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Zgromadzenie SKR

Przegląd hejnałów i intrad

Wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział
w walnym zgromadzeniu Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Bninie, które odbyło się w dniu 23
maja. Podczas obrad podsumowano miniony
rok oraz udzielono absolutorium organom
spółdzielni. Burmistrz podziękował obecnym
za owocną współpracę.

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad
Maryjnych odbył się 28 maja w kórnickim kościele parafialnym. Organizatorem wydarzenia
była Rada Drużyny-Orkiestry Harcerskiej ZHP,
Krąg Harcerzy Seniorów oraz Arcybractwo
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa przy parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Kórniku. Patronat honorowy objęli arcybiskup
Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy
Lechnerowski.
Więcej na temat Przeglądu na str. 19.

Na temat dróg i wodociągu
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się 25 maja z przedstawicielami spółki Aquanet, w tym z prezesem Pawłem Chudzińskim
oraz wiceprezesem Markiem Borkowskim oraz
z wicestarostą Tomaszem Łubińskim. Tematem
rozmów było odtwarzanie dróg po budowie
kanalizacji na terenach Biernatek i Błażejewa
oraz remont drogi w Prusinowie. Dyskutowano
także na temat budowy wodociągu wzdłuż ul.
Dworcowej w Kórniku.
Geotermia w Kórniku?
W dniu 26 maja burmistrzowie spotkali się z
założycielami stowarzyszenia “Zrównoważony
Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej
Jadwigi Oddział w Kórniku. Dyskutowano na
temat propozycji zorganizowania w Kórniku
konferencji na temat szans wykorzystania
energii geotermalnej na terenie gminy Kórnik.
Kolejne spotkanie na którym doprecyzowano
szczegóły konferencji odbyło się z udziałem
wiceburmistrza Antoniego Kalisza 5 czerwca
br. więcej na ten temat na str. 5.
Aport do sp. Aquanet
W dniu 26 maja odbyło się Zwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp. Aquanet,
na którym udzielono Zarządowi i Radzie
Nadzorczej absolutorium za 2016 r. Podczas
zgromadzenia podjęto również uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki o kwotę 7.321.000,00 zł, tj. o wartość
wniesionego przez Miasto i Gminę Kórnik
aportu w postaci infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
i Skarbnik Katarzyna Szamałek podpisali dokumenty związane z przekazaniem przez Miasto
i Gminę Kórnik aportu do spółki o wartości
j.w. Kapitał zakładowy Spółki Aquanet wynosi
obecnie 1.121.290.222,00 zł.
Optymalizacja mocy
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkał się w dniu 26 maja z przedstawicielami
firmy Energy-pro plus Aleksandrą Adamska
i Tomaszem Lewandowskim. Omawiano
sprawę optymalizacji mocy zamawianych od
Enea Operator.
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Powstanie przedszkole w Bninie
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się
30 maja z Remigiuszem Steinem w sprawie budowy przedszkola o uprawnieniach przedszkola
publicznego. Potwierdzono, że placówka taka
powstanie w Bninie przy ul. Śremskiej. Pan Stein zadeklarował, że zostanie ona uruchomiona
dla 125 dzieci we wrześniu 2018 roku.
Drogi przy granicy gmin
Wiceburmistrzowie Antoni Kalisz oraz
Przemysław Pacholski spotkali się 30 maja
z przedstawicielami samorządu gminy Mosina,
w tym z Przemysławem Mielochem zastępcą
burmistrza Mosiny. Dyskutowano na temat
rozwiązań komunikacyjnych na granicy gmin
Kórnik i Mosina pomiędzy Kamionkami a Daszewicami.
na temat współpracy...
W dniu 31 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkali się z zastępcą dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach Małgorzatą Baraniak
oraz nowo wybranymi: dyrektor przedszkola
w Kamionkach Agnieszką Askutją i dyrektor
żłobka w Kamionkach Małgorzatą Walkowiak.
Dyskutowano na temat współpracy placówek. W spotkaniu udział wzięły również
skarbnik Katarzyna Szamałek oraz kierująca
Wydziałem Oświaty Ewa Soczyńska.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu
wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2017/2018 pn.: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie
Miasta i Gminy Kórnik możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych
w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady
Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia
2017 r. w sprawie zasad odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Miasto i Gminę Kórnik”.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Szczegóły na stronie: http://bip.
kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/
wydzial-oswiaty-i-polityki-spolecznej/
oraz na www.kornik.pl w zakładce
„Strefa Nauki”

