przeżyć, związanych z odbiorem dóbr kultury
i sztuki oraz, a może przede wszystkim, patriotycznych wrażeń – wróciliśmy do naszego
Kórnika, równie bogatego w historyczno-kulturowe wartości.
T. Lubińska, SP 1

Dzień Dziecka przebrzmiał , ale nie bez
echa… To jest jeden z tych dni w roku, na który
dzieci czekają z wypiekami na twarzy i z drżeniem serca. Tak było i w tym roku, a uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku wcale
nie są tu wyjątkiem. Tymczasem 1 czerwca
powitał nas zasnutym chmurami niebem po
całonocnym deszczu. Podobnie wyglądały twarze dzieci, które dowiedziały się, że z powodu
warunków atmosferycznych zostało odwałane
planowane od tygodni wyjście na teren kórnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Aby temu
zaradzic i przywołac z powrotem uśmiech na
twarzach dzieci, szybko został wdrożony plan
awaryjny z równie ciekawymi atrakcjami, tyle,
że na terenie szkoły.
Najpierw dla klas IV- VI zorganizowano
turniej z zabawnymi konkurencjami sportowo-muzyczno-plastycznymi – emocje sięgały
zenitu! W tym samym czasie uczniowie klas
0 – III spacerowali promenadą, ćwiczyli na
siłowni plenerowej, emocjonowali się w trakcie
wyścigów rzędów i podczas gry w dwa ognie,
niektórzy delektowali się lodami.
Po wyczerpujących rozgrywkach i zabawie
przyszedł czas na małe co nieco, a tak właściwie wcale nie takie małe, bo szkolne panie
kucharki ugotowały znakomitą pomidorówkę,
a rodzice stanęli przy grillu i usmażyli pyszne
kiełbaski dla wszystkich uczniów. Niewątpliwą
atrakcją, a jednocześnie osłodą po pogodowych
rozczarowaniach, była wata cukrowa – przeraźliwie słodka i miłe oblepiająca całą buzię, dająca
uczucie błogostanu… Któż z nas z dzieciństwa
nie pamięta tych doznań? Zarówno kiełbaski,
jaki i watę cukrową zawdzięczamy hojności
Rady Rodziców. Dziękujemy!
Na zakończenie dnia chętni uczniowie mogli
obejrzec w naszej szkolnej auli film pt. Epoka
lodowcowa .
Niby dzień jak co dzień, a jednak inny.
Niech owa inność utrwali się w pamięci naszych
dzieci, bo przecież wspomnienia z dzieciństwa
budują ich tożsamość.
E. Nowaczyk

Podróże
z Klubem
Podróżnika
16 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie
podróżnicze Klubu Podróżnika z Kórnika wieńczące pierwszy sezon swej działalności. Dariusz Socha uświetnił je ciekawą prelekcją na
temat Wysp Kanaryjskich, Meksyku i Belize.
Klub Podróżnika z Kórnika działa od
września 2015 roku pod patronatem Biblioteki
Publicznej w Kórniku. Spotykania odbywają
się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz.
19.00 w kawiarni „Ventus”. W minionym sezonie Klub gościł 19 wspaniałych podróżników,
którzy podzielili się ze słuchaczami swoją
pasją. Na 12 klubowych spotkaniach „zwiedziliśmy” prawie cały Świat. Olga Paprocka
zabrała nas do magicznych, pachnących
masalą Indii, z Magdą Wołyńską odpoczywaliśmy i relaksowaliśmy się na pięknych plażach
Tajlandii, One Dream Team przeniósł nas
do Chin, a siostry Ewa i Ania Serwatkiewicz
na Maltę. Gruzinów i gruzińskie krajobrazy
oglądaliśmy z Pawłem Siczyńskim, a Tomasz
Siuda, uczestnik Ekspedycji Amazońskiej Śladami Arkadego Fiedlera, snuł swą opowieść
o puszczy i o rybach, które śpiewają nie tylko
w Ukajali. Z rodziną Cygańskich byliśmy na

KULTURA

KULTURA

Na Piastowskim Szlaku

Filipinach, z państwem Agatą i Andrzejem
Mleczko na Wyspach Południowego Pacyfiku,
a z Alicją i Jędrzejem Łukowskimi nad Bajkałem… Czy warto podróżować z dziećmi? Na
to pytanie próbowali odpowiedzieć Natalia
i Adam Mińscy. Natomiast Ewelina Walkowiak zabrała nas w podróż do Etiopii i Kenii
i opowiedziała o radościach i smutkach pracy
na misji w Afryce. Prezentacje przygotowane
przez naszych podróżników były pasjonujące,
nietuzinkowe i co najważniejsze: zachęcające
do podróżowania!
Prelegentom i uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony
czas i wspaniałą atmosferę! Chcemy razem

z Wami uczcić pierwszy sezon działalności
Klubu. Zapraszamy 13 lipca 2016 r. na wycieczkę do Pałacu w Rogalinie oraz na ognisko. Szczegóły na plakacie informacyjnym.
Na okres wakacji (lipiec – sierpień) Klub
Podróżnika z Kórnika zawiesza swą działalność.
Na kolejne spotkanie podróżnicze zapraszamy 15 września 2016 r.
Życzymy udanych wakacji!
Klub Podróżnika z Kórnika
oraz Biblioteka Publiczna
w Kórniku

Klub Podróżnika z Kórnika

Zaprasza na wspólną wycieczkę
do Pałacu w Rogalinie
oraz na spotkanie przy ognisku
13 lipca 2016 r.

Plan szczegółowy:
– zbiórka o godz. 15.30 pod kasą Pałacu w Rogalinie –
– wstęp bezpłatny –
– dojazd we własnym zakresie –
(możliwość wspólnych dojazdów)

– od godz. 16.00 zwiedzanie Muzeum Pałac w Rogalinie z audioprzewodnikiem –
– ok. godz. 18.00 przejazd do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku –
– ognisko zamykające pierwszy sezon działalności Klubu Podróżnika z Kórnika –
– koszt ogniska 5 zł od osoby, dzieci gratis –
Prosimy zabrać swój prowiant (kiełbaskę, chleb, wodę)
Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu: 503904264
Oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65
(nr telefonu: 61 8170 021)

nr 12/2016

24 czerwca 2016 r.
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W przededniu Międzynarodowego Dnia
Dziecka, odbyła się w naszej szkole wiosenna edycja Koncertu Młodych Talentów.
W obecności pani dyrektor E. Szybiak
– Lewandowskiej, przed rodzicami, dziadkami i rówieśnikami swoje umiejętności
w grze na instrumentach zaprezentowali
uczniowie z klas I – VI.
Obok różnorodnych instrumentów (flet,
pianino, gitara, skrzypce), młodzi artyści
zaprezentowali zróżnicowany repertuar.
Widownia mogła zasłuchać się m.in.
w „Preludium d-moll ”Jana Sebastiana
Bacha, „Binary Sunset” Johna Williamsa,
„Sweet Mister Jelly Roll” Valery Capers,
czy „Etiudzie” M. Freya.
Uczniowie z klasy IV „b”, uczęszczający
na zajęcia kółka fletowego zaprezentowali
cztery różne wersje rytmiczne utworu „Mary
ma małego baranka”.
Tradycyjnie już koncerty wiosenne, to
czas pożegnania uczniów z klas VI – ych,
którzy przez okres edukacji w kórnickiej

Jedynce sukcesywnie uczestniczyli w
koncertowaniu.
Otrzymali oni z rąk pani Dyrektor, dyplomy i wspaniałe albumy muzyczne z płytą.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ze strony widowni należą Im
się podziękowania, że podzielili się tym, co
trudno ująć w słowa … muzyką! Miło było

Spotkania z nietoperzami

spędzić majowe popołudnie w takim gronie,
zasłuchać się, oderwać od codzienności,
wypocząć…
Na czas wakacji pozostaje życzyć Wam
słonecznych wakacji na łonie przyrody tętniącej muzyką. Do usłyszenia na jesiennym
koncertowaniu.
Beata Godlewska

ekipa z Kórnika na Color Run
W niedzielę 5 czerwca 2016 r. ekipa
z Kórnika wzięła udział w Poznańskiej edycji
Biegu Color Run.
Pomysł na kolorowe biegi jest dość nowy,
ma zaledwie 5 lat. Jego cel to nie tylko dobra
zabawa, ale także inspiracja do zmiany stylu
życia na lepsze. Ma zarażać ludzi pozytywną
energią i pasją do sportu! „Najszczęśliwsze
5km na świecie” to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, choć organizowane na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach,
Australii, Afryce, dużej części Europy, a także
w Polsce! Tutaj nie liczy się zwycięstwo, można
biec, można iść, a nawet skakać. W tym biegu
nawet nie mierzy się czasu, liczy się tylko
Wspólna Zabawa.
Do biegu może zgłosić się każdy. Duży,
mały, młody i stary. Mogą w nim brać udział nawet niemowlaki w wózkach. Zgłaszają się tam
rodziny, znajomi, koledzy z pracy i koleżanki
ze szkoły – bo wspólne uprawianie sportu daje
naprawdę kupę radości.
(...)
Ostateczny skład drużyny to:
Augustyna Grząślewicz (Kórnik)
Klementyna Grząślewicz (Kórnik)
Magdalena Grząślewicz (Kórnik)
Joanna Ligocka (Poznań)
Amelia Piętka (Borówiec)
Honorata Piętka (Borówiec)
Eryk Pyrzowski (Borówiec)
Maria Pyrzowska (Borówiec)
Natalia Pyrzowska (Borówiec)
Hanna Strzykowska (Kórnik)
Marta Strzykowska (Kórnik)
Katarzyna Szczepaniak (Koszuty)
Aleksandra Szmajdzińska (Borówiec)
Monika Szmajdzińska (Borówiec)
W niedzielny poranek niebo było samym
błękitem, a słońce świeciło nad naszymi
głowami. Ustaliliśmy miejsce spotkania przy
trybunach. I całe szczęście, gdyby nie ustalone
miejsce i godzina spotkania, nigdy byśmy się
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nie odnaleźli, wśród tłumów uśmiechniętych
ludzi w takich samych koszulkach, opaskach
i okularach.
Na starcie rozgrzewała nas energetyczna
muzyka i nie mniej energetyczna zumba.
Dziewczynki nie mogły się już doczekać kolorów, więc pierwsze kolorowe proszki poszły
w górę jeszcze przed startem. I zaczęliśmy
bieg ubarwieni na niebiesko, żółto i różowo.
Jedni pobiegli szybciej, inni wolniej, przeważająca część naszego zespołu ruszyła ostro
do przodu, a mój synek – jako najmłodszy
z drużyny i ja po krótkiej chwili biegu wybraliśmy marsz. Po pierwszym kilometrze trafiliśmy
do strefy czerwonej, już z daleka widać było
czerwony pył unoszący się nad zawodnikami.
Wbiegliśmy w strefę i już zmieniliśmy kolor na
czerwony, aby po kolejnym kilometrze przebarwić się na niebiesko – mój synek wyglądał
jakby założył kostium spiderman’a.
Obsypujący nas farbą wolontariusze
byli bardzo zaangażowani w swoje zajęcie
i nie zostawiali na nas ani jednego czystego
centymetra. W ten sposób przebiegliśmy i/lub
przeszliśmy całe 5 kilometrów wśród niezwykle
barwnego tłumu rozbawionych ludzi.

A na mecie na wszystkich zmęczonych,
ale szczęśliwych tęczowych brudasów czekały zasłużone medale i niemniej zasłużona
kąpiel – wodna ślizgawka. Były też koncerty,
konkursy i jeszcze więcej kolorowych farb.
Fotografowie też mieli święto, tyle kolorów
w jednym miejscu rzadko się spotyka. Warto
zobaczyć zdjęcia w galerii na stronie http://
thecolorrun.pl/locations/poznan/
(...)
Od 2012 roku do dnia dzisiejszego, The
Color Run™ przekazało organizacjom charytatywnym już ponad 3 miliony dolarów. Sami
też wzięliśmy udział w kampanii „Kilometry
Dobra” dokładając nasze złotówki do najdłuższego łańcucha jednozłotowych monet,
które trafią do mieszkańców Domu dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Łopiennie.

Mojego pierwszego spotkania z nietoperzami nie wspominam dobrze. Któregoś razu
mój ojciec zaprowadził mnie i moją młodszą
siostrę do starego magazynu, gdzie pod sufitem
mieszkała całkiem duża ich gromada. Miałam
wtedy 8, może 9 lat. Pamiętam, że bałam się
ich bardzo i śniły mi się potem wiele razy. Na
studiach przyrodniczych kilkakrotnie miałam
okazję im się przyglądać. Długimi godzinami
podczas zajęć terenowych obserwowaliśmy
ich loty, zaglądaliśmy do budek i dziupli, w których mieszkały, a nawet liczyliśmy je w fortach
poznańskich.
Jednakże do nietoperzy przekonałam się dopiero, obserwując
pracę przyrodników z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Było to wiele lat temu,
kiedy moja uczennica przyniosła
rannego, ledwie żywego nietoperza,
którego następnie przez całe miasto
wiozłam w kartoniku do małego
szpitala dla zwierząt prowadzonego przez tę organizację. Dziś już
nie czuję lęku przed nietoperzami,
staram się im pomóc, opowiadając
o nich dzieciom na lekcjach przyrody, rozwiewam mity, związane
z nimi przesądy i przekonuję, jak bardzo są
pożyteczne. Po ubiegłorocznej akcji budowania
domków dla owadów w naszej szkole (zbudowaliśmy przeszło 60 domków, które znalazły
swoje miejsce w ogrodach uczniów, okolicy
szkoły, Arboretum Kórnickim) postanowiłam
tym razem zająć się „batmanami”, jak nazywają
je dzieci . Mój projekt „Przygarnij nietoperza”
zyskał akceptację i dofinansowanie Wydziału
Ochrony Środowiska Gminy Kórnik i już nic nie
stało na przeszkodzie, by zorganizować akcję.
Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych
grup ssaków. Rozwój cywilizacji i niekorzystne
zmiany zachodzące w środowisku – chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej,
ubywanie naturalnych schronień – sprawiły, że

liczebność populacji wielu gatunków poważnie
zmalała, a wiele z nich stoi na krawędzi zagłady.
W Polsce żyje 26 gatunków nietoperzy. Aż 8
z nich zostało umieszczonych w polskiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spisie gatunków
zagrożonych wyginięciem. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla egzystencji nietoperzy
jest ubywanie naturalnych kryjówek. Starych
domów, z piwnicami, strychami, okiennicami
jest coraz mniej, a nowoczesne budownictwo
nie zawsze zapewnia nietoperzom możliwość
schronienia. Liczba starych, dziuplastych drzew

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku, składa
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji
i obsługi festynu rodzinnego, który odbył
się w niedzielę 12 czerwca.
Szczególne wyrazy wdzięczności
składamy Rodzicom pracującym nad organizacją festynu, Strażakom Ochotniczej
Straży Pożarnej z Kamionek oraz Kórnika,
Panu Bolesławowi Rozmiarkowi, Panu

Pawłowi Domańskiemu, Panu Szymonowi
Palczewskiemu, Pani Sołtys Konarskiego
Katarzynie Górnej, Panu Sołtysowi Szczodrzykowa Janowi Tuczyńskiemu, Panu
Wojciechowi Smoczyńskiemu, Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz
sponsorom: firmie Grześkowiak, Sklepom
Km Partner i Graffiti, Kórnickiemu Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA, Wydziałowi
Promocji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Cukierni Łobza.

również maleje. Rozległe, młode monokultury
nie dają praktycznie żadnych schronień.
Jak można wobec tego pomóc nietoperzom? Jedną z wypróbowanych metod jest
zwiększenie liczby schronień poprzez budowanie i zawieszanie tzw. schronów dla nietoperzy.
Skontaktowałam się z chiropterologami (specjalistami od tej grupy zwierząt) z PTOP Salamandra i rozpoczęłam przygotowania. Ciepłe,
czerwcowe wieczory sprzyjają obserwacjom
nietoperzy, ponieważ polują wtedy intensywnie na owady (wszystkie polskie nietoperze
są owadożerne). Nasze pierwsze projektowe
spotkanie odbyło się 13 czerwca 2016 roku,
późnym wieczorem. Wzięło w nim udział przeszło 60 miłośników nietoperzy – uczniów naszej

szkoły oraz ich rodziców, dziadków, rodzeństwo. Zaproszony gość – pan Radosław Jaros
– najpierw bardzo przystępnie opowiedział nam
o zwierzętach, którymi się zajmuje, a następnie
uzbrojeni w detektory ultradźwiękowe poszliśmy na wieczorny spacer w okolice szkoły.
Obserwowaliśmy polujące borowce wielkie
i słyszeliśmy na detektorach ultradźwięki, które
wydają, aby namierzyć ofiarę. Podczas spotkania odbył się także quiz wiedzy o nietoperzach
z nagrodami, a specjalnym gościem był mały
mopek – nietoperz leczony w szpitaliku Salamandry. Najważniejszym jednakże
punktem programu było wręczenie
przybyłym rodzinom specjalnych
budek dla nietoperzy wraz z dokładną instrukcją ich zawieszenia.
30 takich schronów z trocinobetonu
będzie umieszczonych w okolicy
naszej szkoły i w pobliżu domów
naszych uczniów. Będziemy starali
się także monitorować ich zasiedlenie, a w przyszłym roku szkolnym
spotkamy się ponownie, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach.
W jednym takim schronie może
odpoczywać nawet kilkadziesiąt nietoperzy, a wiedząc, że jeden z nich
może upolować w nocy nawet 2 do 3 tysięcy
komarów, możemy mieć pewność, że bliskie
ich sąsiedztwo jest bardzo dobrym pomysłem.
Patrzyłam tego wieczoru na moich zaciekawionych, wręcz zafascynowanych uczniów
i cieszyłam się, że żaden z nich nie bał się nietoperzy, tak jak ja w dzieciństwie. Trzymajcie kciuki za powodzenie naszej akcji, a jeśli zechcecie
się przyłączyć do ochrony nietoperzy w naszej
gminie, skontaktujcie się z naszą szkołą.
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Agnieszka Fejfer – Trzaska
nauczycielka przyrody w Szkole
Podstawowej w Szczodrzykowie

Dziękujemy również wszystkim osobom przybyłym na festyn za wspólną
zabawę. Ta niedziela była roześmiana i
serdeczna.
Dzięki Państwu osiągnęliśmy nasz
wspólny cel - radość dzieci.
Z wyrazami wielkiego szacunku w
imieniu Dzieci i Rodziców,
Rada Rodziców