Zarząd Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej zaprasza na Walne
Zebranie Członków KTPS, które odbędzie się 22 czerwca (czwartek) o godzinie
18:00 w Restauracji „Biała Dama” w
Kórniku ul. Pl. Niepodległości 20.
Proponowany porządek Zebrania.
• Otwarcie Zebrania
• Wybór przewodniczącego Zebrania.
• Stwierdzenie kworum.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniego
Zebrania.
• Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016.
• Sprawozdanie finansowe za rok
2016.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
• Dyskusja nad sprawozdaniami.
• Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2016.
• Głosowanie nad udzieleniem Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2016 r
• Wolne głosy i wnioski.
• Zakończenie Zebrania.
Zapraszamy Członków i Sympatyków

Spotkanie z gośćmi z Hesji
Na zaproszenie Pana Marka Weinmeistera - Sekretarza Stanu ds. Europejskich
Kraju Związkowego Hesji oraz Pani Christine
Botschen - Zastępcy Konsul Generalnej
Niemiec, spotkali się przy okazji Targów ITM
(Innowacje-Technologie-Maszyny) Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Maciej
Sytek i Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
przedstawiciele biznesu. Rozmawiano na
temat kontaktów między samorządami Hesji
i Wielkopolski oraz wymiany handlowej między
regionami.
Opr. ŁG
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Można już zgłaszać pomysły do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kórnik. Projekty zgłaszać będzie można do
końca czerwca. Wyniki konsultacji poznamy najprawdopodobniej w październiku.
W porównaniu z poprzednią edycją regulamin konsultacji zawiera kilka zmian. Nie
będzie podziału na dwie tury głosowania, więc
wszystko rozstrzygnie się w jednej turze. Głosując będziemy mogli poprzeć jeden projekt
remontowo-inwestycyjny oraz jeden projekt
„inny” czyli tzw. projekt miękki.
Na realizacje zadań remontowo-inwestycyjnych, które będą cieszyć się największym
poparciem przewidziano 650 tys. złotych,
a pojedyncze zadanie tego typu nie może być
droższe niż 200 tys. zł. Na zadania miękkie
zarezerwowano 50 tys. złotych, a kosztorys
takiego zadania nie może być wyższy niż
20 tys. zł.

.Projekty zgłaszać można wyłącznie
przez stronę internetową www.kornik.budzet-obywatelski.org/ . Może to skutecznie zrobić,
podobnie jak w latach ubiegłych, każdy pełnoletni mieszkaniec, który jest zameldowany
w naszej gminie lub wpisany tutaj do rejestru
wyborców.
Do 21 lipca potrwa weryfikacja zgłoszonych zadań. Od 31 lipca do 30 września
będzie można głosować. Uprawnieni do głosowania będą zameldowani w naszej gminie
lub wpisani do gminnego rejestru wyborców
mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia.
Głosować będzie można na stronie internetowej oraz za pomocą papierowych kart
do głosowania.
W tym roku korzystamy ze specjalnej, dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu Gminy
Kórnik strony internetowej. Pod adresem www.
kornik.budzet-obywatelski.org/ można znaleźć wszelkie informacje o kolejnych fazach

Geotermia w Kórniku? zapraszamy na konferencję!

konsultacji, narzędzia związane ze zgłaszaniem projektów. Na stronie znajdzie się także
formularz głosowania.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w konsultacjach Budżet Obywatelski 2018.
ŁG

PRZEBUDOWA PLACU BROWAROWEGO

Pl. Niepodległości

Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na przebudowę i modernizację Placu Browarowego i ul. Harcerskiej w Kórniku
(pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert). W drugim postępowaniu złożone zostały trzy oferty. W jego wyniku
wybrano wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie 7A, gmina Środa Wlkp.
W dniu 25 maja 2017 r. podpisano umowę na wykonanie prac za kwotę brutto 2.374.796,19 zł. Planowany termin realizacji zadania
określono do 16 kwietnia 2018 roku. Prace zostały podzielone na lata 2017 i 2018. W roku 2017 planowane jest wykonanie budynku
sanitarnego w stanie surowym, sieci zewnętrznych, większości robót drogowych z oświetleniem zewnętrznym. Natomiast w roku 2018
przewiduje się wykonanie robót wykończeniowych budynku sanitarnego, wykonanie placu zabaw, skateparku, muszli koncertowej oraz
zagospodarowanie terenu objętego inwestycją wraz z elementami małej architektury. Poniżej prezentujemy fragment grafiki pochodzącej
z projektu przygotowanego przez Studio ML Sp. z o.o. z Kórnika.
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Jezioro Kórnickie
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1 Plac zabaw.
2 Boisko do siatkówki plażowej.
3 Muszla koncertowa.