A kiedy znowu spróbują nas dopaść
szarość i codzienność, użyjemy naszych
kolorowych wspomnień jako tarczy.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!!!
Natalia Pyrzowska
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PSZCZÓŁKI
„NA DYWANIKU”
Tytułowy „dywanik”
naturalnie może kojarzyć
się z kwiecistym „dywanem” i obcowaniem skrzydlatych przyjaciół
człowieka w środowisku przyrodniczym.
Komuś innemu z kolei, pod wpływem poprzedniego felietonu, „dywanik” zaświta
jako miejsce tańców pszczelich „gwiazd” na
plastrach w ulu, niczym celebryci brylujący
na salonowych dywanach, gdzie czyhają
na nich paparazzi. Popularną analogią
może też być wezwanie „na dywanik”, czyli
rozliczenie podwładnego, w tym przypadku
rodziny pszczelej z „ogólnego sprawowania”, niczym semestralna szkolna cenzurka
z zachowania w dziedzinach : miodności
(pracowitości), rozwojowości, rojliwości,
higieniczności oraz agresywności.
W tym jednak przypadku tytuł nawiązuje
wprost do usytuowania pszczelich domków
na dywanie. Tkanina dekoracyjna jaką z
reguły jest dywan, rozścielona została na
podłodze przyczepy kempingowej jednego
z członków Koła Pszczelarzy w Kórniku
– Zbigniewa Karalusa z Radzewic. Miesz-

kanie „U17x2 + M1”, czyli siedemnaście
piętrowych uli dla pszczół i jednocześnie
jeden pokój dla pszczelarza, tworzy w sumie wystarczająco komfortową przestrzeń
dla wzajemnego współżycia. Pasieka w ten
sposób stała się mobilna, a pszczoły razem z
ich opiekunem mogą udać się na „wakacje”.
Z reguły udają się do takich dzikich miejsc,
gdzie czasami bez szczegółowej mapy trudno o dokładną nazwę miejscowości. Najważniejsze jest w tym momencie, aby pszczoły
miały odpowiedni pożytek na czas pobytu
wakacyjnego. Przyczepa chroni pszczoły
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in. poprzez wspólny, zbiorowy
dach dla wszystkich uli, niczym w jakiejś hali.
Niekiedy ciężkie ule, nie wymagają w tym
momencie indywidualnego transportowania
na docelowe miejsce, lecz mogą spokojnie
pozostać w przyczepie przez cały rok.
Istotne jest jednak właściwe utrzymywanie
temperatury danego ula, poprzez wentylację
lub ocieplenie jego górnej przestrzeni. Nie
bez znaczenia jest także gwarancja stałej,
utrzymywanej pozycji poziomej przyczepy
w czasie transportu i postoju.
Pszczelarz ma też komfortowe warunki
do przeglądu pszczelej rodziny, czy miodobrania. Pszczoły uwolnione z ula sprawnie
wydostają się przez uchylone w tym celu

okienka przyczepy czy drzwi. Pszczoła
„ciągnie” do światła, a więc szybko opuszcza wnętrze przyczepy. Trochę trudniej
pozbyć się dymu używanego przy niektórych czynnościach, ale zaletą tego z kolei
jest utrzymująca się „dymna atmosfera”,
więc nie ma potrzeby wytwarzania go w
dużych ilościach i absorbowania ręki do
uruchamiania dmuchawy – podkurzacza.
Po skończonej pracy, przyczepę można
przewietrzyć przez otwarte drzwi i uchylone okna.
W czasie odpoczynku wieczornego,
przyczepa z ulami staje się dla pszczelarza
nie tylko letnią kwaterą, ale lecznicą i uzdrowiskiem jednocześnie. Naturalna pszczela
„antybiotykownia” połączona jest tutaj ze
specyficznym mikroklimatem wytwarzanym
przez setki tysięcy pszczół. Dywanik nie
służy wówczas tylko do wytłumienia kroków
pszczelarza, ale jest dobrym podkładem
do przygotowania posłania. Miłe dla ucha
bzyczenie pozwala na szybkie zaśnięcie
i spokojny sen w unikalnej atmosferze
apiterapii. Seanse takiej apiterapii, niekoniecznie z noclegiem, można kontynuować
przez cały rok.
Tekst : Stanisław Duszczak
Foto : Zbigniew Karalus
Koło Pszczelarzy w Kórniku

KGW Szczytniki na wycieczce w Ciechocinku

W dniach od 3-5 czerwca 2016 roku,
35 osób z naszego koła wyjechało na wycieczkę do Ciechocinka. Przez cały czas
pobytu było słonecznie i ciepło. Po zakwaterowaniu się w Domu Wczasowym „Kameralna”, meleksami zwiedziliśmy całe miasto
z przewodnikiem. W następnych dniach
wracaliśmy do tych ciekawych miejsc,
każdy z nas znalazł coś ciekawego dla
siebie. Największe wrażenie zrobiły na nas
piękne dywany kwiatowe i zegar kwiatowy.
Często relaksowaliśmy się przy fontannie
„grzybek” w centrum miasta. Spacerowaliśmy przy tężniach solankowych, piliśmy
wodę zdrojową. Wieczorami bawiliśmy się
przy muzyce w lokalu na wolnym powietrzu.
Z Ciechocinka pozostaną nam miłe wspomnienia. W drodze powrotnej zwiedziliśmy
Toruń- Starówkę Toruńską. Spacerowaliśmy bulwarami wiślanymi. Nie można było
wyjechać z Torunia bez zakupu toruńskich
pierniczków. Następnym ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy była Kruszwica.
Na szczyt 32 metrowej Mysiej Wieży dotarły tylko te członkinie, które są sprawne

fizycznie. Ze szczytu wieży roztacza się
wspaniały widok na jezioro Gopło oraz
ciekawą zabudowę miasteczka. Autobus
był wynajęty jak zawsze na nasze wojaże
z Przedsiębiorstwa „KOMBUS” z Kórnika.
Podziękowania należą się kierowcy- panu
Krzysztofowi Kostyra za dużą kulturę osobistą, wyrozumiałość i przemyślane decyzje,

aby zwiedzić jak najwięcej w tak krótkim
czasie. Zarząd KGW serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wycieczki. Myślę, że w tym roku
wyjedziemy w Polskę jeszcze raz.

nane i oszacowaniu powierzchni, ale również
określeniu ich wpływu na kształtowanie ładu
przestrzennego. Tak sformułowane zadanie
wynikało z wprowadzonej
11 września 2015 r. tzw. „ustawy krajobrazowej”, która wyposażyła gminy w instrumenty
mogące uregulować kwestie niepożądanych
reklam w przestrzeni publicznej. Przeprowadzenie inwentaryzacji stanowi pierwszy krok dla
rozwiązania problemu chaosu reklamowego.
Wybrana tematyka stanowi zatem realny i
niezwykle aktualny problem dla gmin, co podkreślali goście uczestniczący w spotkaniu
otwierającym warsztaty.
Studenci zaprezentowali efekty swojej
pracy podczas spotkania podsumowującego.
Wskazali ulice, na których liczba reklam jest
największa. Zwrócili uwagę, na problem w
przyporządkowywaniu oraz rozróżnianiu reklam
i szyldów. Przedstawione wyniki inwentaryzacji
uzupełnili zdjęciami miejsc, których estetykę w
istotny sposób zaburzają nośniki reklamowe.
W swojej prezentacji ujęli także wizualizacje,
pokazujące jak dany teren wyglądałby bez
reklam. Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego zaprosił do prezentacji uzyskanych
wyników i sformułowanych na ich podstawie
wniosków podczas komisji Rady Gminy.
Inwentaryzacja nie była jednak jedynym

zadaniem studentów. Przygotowali także koncepcje zagospodarowania dwóch plaż przy
jeziorach Bnińskim i Kórnickim. Podstawą ich
opracowania były wykonane pierwszego dnia
pomiary w terenie. Opracowali ponadto mapę
natężenia hałasu dla obszaru miasta, według
której najwyższe natężenie hałasu występuje
przy drodze ekspresowej S11.
Studenci Gospodarki Przestrzennej mieli
okazję połączyć teorię z praktyką. Rozszerzyli dzięki temu swoje umiejętności. Zajęcia
terenowe dały im szansę zintegrować się nie
tylko poprzez realizację wspólnych projektów,
ale także podczas zorganizowanego dla nich
ogniska i zabawy tanecznej czy zwiedzania
Arboretum Instytutu Dendrologii PAN.
Prowadzone w Kórniku warsztaty odwiedzili
również: radny Powiatu Poznańskiego Pan
Zbigniew Tomaszewski, członek zarządu PKP
Pan dr Michał Beim oraz prodziekan do spraw
nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Pan prof. dr hab. Krzysztof
Szoszkiewicz.
Organizatorem i opiekunem praktyk był
pracownik Instytutu Melioracji, Kształtowania
Środowiska i Geodezji dr inż. Adam Zydroń.
			
Autor: mgr inż. Magdalena Antkowiak
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BZZZ… zza ula

Przew. KGW Szczytniki
G. Błotna

,,ŁĄCZĄC TEORIĘ
Z PRAKTYKĄ’’
CZYLI KOMPLEKSOWE ĆWICZENIA
TERENOWE STUDENTÓW
KIERUNKU GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
Już po raz piąty przy współpracy oraz
wsparciu władz miasta i gminy Kórnik zorganizowane zostały kompleksowe zajęcia
terenowe dla studentów kierunku Gospodarka
Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trzydniowe warsztaty rozpoczęły się 20
kwietnia br. spotkaniem studentów III. roku na
kierunku Gospodarka Przestrzenna z Panem
Antonim Kaliszem - wiceburmistrzem Miasta i
Gminy Kórnik. W spotkaniu tym wzięli również
udział przedstawiciele Urzędu: kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego – Tomasz
Wojciechowski, kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – Sławomir Zakrzewski
oraz inspektorzy Krzysztof Ratajczak i Violetta
Górczak-Mieloch. Główną część spotkania
poprowadził wiceburmistrz, który opowiedział o
gminie Kórnik, przedstawił zebranym jej krótką
charakterystykę oraz omówił jej walory. Następnie Prezes Zarządu Firmy Sater Kórnik – Pan
Maksymilian Sułkowski przybliżył zebranym
cele i zaprezentował etapy procesu rekultywacji
składowiska odpadów w Czmoniu.
Po części organizacyjnej studenci przystąpili do realizacji postawionych przed nimi zadań.
W tym roku głównym celem warsztatów
było przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji
reklam i szyldów w obrębie Kórnika i Bnina.
Polegała ona nie tylko na wskazaniu ich usytuowania, materiału z jakiego zostały wyko-
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Pierwszą połowę roku zawodnicy UKS
TKD Kórnik mogą uznać za niezwykle
udaną! W maju odbyły się bowiem trzy
najważniejsze w roku turnieje taekwondo
olimpijskiego: Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów i
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Z każdych
zawodów reprezentanci UKS TKD Kórnik
wracali z medalami!
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca
2016 r. w Giżycku, klub reprezentowali kadeci: Julia Szpak, Celestyna Siejak, Bartosz
Karaśkiewicz, Dawid Smajdor i Ksawery
Kruk. W całym turnieju łącznie wystartowało
320 zawodników z całego kraju.
Nasza piątka spisała się świetnie startując w konkurencjach sprawnościowych,
poomsae i walce sportowej! Łacznie przywieźli 2 złota i 1 brąz oraz cenne punky
rankingowe za zajęcie punktowanych
miejsc poza podium.
W drodze po złoto Bartosz musiał stoczyć trzy walki, z czego drugą wygrał przed
czasem. Dawidowi natomiast przyszło aż
cztery razy stanąć na macie.Celestyna i
Ksawery, po wygranych pierwszych walkach, niestety ulegli bardziej doświadczonym zawodnikom, ale cenne doświadczenie
na pewno się przyda. Dodać należy, że dla
Ksawerego był to udany debiut w barwach
naszego klubu. Mimo, iż Julce nie udało
zdobyć się medalu w walkach, ona także
te zawody może uznać za udane: brązowy
medal w konurencjach sprawnościowych
świadczy o dobrym przygotowaniu technicznym i świetnie rokuje na przyszłość!
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbyły się w
dniach 27 - 29 maja 2016 r. w Zalasewie
k. Swarzędza.
UKS TKD Kórnik reprezentowali juniorzy
Łukasz Nowak i Marcin Kozieł oraz młodzieżowcy Zuzanna Szpak i Jakub Posadzy.
Łukasz musiał stoczyć trzy pojedynki.
Dwa pierwsze wygrał, uległ dopiero w finale
zdobywając tytuł vice - mistrza Polski w
kategorii do 48 kg. Mniej szczęścia miał
Marcin, który zawody ukończył na 11 miejcu
w najliczniej chyba obsadzonej kategorii
wagowej do 68 kg.
Nie poszczęściło się również Zuzannie
Szpak, która już w pierwszej walce spotkała
się ze zdobywczynią srebrnego medalu.
Trzy walki stoczył natomiast drugi z
naszych młodzieżowców - Jakub Posadzy,
który zdobył srebrny medal.
Zadowolenia nie kryli trenerzy Andrzej
Barosiewicz i Karol Włodarczak gratulując
całej ekipie udanego startu.Dwa złote i
dwa srebrne medale w walce sportowe
oraz brąz w „sprawnościówce” to nie lada
osiągnięcie, które potwierdza świetne przygotowanie zawodników z Kórnika: mistrzów
i vice - mistrzów Polski.
UKS-TKD

IV Rajd Rowerowy „ Rowerowy zawrót głowy”

KOLARSTWO
KOLEJNE SUKCESY KOLARZY
W PUCHARZE POLSKI
Nie zwalniają tempa zawodniczki i zawodnicy Mróz Jedynka Kórnik w swych kolejnych
startach w kolarskim Pucharze Polski. W Turawie k/Opola odbyła się 4 seria Pucharu Polski.
W wyścigu indywidualnym na czas Elity kobiet,
drugie miejsce zajęła wracająca po chorobie
Alicja Ratajczak, która uległa jedynie byłej Mistrzyni Polski Martynie Klekot zaledwie o 0:80
sek. Czwarta w klasyfikacji kobiet uplasowała
się Nikol Płosaj. W klasyfikacji kobiet do lat
23 Ratajczak i Płosaj zajęły dwa pierwsze
miejsca, a na piątej pozycji uplasowała się
Viktoria Żegleń. W wyścigu juniorek najlepszą
Kórniczanką okazała się Karolina Przybylak,
która uzyskała piąty czas dnia, a Joanna
Golec ósmy. W wyścigu juniorek młodszych
dwie reprezentantki UKS Mróz Jedynka Kórnik
Gracjana Radzicka i Natalia Szymczak zajęły
kolejno miejsca 5 i 10, a wśród juniorów najlepszy okazał się Wojciech Bystrzycki, który tego
dnia zajął miejsce 8. Drugiego dnia Pucharu
Polski rozegrano wyścigi ze startu wspólnego
na rundzie 30 kilometrowej. Znów świetnie wypadły zawodniczki Mróz w wyścigu elity kobiet
na 90 km, choć do pełni szczęścia zabrakło
zwycięstwa. W pięcioosobowej ucieczce znalazły się aż dwie nasze reprezentantki. Wygrała
Paulina Brzeźna (olimpijka z Pekinu 8m), drugie
miejsce zajęła Sabina Napieralska UKS Mróz
Kórnik, a na czwartej pozycji finiszowała Nikol
Płosaj. Peleton natomiast przyprowadziła Alicja
Ratajczak, która ostatecznie zajęła miejsce
6. Świetnie wypadły również nasze juniorki
(90km). Karolina Przybylak i Joanna Golec
zajęły kolejno miejsca 2 i 3. Również na podium
stanęła juniorka młodsza Gracjana Radzicka,
która tego dnia w wyścigu na 60 km finiszowała
na 2 miejscu, a Natalia Szymczak na 12. Kolejna seria Pucharu Polski odbyła się tydzień
później w Strzelcach Krajeńskich, do których
nasi zawodnicy przyjechali prosto z Zieleńca,
gdzie przebywają na zgrupowaniu. Tam właśnie
zawodnicy Mróz szykują się do zbliżających się
Mistrzostw Polski, które w ostatniej dekadzie
czerwca odbędą się w Świdnicy. W jeździe
indywidualnej na czas wystartowała tym razem
tylko czwórka naszych zawodników. W elicie
kobiet startująca po raz pierwszy w barwach
Mróz Kamila Płoszczyca zajęła doskonałe
drugie miejsce ulegając jedynie Martynie Klekot Pacific Toruń. Wśród juniorów na trzecim
stopniu podium stanął Wojciech Bystrzycki,
a w wyścigu juniorek młodszych kórniczanki
Gracjana Radzicka i Natalia Szymczak zajęły
miejsca 4 i 5. Następnego dnia w wyścigach ze
startu wspólnego wystartowały już wszystkie
pozostałe zawodniczki i zawodnicy UKS Mróz
Jedynka. W wyścigu kobiet zwyciężyła Alicja
Ratajczak, a Nikol Płosaj zajęła 4 miejsce.
Wśród juniorów po raz pierwszy na podium
stanął Jan Łamaszewski, który zajął 2 miejsce,
a Wojtek Bystrzycki był 6. Wśród juniorek Joanna Golec i Karolina Przybylak uplasowały się na
miejscach 3 i 4, a w wyścigu juniorek młodszych
Gracjana Radzicka i Natalia Szymczak zajęły
miejsca 5 i 8.

KÓRNICKA SZKÓŁKA KOLARSKA
CORAZ LEPSZA
Coraz lepiej radzą sobie najmłodsi adepci
kolarstwa z kolarskiej szkółki UKS Jedynka
Kórnik. Podczas wyścigu ulicznego w Dobrzycy
Marysia Hoffmann i Emilka Jurga zajęły kolejno
miejsca 2 i 3, a wśród chłopców na 3 miejscu
uplasował się Wiktor Perz, a Kacper Gawęda
był 7. Następnego dnia rozegrano Mistrzostwa
Wielkopolski szkółek, które odbyły się w podpoznańskich Smochowicach. Złoty medal
zdobyła Marysia Hoffmann w wyścigu 11-latków. Srebrny zdobyła Emilka Jurga w wyścigu
12-latków, również srebrny Joanna Błaszczak
wyścigu 13-latków i brązowy Wiktor Perz (12
lat), a Kacper Gawęda w tym wyścigu był 5.
W kolejny weekend nasza młodzież startowała
na kaliskim torze kolarskim w międzynarodowych zawodach o Wielką Nagrodę Kalisza.
W wyścigu scretch dla dziewcząt zwyciężyła
Marysia Hoffman, a Asia Błaszczak była 4,
natomiast wśród chłopców 2 miejsce zajął
Mateusz Przymusiński.
ZWYCIĘSTWA MATEUSZA TACIAKA
W BAŁTYK KARKONOSZE TOUR i MAŁOPOLSKIM WYŚCIGU GÓRSKIM
Świetną formę zaprezentował Mateusz
Taciak wychowanek UKS Jedynka Kórnik, jeżdżący w barwach Zawodowej Grupy Kolarskiej
CCC Polkowice, podczas międzynarodowego
wyścigu kolarskiego zaliczanego do punktacji
UCI Bałtyk Karkonosze Tour. Kórniczanin
wygrał tą ośmioetapową imprezę, która zaczyna się w Kołobrzegu, a kończy w Karpaczu
już po raz drugi (wcześniej w 2012). Taciak
doskonale pojechał na przedostatnim etapie,
jeździe indywidualnej na czas pod przełącz
Okraj, gdzie drugiego na mecie Maciejowi
Paterskiego zdystansował o blisko minutę. Do
dziś pozostał nie pokonany na tej „czasówce”.
W 2015 roku w całym wyścigu zajął 2 miejsca,
a na czas również tryumfował. Mateusz po
tym etapie założył żółtą koszulkę lidera, której
już nie oddał do końca. Po dziesięciu dniach
przerwy kórniczanin wystartował w kolejnym
międzynarodowym wieloetapowym wyścigu
kolarskim, tym razem bez „czasówki” i w największych polskich górach, min na trasach Tour
De Pologne w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej.
Taciak po wspaniałej walce zdobył koszulkę
dopiero na ostatnim królewskim etapie właśnie.
Paweł Marciniak
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Dnia 28 maja w Szczytnikach odbył się
IV Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez Grupę Rowerową Szczytniki-Koninko.
Jak zawsze Rajd był profesjonalnie
zorganizowany, a co za tym idzie bardzo
udany. W tym roku w Rajdzie brało udział
ponad 390 osób, w tym również wielu starszych rowerzystów i oczywiście mnóstwo
dzieci. Trasa wynosiła 16,5 km.
W celu zachowania bezpieczeństwa
rowerzyści byli podzieleni na grupy, które
miały swoich Liderów prowadzących. W
tym miejscu specjalnie podziękowania dla
Policji, Straży Miejskiej i oczywiście Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy czuwali nad
naszym bezpieczeństwem.
Po otwarciu Rajdu i powitaniu rowerzystów przez wiceburmistrza Pana Antoniego
Kalisza, przeszliśmy do rozgrzewki, po
czym wyruszyliśmy w trasę wiodącą na
lotnisko AirPort Biernat w Żernikach.
Rajd nagrywany był z drona więc

wkrótce możemy oczekiwać klipu z tego
wydarzenia.
Oprócz stałych uczestników naszych
Rajdów w zabawie wzięli również udział
nowi rowerzyści, którzy byli zachwyceni
organizacją tego dużego przedsięwzięcia.
Po powrocie jak zawsze na uczestników
czekała pyszna grochówka oraz skiba ze
smalcem. Jak wiemy ten atrakcyjny posiłek
stał się już również wizytówką naszych
Rajdów.
Po smacznym posiłku wśród osób
które przejechały trasę Rajdu i rozwiązały
postawione zadania zostały rozlosowane
atrakcyjne nagrody, a wśród nich rower
i wycieczka. To nie wszystkie atrakcje,
które czekały na uczestników tego dnia.
Podczas Rajdu została oddana do użytku
Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów,
która została umieszczona na Przystani
Rowerowej w Szczytnikach.
Tego dnia dla dzieci zostały przygotowane jeszcze dodatkowe atrakcje, ponieważ
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Złoto-srebrny
UKS TKD Kórnik

tegoroczny Rajd był połączony z Dniem
Dziecka organizowanym przez Sołectwo
Szczytniki.
W imieniu Grupy Rowerowej Szczytniki-Koninko gorące podziękowania dla
wszystkich sponsorów oraz mieszkańców
naszych miejscowości zaangażowanych w
organizację Rajdu.
Lokalna społeczność składa również
specjalne podziękowania Grupie Rowerowej za czas poświęcony na organizację
oraz za wielkie zaangażowanie i chęci do
działania.
Wszyscy uczestnicy imprezy z niecierpliwością czekają na kolejny tak wspaniały
Rodzinny Rajd Rowerowy.
Sprawozdanie z Rajdu napisała
Maja Madejczyk
(pomysłodawczyni hasła
tegorocznego Rajdu)

gra terenowa „Mieszkam i znam”

W dniu 04.06.2016 r. odbyła się w Borówcu pierwsza gra terenowa pod hasłem
„Mieszkam i znam”. Na starcie stanęło
ponad 40 osób, podzielonych na 8 drużyn.
Uczestnicy wcielili się w rolę zagranicznych
turystów, którzy na zaproszenie najlepszego przewodnika w Polsce, przyjechali
zwiedzić Borówiec. Niestety ospa wietrzna
uniemożliwiła przewodnikowi pojawienie
się w punkcie zbiórki. W związku z niespodziewaną chorobą, młodzież samodzielnie
zwiedzała i zdobywała wiedzę o zakątkach
Borówca. Trasa gry została poprowadzona
urokliwymi ścieżkami wokół Borówca, po
drodze zapoznając uczestników z głównymi
atrakcjami naszej okolicy, wśród których
znalazły się m.in. Cmentarz Ewangelicki,
Obserwatorium, Leśniczówka Drapałka,
Pomnik Myśliwych, Fabryka Focke Wulfa,
Pomnik Ofiar Zbrodni Stalinowskich, Rolkotor, Makieta, Oczyszczalnia, Kościół, Stara
Szkoła. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników przewodnik po w/w atrakcjach
oraz kartę zadań. Młodzież pokonała łącznie
12 kilometrów, a w trakcie marszu zdobywała na stacjach punkty oraz wykonywała
zadania dodatkowe. Grę wygrała drużyna
Lamy z Albany, jednakże różnice punktowe
pomiędzy drużynami były bardzo niewielkie!
Serdecznie gratulujemy wszystkim wytrwało-

24 czerwca 2016 r.

ści oraz wspaniałej postawy fair play!
Na jednej ze stacji zaplanowany został
poczęstunek dla uczestników, a na końcowej, na graczy czekała pyszna grillowana
kiełbaska oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.
Wśród nagród znalazły się m.in.: bilety do
escape roomu, karty podarunkowe do sklepu sportowego, zwiedzanie Obserwatorium
w Borówcu, mapy i drobne gadżety.
Borówiecka gra nie odbyłaby się gdyby
nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy
w ramach konkursu Bank Ambitnej Mło-

dzieży z Fundacji BZ WBK. Serdecznie
podziękowania kieruję także w stronę
Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec, dzięki
któremu mogliśmy wziąć udział w konkursie
oraz osób bezpośrednio zaangażowanych
w organizację gry: Leśniczemu i Podleśniczemu z Leśniczówki Drapałka, członkom
Rad Sołeckich, mieszkańcom Borówca.
Już dziś serdecznie zapraszamy do
Borówca na kolejną grę!
					
		
Sylwia Brzoskowska
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– informacja o utrudnieniach

W dniu 17.07.2016 (niedziela), w godzinach od 8.30 do godz.11.30 ulicami Kórnika
i Bnina pobiegną uczestnicy organizowanego przez Stowarzyszenie UKS - Jedynka
Kórnik „Biegu Zamoyskiego”.
Trasa biegu wiedzie od Ośrodka Sporu
i Rekreacji w Kórnik (ul. Leśna), dalej wzdłuż
ul. Woźniaka ścieżką pieszo-rowerową,
dalej ul. Poznańską natępnie odcinkiem Pl.
Niepodległości do skrętu w ul. Harcerską.
W tym miejscu trasa biegu wkracza na
Promenadę i biegnie dalej ul. Jeziorną, Rynkiem, ul. Śremską do skrętu w prawo w ul.
Zwierzyniecką, dalej ul. Konarską skręcając
w lewo w ul. Witosa. Z ul Witosa trasa skręca w lewo w ul. Kanałową, a z niej wraca
na ul. Zwierzyniecką, by dalej wracać już po
wymienionych wcześniej ulicach do OSiR.

Ograniczenia wynikające z biegu obejmują zamknięcie dla ruchu ( z wyłączeniem
ruchu lokalnego poza okresem przebiegu
zawodników) ul Jeziornej, Zwierzynieckiej,
Konarskiej, Witosa, Woźniaka, Kanałowej
i Harcerskiej. Ruch wahadłowy będzie
obowiązywał na ul Śremskiej, Poznańskiej
oraz pl. Niepodległości.
Jako organizatorzy prosimy o uwzględnienie w niedzielnych planach tych ograniczeń i z góry przepraszamy za związany
z tym kłopot. Równocześnie zapraszamy do
kibicowania uczestnikom Biegu Zamoyskiego, wśród których będzie na pewno spore
grono mieszkańców naszej gminy.

Pierwsze
medale
pływaków
UKS-Jedynka
Kórnik

Organizatorzy

Za zawodnikami sekcji pływackiej UKS
cztery najważniejsze wiosenne starty. Były to
Letnie Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu na
Poznańskich Termach w czerwcu, II Meeting
Pływacki im. Macieja Frankiewicza wraz z
Wielobojem Pływackim dzieci 10 i 11 letnich w
maju oraz Drużynowe Mistrzostwa Młodzików
w marcu. W Mistrzostwach Młodzików Klub
reprezentowali Ola Syk, Nadia Misiak, Jacek
Suszka, Karolina Kapitan i Mateusz Rotter.
Ola, na dystansie 100 m stylem motylkowy,
z czasem 1:22.46 zdobyła srebrny medal.
Nadia na dystansie 400 m stylem dowolnym z
czasem 5:28.80, również wywalczyła srebro.
Jackowi zaledwie sekundy zabrakło do zdobycia brązowego medalu na dystansie 400 m
dowolnym. Drużynowo na dystansie 4x 50
m stylem zmiennym nasi zawodnicy zajęli 8
miejsce - najlepsze w historii klubowych startów.
W maju, w Drużynowym Wieloboju Pływackim
Dzieci 10 i 11 lat miał brąz w stylu motylkowym
na dystansie 50 m zdobył Norbert Kamiński.
W II Meetingu im. M. Frankiewicza Nadia
Misiak na dystansie 200 m stylem dowolnym
zajęła szóstą pozycję. Dobrze spisała się
też Martyna Andrzejczak na 50 m stylem
dowolnym która była 14. W czerwcowych,
Letnich Mistrzostwach Okręgu Poznańskiego
dla zawodników 13 lat i starszych, Zuzanna
Rotter w starcie na 400 m stylem dowolnym
zajęła 5 miejsce, a na dystansie 800 m stylem
dowolnym 6. Zuzie - jak zauważył trener Marek
Piekara - do zdobycia medalu zabrakło obycia
w pływaniu na basenie 50 metrowy, gdyż na 25
metrowym osiągała lepsze czasy. Wszystkie
wyjazdy były możliwe dzięki wsparciu finansowym Gminy Kórnik.
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Kórnickie akcenty na Lednicy

Za nami XI Maraton Lednicki, który był
częścią obchodzonych 4 czerwca, pod
hasłem AMEN, spotkań młodych Lednica
2000. Trasę 44 kilometrów pokonało 135
maratończyków z całego kraju. Tradycyjnie impreza organizowana była przez
Stowarzyszenie Biegowe Brylant Kórnik.
Tegoroczny maraton była wyjątkowy ze
względu na jego włączenie przez Ekscelencję ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski,
a także fakt że po raz pierwszy na polach
lednickich na biegaczy nie czekał Ojciec Jan
Góra. Tradycyjnie, w zgodnej opinii maratończyków był to kolejny niezapomniany dzień.
Trasa maratonu wiodła z Placu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ulicami Poznania
dalej przez Kicin, Wierzenicę, Karłowice,
Wronczyn, Łagiewniki, Skrzetuszewo po
których już czekały pola lednickie. Ponad
65 000 osób przywitało nas polach bezpośrednio przed Mszą Świętą. Tradycyjnie
przybiegliśmy pod ołtarz, gdzie otrzymaliśmy
błogosławieństwo od Ojców Macieja Soszyńskiego i Wojciecha Prusa, którzy przejęli
dzieło lednickie po śp. Ojcu Janie. Wszyscy
przebiegliśmy także przez bramę rybę.
Wśród biegaczy były cztery osoby niepełnosprawne, które pokonały trasę maratonu

na wózkach. Z zawodnikami biegł kapelan
maratonu ks. Artur Wojczyński z parafii św.
Wojciecha w Bninie, który w czasie biegu
spowiadał maratończyków. W trakcie biegu
dołączył do nas również Komendant Miejski
Policji w Poznaniu Roman Kuster wraz
z małżonką.
W maratonie lednickim nie mogło zabraknąć akcentów kórnickich. Wśród uczestników
biegu było ponad 20 kórniczan, a flagi kórnickie niesione przez biegaczy były bardzo
widoczne na samych polach lednickich.

Zawody pływackie
„Mały olimpijczyk”
w kórnickiej OAZIE!

Gorąca atmosfera, wielkie emocje związane z rywalizacją, doping publiczności na
trybunach, radość z wygranej – tak między innymi przebiegały sobotnie Zawody Pływackie
„Mały Olimpijczyk” w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
To już IV edycja zawodów, które mają na celu utrwalenie nawyków uprawiania sportu,
a także podsumowują roczny cykl doskonalenia pływania. Podczas zawodów udział wzięło
ponad 200 dzieci i młodzieży. Zawodnicy zostali podzieleni na kategorie wiekowe, płeć
oraz style pływackie. Dodatkowo każdy uczestnik mógł wystartować w stylu klasycznym
lub motylkowym na dystansie 25 metrów. Oczekując na wyniki, chętne osoby brały udział
w zawodach w zjeździe na czas z 50 metrowej zjeżdżalni.
Dla każdego startującego przewidziany był dyplom oraz mały upominek, a w poszczególnych konkurencjach 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej nagrodzono
medalami, dyplomami i gadżetami sportowymi.
Dziękujemy za sportową rywalizację i zapraszamy za rok!
OAZA

SPORT

SPORT

Bieg Zamoyskiego

Maraton Lednicki nie odbyłby się bez
wsparcia wielu podmiotów i osób. Szczególnie podziękować należy Solidarności Regionu
Wielkopolska, Powiatowi Poznańskiemu,
Gminie Kórnik, OAZIE, Yasumi a także
strażakom z OSP w Kórniku. Z kolei firma
Grześkowiak jak zwykle przygotowała ciepły
posiłek serwowany biegaczom na polach
lednickich. Serdeczne dzięki Wam wszystkim.
Do zobaczenia za rok. AMEN.
Filip Żelazny
Brylant Kórnik

Relacja
z turnieju
Taekwondo
Jak co roku w czerwcu UKS TKD
Kórnik zorganizował Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika.
To już ósma edycja turnieju rozgrywana
oczywiście w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.
11 czerwca 2016 o godz.9.00 zmagania rozpoczęło 138 zawodników
z 14 klubów. Najmłodsi startowali w
konkurencjach sprawnościowych (twio
ap, dollyo) oraz poomsae. Młodzicy,
kadeci i mastersi sprawdzili się także
w konkurencji walki sportowej. Atrakcją zawodów było na pewno poomsae
synchroniczne, w którym wystartowało
8 drużyn.
Puchar Burmistrza zdobyły Białe
Tygrysy z Jarocina, drugie miejsce zajął
UKS TKD Środa Wlkp., trzecie zajęli
gospodarze.
OAZA
Fotorelacje z turnieju
dostępne na stronach:
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/albums/6295228820883274705
https://picasaweb.google.com/tkdkornik
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MISTRZOSTWA POLSKI
W UNIHOKEJU SP
Elbląg 27-29.05.2016
„Finał Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej rozegrano w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci
i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” - największej
tego typu imprezie unihokejowej w Polsce
i jednej z największych w Europie. Łącznie we
wszystkich kategoriach udział wzięło ponad
1100 zawodników z 76 szkół z 13 województw.
W kategorii szkół podstawowych dziewcząt
wystartowało 14 szkół.
I faza grupowa:
Radzewo - Brzeźnica (podkarpackie) 1:0
Jeszcze nigdy nie mierzyliśmy się z całą
Polską, więc jest lekki stres. Ale po pierwszym
gwizdku strach znika. Jako wicemistrzowie
Wielkopolski nie możemy się przecież nikogo
bać. Trudny mecz, ale walczymy jak równy
z równym. Uzyskujemy nawet przewagę, ale
piłka trafia w słupek, w poprzeczkę, w bramkarza albo mija bramkę. W końcu jednak Roksana Toboła strzela bramkę z rzutu wolnego.
Ten wynik utrzymujemy do końca.
Radzewo - Wielgie 5:1
Celowniki nastawione już dobrze, dlatego
kolejne strzelane bramki pozwalają kontrolować mecz. Pewne zwycięstwo zostaje jednak
okupione dwoma kontuzjami.
Radzewo - Trzebiatów 2:1
Kolejny trudny mecz. Rywal walczy
zawzięcie o zwycięstwo, bo nie jest pewny
awansu do kolejnej fazy turnieju. My nie
zamierzamy jednak mu w tym pomagać. Sytuacje co rusz stwarzają sobie obie drużyny.
To my zdobywamy jednak 2 gole, a rywal
odpowiada tylko jednym.
II faza grupowa:
Radzewo - Niebieszczany 2:1
Każdy kolejny mecz jest trudniejszy od
poprzedniego. Nakłada się zmęczenie. Gra
nie układa się wzorowo. W końcu bramkę
strzela Mirella Rozmiarek, a drugą dokłada
poturbowana w starciach z rywalkami Sylwia
Rumińska, która gdyby nie była Sylwią już
dawno zeszłaby z boiska. Kilka razy skórę
ratuje nam Patrycja Bartkowiak w bramce.
Wygrywamy, mamy awans do półfinału!!!
Radzewo - Żabi Róg 0:3
Zmęczenie daje się we znaki. Popełniamy
błędy, których mieliśmy nie popełniać, a przeciwnik z zimną krwią je wykorzystuje. Nie ma
to jednak wpływu na nasz awans.
Półfinał:
Radzewo - Łęki Szlacheckie 1:3
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wychodzimy więc na boisko z zamiarem wygrania. Był
to mecz, który mogliśmy spokojnie wygrać.
Zagraliśmy dobre spotkanie. Znów jednak
przeszkadzały nam słupki, poprzeczki i bramkarka rywalek. Mieliśmy mnóstwo sytuacji,
z których wykorzystaliśmy tylko jedną.
Mecz o 3 miejsce:
Radzewo - Orzysz 6:1
Na koniec mecz prawie idealny. Prawie,
bo zaczęliśmy niemrawo i przegrywaliśmy 0:1.
Wówczas jednak dziewczętom przypomniały
się groźby ich Mam, że bez medalu mają nie
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wracać. Przerażone tą wizją Radzewianki
włączyły drugi bieg i zaczęły grać jak z nut, worek z bramkami rozwiązały Roksana i Sylwia.
Teraz wychodziło nam praktycznie wszystko.
Mamy medal!!! Najcenniejszy medal w historii
naszej szkoły!!! Po raz kolejny historia dzieje
się na naszych oczach!!!
Brązowe Radzewianki to: Kinga Banecka - kapitan, Sylwia Rumińska - która
otrzymała nagrodę dla najlepszego strzelca finałowej fazy turnieju, Roksana Toboła,
Mirella Rozmiarek, Patrycja Bartkowiak bramkarka, Agnieszka Wiśniewska, Natalia
Sznura, Emilia Fiedorczyk.
Cel, jaki zakładaliśmy sobie przed turniejem to było wygranie jednego meczu i nie
zajęcie ostatniego miejsca. Ale z każdym
spotkaniem cele się zmieniały, bo zaczęliśmy
wierzyć, że możemy wygrać z każdym. I tak
w istocie było, mierzyliśmy się jak równy
z równym z całą Polską. Teraz plany utworzenia w Radzewie klubu z sekcją unihokeja
na pewno zostaną wcielone w życie. Wielka
szkoda byłaby, gdyby ten zespół się rozpadł.
Dziewczyny są wielkie i jestem z nich ogromnie dumny! Jeszcze wiele przed nami.
Podziękowania dla pana Burmistrza i dla
Rady Rodziców przy szkole w Radzewie,
którzy pomogli w sfinansowaniu wyjazdu”.
Cóż dodać? Aby takich sukcesów naszych
szkół było więcej.
Karol Niemier
MEDAL MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
LEKKOATLETY Z ROBAKOWA
W Pile odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski SZS gimnazjów w lekkiej atletyce. Bardzo
dobrze zaprezentowali się uczniowie p. Pawła
Pawlaczyka z Gimnazjum w Robakowie. Medal brązowy na 200 m ppł. wywalczył Dariusz
Sałamaszek - czas 29,24 sek., Jest to drugi
w historii naszej gminy medal w lekkiej atletyce. Ponadto w tej samej konkurencji, wśród
kilkudziesięciu finalistów mistrzostw czwarte
miejsce z czasem 19,24 sek. zajął Dariusz
Konowrocki. Z kolei Jakub Ciszewski w biegu
na 110 m ppł. był siódmy. Zaskakujące jest
to, że uczniowie trenują płotki bez stadionu
a mają sukcesy. Jak Oni to robią? Gratulacje
dla nauczyciela.
XXVI „ZABAWA NIE ZNA GRANIC”
Od 26 lat organizowana jest przez Szkolny
Związek Sportowy w Kórniku, a od kilkunastu
lat w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
impreza rekreacyjno-sportowa dla uczniów
klas czwartych i młodszych p.n. „Zabawa
nie zna granic”. W imprezie oprócz uczniów
startują rodzice i nauczyciele, a w przeszłości
także brali udział dyrektorzy szkół. Reprezentacje szkół (5 dz. i 6 chł.) rywalizują w wyścigach rzędów, w skoku w dal, p. palantowej,
w biegu na 50 m a także w sztafetach i siatkówce rzucanej. Zawody rozpoczynają się
okrzykiem na przywitanie szkół. W tym roku
w tej konkurencji zwyciężyli gospodarze czyli
zespół z Szczodrzykowa: „Kiedy sport jest
przyjemnością, każdy ruch jest też radością.
Wszyscy razem trenujemy, przez to dobrze
się czujemy”.
Zmagania sportowe wygrała Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie ( 37 p.)
w składzie: Marianna Jankowiak, Roksana

Turowska, Milena Michałowska, Julia Kujawa,
Zuzanna Pawlak, Wiktoria Wiśniewska, Wojciech Napierała, Miłosz Zawartowicz, Bartek
Szczepaniak, Oskar Popielski, Mikołaj Szulc,
Jakub Olejnik, Adam Jakubowski oraz dorośli
Barbara Jańczyk i Dariusz Śmigielski. Kolejne
szkoły to SP nr 2 Kórnik-Bnin (28 p) i SP 1
Kórnik (25 p). Wszyscy otrzymali medale,
a dla dorosłych i najlepszych w konkurencjach LA drobne upominki przekazane przez
Promocję KCSR - OAZA w Kórniku. Wszyscy
uczestnicy zostali ugoszczeni słodkościami
i napojami. Dziękuję organizatorom: p.p.
Darkowi Śmigielskiemu i Barbarze Jańczyk
oraz p. dyr. Małgorzacie Siekierskiej za trud
organizowania tej niełatwej imprezy. Imprezę
sędziowali działacze SZS oraz uczniowie
Zespołu Szkół w Kórniku pod kierunkiem p.
Iwony Rauk. Dziękujemy!
PIŁKA RĘCZNA PODSTAWÓWEK
Organizatorem mistrzostw gminy szkół
podstawowych w piłce ręcznej była Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie. Startowały cztery szkoły bez Kamionek. Dyrekcja
gospodarza zawodów w osobach pp. Zofii
Talarczyk i Agnieszki Półchłopek ,obecne na
zmianę na imprezie oraz główne organizatorki
pp. Małgorzata Iszkuło i Anna Szmydt zadbały
o słodki poczęstunek i picie dla wszystkich.
Rozgrywki odbyły się na boisku Domu Dziecka w Bninie.
DZIEWCZĘTA
1. SP Szczodrzykowo. Podopieczne p. Barbary Jańczyk grały w składzie: Maria Haremska„król strzelców” - 17 bramek, Zofia Śmigielska4, Agata Zygmańska-1, Greta Afanasewicz,
Martyna Inda, Marianna Jankowska, Wiktoria
Wiśniewska, Milena Michałowska
2. SP 1 Kórnik –Ola Szmadzińska-9 bramek,
Barbara Gorzałczana-6, Maria Pyrzowska-2.
3. SP Radzewo- Roksana Toboła-14 bramek
4. SP 2 Kórnik-Bnin – Wiktoria Sójka, Rozalia
Halabuda i Nikola Grzywarczyk po 1 bramce.
CHŁOPCY
1. SP Radzewo- wychowankowie p. Karola
Niemiera grali w składzie:
Tomasz Frąckowiak-14 bramek, Mikołaj
Ostroróg-8, Stanisław Bartkowiak -2, Sergiusz
Jankowski - 1, Stanisław Rychlewski, Paweł
Bartkowiak, Klaudiusz Naglewicz, Piotr Michurski, Mikołaj Brylewski.
2. SP Szczodrzykowo-Filip Janowski- 6 bramek, Mateusz Kujawa-4, Łukasz Kaiarus-3
3. SP nr 2 Kórnik-Bnin- Szymon Stypczyński
- 8 bramek, Maks Pogonowski - 3, Wojtek
Błaszkowiak i Wojtek Skrzypczak po 1
bramce.
4. SP nr 1 Kórnik- Jacek Suszka- 7 bramek,
Dawid Szlecht, Michał Norkiewicz i Jakub
Łobusiński po 1 bramce.
Mistrzowie gminy wywalczyli awans na zawody powiatowe w roku szkolnym 2016/2017.
GMINA KÓRNIK WYRÓŻNIONA W SPORCIE SZKOLNYM
17 czerwca 2016 r. w Puszczykowie odbyło się podsumowanie „Współzawodnictwa
Sportowego Szkół Powiatu Poznańskiego”
o puchar Starosty. Na spotkaniu z udziałem
wicestarosty Tomasza Łubińskiego, członków
Komisji Edukacji Rady Powiatu, gminnych
organizatorów sportu, dyrektorów szkół na-

nr 12/2016

WARCABY

w tej kategorii, co wróży mu spore szanse na
sukces w kolejnych latach.

Puchar Ziemi Leszczyńskiej
4 czerwca w Lipnie został rozegrany
Otwarty Turniej o Puchar Ziemi Leszczyńskiej w
warcabach 100-polowych. W kategorii do lat 10
w turnieju udział wzięli Samul oraz Tymoteusz
Kątni ze Szkoły Podstawowej w Radzewie. W
turnieju udział wzięli wszyscy czołowi zawodnicy
z województwa wielkopolskiego.
Jednym z faworytów turnieju był również
Samuel Katny, który już w 2 rundzie nieoczekiwanie doznał porażki z zawodnikiem spoza
czołówki. Porażka zadziałała bardzo mobilizująco i po wygraniu wszystkich pozostałych
rund i ograniu pozostałych faworytów udało się
zdobyć 1 miejsce i Puchar Ziemi Leszczyńskiej.
Wśród 24 zawodników biorących udział
w turnieju, bardzo wysokie 9 miejsce zajął
Tymoteusz Kątny, przegrywając zaledwie 2

Powołanie do Kadry Polski
Ogłoszona została również Młodzieżowa
Kadra Polski dla warcab klasycznych oraz
100-polowych.
W warcabach klasycznych jako Wicemistrz
Polski w Lipnie k. Leszna do Młodzieżowej Kadry Narodowej do lat 10 został powołany Samuel Kątny ze szkoły podstawowej w Radzewie.
Również w warcabach 100-polowych za zajęcie 6 miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski do lat 10 w Horyńcu Zdrój oraz 6 miejsca
w Finale XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Bęsi k. Olsztyna – do Młodzieżowej
Kadry Polski do lat 10 został powołany Samuel.
Życzymy powodzenia w mistrzostwach oraz
dalszych sukcesów.

partie (w tym jedną z bratem) oraz 2 remisując.
Tymoteusz jeszcze 2 lata będzie występował
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SREBRNI ŁUCZNICY
5 czerwca 2016 roku we Wrocławiu odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Łucznictwie – najważniejsze zawody w całym
sezonie dla tej kategorii wiekowej (13-15 lat).
Kapitalnie spisał się zespół chłopców w składzie: Michał Najewski, Wojciech Radziejewski,
Kacper Jakubiak. Nasza drużyna wywalczyła
srebrny medal, co jest największym osiągnięciem w dotychczasowej działalności sekcji
łuczniczej z Radzewa. Mimo ogromnej poprawy
wyniku w porównaniu do roku ubiegłego, dopiero na szóstym miejscu uplasował się zespół
dziewcząt (Dominika Frąckowiak, Kinga Banecka, Agata Radziejewska). Wszystko dlatego, że
konkurencja także nie śpi i osiągnęła jeszcze
większy progres. Indywidualnie najlepiej spisał
się Michał, który zajął miejsce czwarte, tracąc
do medalowej pozycji zaledwie 2 punkty. Na ten
medal musimy więc zaczekać przynajmniej rok.
5 miejsce zajęła Monika Stempniak, startująca
w kategorii młodzików starszych, 7 Wojtek, 11
Dominika, 15 Kacper, 18 Kinga, 20 Agata. Nasz
klub zdobył łącznie 13 punktów do ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. To wynik lepszy o 2 pkt. aniżeli rok
wcześniej. Dało nam to piątą pozycję wśród
wszystkich startujących klubów. W ramach
tych zawodów łucznicy rywalizowali także w
Ogólnopolskiej Lidze Młodzików. Tutaj chłopcy

zajęli miejsce czwarte, a dziewczęta szóste.
Dzień wcześniej, 4 czerwca po raz pierwszy
wzięliśmy udział we Wrocławskiej Olimpiadzie
Młodzieży w łucznictwie. Srebrny medal wywalczył Michał, który miał identyczny wynik jak
zwycięzca. Na szóstych pozycjach zawody
ukończyli Dominika i Kacper. Na miejscu 12
rywalizację zakończyła Agata.
1 czerwca nasi łucznicy w okrojonym mocno składzie pojechali do Poznania na turniej
z okazji Dnia Dziecka, będący jednocześnie
drugą rundą Wielkopolskiej Ligi Małych Łuczników. Zwycięstwa w swoich kategoriach odnieśli:
Michał, Agata i Jan Urbaniak. Drugie miejsca

przypadły w udziale Dominice i Kacprowi. Na
trzecich miejscach zawody ukończyli Anita
Smoczyńska i Jakub Sobiech, a na czwartym
Marta Mazanka.
Przed nami kolejne zawody – 18 czerwca
ROBINsonada Łucznicza w Radzewie. Dzień
później przeprowadzimy I Turniej Łuczniczy o
Złotą Strzałę Świętego Sebastiana – zawody
dla nietrenujących osób, które odbędą się w
trakcie trwania X Parafiady u Proboszcza w
Ogródku, u Wszystkich Świętych w Kórniku.
ZAPRASZAMY!!!
Karol Niemier

uczycieli wf i uczniów wręczono wyróżnienia
dla trzech najlepszych gmin, sześciu najlepszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz
trzech szkół ponadgimnazjalnych.
Miło nam donieść, że gmina Kórnik po
raz kolejny znalazła się wśród najlepszych
zajmując drugie miejsce (1m Swarzędz, 3
m. Mosina).W kategorii szkół podstawowych
została wyróżniona Szkoła Podstawowa w
Radzewie , która zajęła piąte miejsce, a Zespół
Szkół w Kórniku w swojej kategorii za miejsce trzecie. Puchar dla gminy odebrała Anna
Rauk, dla szkół: w Radzewie p. dyr. Krystyna
Kiełpinska wraz z nauczycielem wf i czwórką
uczennica dla Zespołu Szkół nauczycielka
Anna Szmydt z uczennicą.
ARA
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Ogłoszenia DROBNE
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Praca

*Lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni brygadzistę / mistrza zmianowego, mile widziana znajomość branży stalowej, CV na adres: aplikacje@idmar.pl
*Zatrudnię pielęgniarkę opieki długoterminowej. Tel. 607 399 644
*Zatrudnimy kierowcę kat. C+E na kraj. Praca od zaraz. Świadectwo kwalifikacji, umowa o pracę na pełen etat. Tel. 601 769 448
*Poszukuję pracowników z branży wykończeniowej, ocieplanie, malowanie i szpachlowanie. Tel. 507 555 135
*Podejmę pracę w domu, ogrodzie, na polu. Tel. 602 745 631
*Szukam pracy: mycie okien, sprzątanie firm, mieszkań, opieka nad osobami starszymi. Tel. 510 718 741
*Zatrudnię pracowników do ochrony obiektów przem., handl., budów - Gądki, Żerniki, Koninko. System 12/24 lub 24/48. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 783 940 185
*Zatrudnię magazynierów, uprawnienia mile widziane, Żerniki, um. o pracę. Tel. 61 845 13 86, praca.magazyn@arvato.pl
*Praca na weekendy jako samodzielny sprzedawca. Salonik prasowy Kórnik. Tel. 502 331 962
*Praca w ochronie - Gądki, Żerniki, Koninko. Atrakcyjne stawki! Tel. 783 940 185, rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl
*Fabryka Pojazdów Szynowych P-ń zatrudni spawaczy, ślusarzy, monterów, elektromonterów, lakierników (samoch.), piaskarzy, praca@fpspoznan.pl. Tel. 537 300 009
*Fabryka Poj. Szynowych Poznań zatrudni frezerów, prostowaczy wyrobów metalowych, magazynierów, pracowników gosp., praca@fpspoznan.pl. Tel. 537 300 009
*Fabryka Poj. Szynowych Poznań zatrudni elektryków i ślusarzy remont. oraz konstruktorów (elektr., mechaników i normalizatora), praca@fpspoznan.pl. Tel. 537 300 009
*Praca w ochronie, Gądki, 2000 zł netto/mc. Tel. 507 255 131
*Zbiór czereśni Konarskie. Tel. 661 808 916

Inne

*Wszystko dla Twojego ogrodu! Sklep ogrodniczy Kórnik-Bnin, ul. Zwierzyniecka 38. Czynne od 9:00 – 17:00
*Polecamy domowe wypieki, torty, zimny bufet na każdą okazję. Tel. 732 566 560, domowe.ciasto@wp.pl
*Zaginęła czarna saszetka z plombownicą o nr 322 w okolicach Trzykolnych Młynów, Radzewa. Znalazcę proszę o kontakt. Tel. 506 401 942
*Dwie kołderki do łóżeczka dziecięcego nieodpłatnie oddam, stan idealny. Tel. 662 660 771
*Sprzedam rower damski, stan dobry. Tel. 727 539 587
*Sprzedam sprzęt elektryczny. Tel. 727 539 587
*Borówiec dwa segmenty 102x200, 96x400, gotowe do zamieszkania, 245 000 zł. Tel. 602 214 931
*Fotel wypoczynkowy skóra z regulacją oparcia i wysuwanym podnóżkiem, czerwono-beżowy, 1500 zł. Tel. 784 825 329
*Sprzedam piec gazowy na butle gazową. Tel. 509 492 668
*Sprzedam butle gazową, 11 kg. Tel. 509 492 668
*Sprzedam lokal użytkowy, pow. 34 m², Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Kupię magnetofon Diora Msh 101, niekoniecznie sprawny. Tel. 885 539 962
*Sprzedam grunt budowlany 0,70 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam działkę 740 m w Kamionkach. Tel. 508 310 276, 572 514 350
*Usługi remontowo-budowlane z wieloletnim doświadczeniem. Płytki, malowanie, murowanie, pozbruk, wod-kan., tanio! Tel. 782 513 000
*Sprzedam Volkswagen Golf VI, 1,4 tsi, rocznik 2010, pierwszy właściciel Salon Polska, przebieg 183 tys., stan bdb, cena 31 tys., bogate wyposażenie. Tel. 602 238 876
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl). Oferuje: tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody. Tel. 693 067 105
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Wykopy ziemne koparko-ładowarką Caterpillar – Andrzej Majchrzak, Biernatki. Szybkie terminy, solidnie i tanio. Tel. 665 913 726
*Mieszkanie na sprzedaż Kórnik Staszica, 4 pokoje, 77 m², 245000 zł. Tel. 693 303 126
*Montaż, naprawa, konserwacja systemów alarmowych, ppoż., telewizji, domofonów, biuro@lisy.pl. Tel. 792 002 229
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Kupie Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety, możliwość mieszkanie. Tel. 691 793 249
*Sprzedam używane opony letnie, Hancock, kinergy eco 165/70 R14.81T, 120 zł/szt. Tel. 607 984 048
*Odsprzedam kostkę pozbruk za 40% wartości. Tel. 691 793 249
*Firma RemoPlus kompleksowe usługi remontowe, tanio, rzetelnie i solidnie. Zadzwoń i umów się na wycenę. Tel. 726 320 959
*Sprzedam Fiat Grande Punto Multijet, 2008, 1,3, diesel, 96 tys. Tel. 696 090 964
*Sprzedam zestaw wypoczynkowy, eko skóra, beż, 2,1,1, tanio! Tel. 605 663 337
*Sprzedam działkę budowlaną w Robakowie pow. 1115 m². Tel. 660 795 329
*Sprzedam mieszkanie w Czerwonaku 2 pokojowe pow. 47 m². Tel. 503 125 593
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Pracująca para szuka mieszkania na wynajem w Kórniku. Tel. 697 645 628
*Kawiarnia Cukiernia Mady Lody zaprasza 24.06 po zakończeniu roku szk. Bańki mydl., darmowy popcorn, promocyjny deser i wiele innych. ul. Wodna 9. Tel. 505 772 012
*Nowo otwarty Second Hand (sklep z odzieżą używaną). Codziennie nowa dostawa. Ul. Wodna 1, Kórnik. Tel. 695 603 364
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, dachówki, dwa piecyki na butle i butle gaz. 11 kg, płytę gaz. amica do zabudowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led 8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękną sofę z funkcja spania, maszynę do szycia 4 pralki dobre i na części, piecyk koza, dwa fotele pokojowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam rejestrator cyfrowy, oraz stacje pogody bezprzewodową i nawilżacze do powietrza ultradźwiękowy 4 sztuki, lampy garażowe 2 szt. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL(184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam kajak dwuosobowy, stan dobry. Tel. 500 166 008
*Sprzedam kilkuletni rower męski mało używany. Tel. 500 166 008
*Sprzedam Daewoo Lanos 2000, stan dobry, mały przebieg, cena do negocjacji, garażowany. Tel. 783 702 863
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
Droga Mamo, Drogi Tato!
Chcesz zrobić zakupy, a nie masz z
kim zostawić dzieci?
Kawiarnia Mady Lody zaprasza w
każdą sobotę w okresie wakacyjnym
na bezpłatną opiekę nad dziećmi pod
skrzydłami animatorek w godzinach
10.00 – 13.00.
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Oferujemy wspólną zabawę, konkursy, pląsy, malowanie twarzy, skręcanie
baloników, pokaz baniek mydlanych oraz
wiele innych atrakcji.
Dodatkowo dla każdego uczestnika
darmowy popcorn oraz dyplom na zakończenie udanej zabawy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Kawiarni na ul. Wodna 9 w
Kórniku.
W przypadku jakichkolwiek pytań
bądź wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy: mady.lody@op.pl, albo telefoniczny: 505772012.

nr 12/2016

24 czerwca 2016 r.
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Ekscentrycznie w Zamku
Romantycznie w Parku
Grupa rekonstrukcyjna „Projekt ZAMEK”
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku przedstawia ciąg dalszy swojej
działalności. Tym razem chcemy Państwa
przenieść w fascynujący świat XIX wieku.
W nowej odsłonie malownicze fotografie
uczniów wykonała Monika Szczepaniak,
a zjawiskowe stroje, a przede wszystkim
kapelusze, zaprojektowała Anna Maria
Wieczerska. Zdjęcia plenerowe są efektem
naszej niecodziennej zabawy na terenie
Zamku Kórnickiego i otaczającego go
Parku. Życzymy wyjątkowych wakacji w
plenerze.
Anna Paprocka
koordynator projektu
Więcej zdjęć na stronie Gimnazjum
w Kórniku: http://www.gimkornik.edu.pl
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