Klomb z kwiatami.
Kula granitowa - mapa nieba.
Skatepark.
Stojaki rowerowe wraz z samoobsługową stacją napraw rowerów.
Fontanna.
9 Budynek WC.
10 Siłownia zewnętrzna (II etap).
4
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Konferencja poświęcona energii
geotermalnej i możliwościom jej wykorzystania w gminie Kórnik odbędzie
się 24 czerwca 2017 roku o godz. 11
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
Zapraszamy na nią wszystkich, których sercu bliski jest rozwój i niezależność
energetyczna naszej gminy – zarówno jej
mieszkańców, jak i tutejsze instytucje oraz
przedsiębiorstwa. Władze gminy przychyliły się do pierwszej inicjatywy kórnickiego
oddziału Stowarzyszenia „Zrównoważony
Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św.
Królowej Jadwigi i wyraziły zgodę na
współorganizację spotkania, poświęconego możliwościom tańszego i odnawialnego źródła energii dla Kórniczan. Wybitni
specjaliści, zajmujący się badaniami złóż
geotermalnych w Polsce, przedstawią
dane dotyczące lokalnych zasobów geotermalnych, tkwiącego w nich potencjału
i szans na dofinansowanie gminnych
inwestycji w energię geotermalną z funduszy państwowych.
W Wielkopolsce znajdują się najatrakcyjniejsze złoża geotermalne w kraju,
zaś na terenie gminy Kórnik od lat mieści
się 9 odwiertów powyżej 3.000 metrów.
Wykorzystanie lokalnego bogactwa energetycznego to szansa na nowe miejsca
pracy, oszczędności, dynamiczny rozwój
i czyste powietrze.
Energia pod stopami i… do tej pory
cisza.
Możemy czerpać energię spod naszych stóp. „Polska to jeden wielki zbiornik energii, a nasze zasoby geotermalne
to śmietanka na jego powierzchni” – są to
słowa śp. prof. geologii i twórcy polskiej
geotermii Juliana Sokołowskiego.
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi, nagromadzonym
w skałach oraz w wodach wypełniających
pory i szczeliny skalne. Głębokość zalegania złóż wód termalnych jest zróżnicowana, ale najczęściej zawiera się w granicach od 1000 do 4500 metrów i więcej.
W Polsce zasoby energii geotermalnej
do 3 km głębokości wynoszą 625 000 PJ/
rok, co stanowi 99% naszych odnawialnych źródeł energii. (1PJ = 1,0x1015).
Zapotrzebowanie Polski na energię wynosi 4.200 PJ/rok, czyli posiadamy jej ok.
150 razy więcej niż potrzebujemy.
Powyższe informacje są znane instytucjom państwowym, partiom oraz
wszystkim rządom od co najmniej 1985 r.
Zostały udostępnione przez naukowców
z AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej
i innych instytucji naukowych.
Naukowcy zrzeszeni wokół organizacji pozarządowej Polska Geotermalna
Asocjacja (PGA), wraz ze zmarłym już
prof. geologii Julianem Sokołowskim,
który te dane opracował, przekazali je
w ekspertyzie z 2005 r. na potrzeby rządów i Sejmu RP. Wyniki badań zostały
przygotowane na podstawie ponad 36 tys.
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odwiertów (w tym 6 tys. głębokich), wykonanych w kraju od końca wojny w celu
poszukiwania ropy i gazu. Tylko w jednej
czwartej z nich odkryto te złoża. Pozostałe
mogłyby być skutecznie wykorzystywane
do pozyskiwania wód termalnych. I do
tej pory o tym cisza! Wszystkie rządy te
informacje ukrywają!
Mimo, że dostęp do energii geotermicznej mamy najłatwiejszy w Europie,
wiedza na ten temat i zainteresowanie
są w Polsce zerowe. To nic dziwnego
– jej pozyskiwanie może doprowadzić
do niezależności energetycznej i wiąże
się z utratą ogromnych zysków dla niektórych lobby, które mocno zasilają media
poprzez reklamowanie się.
Geotermia w praktyce
W Polsce pierwszy badawczy zakład
geotermalny uruchomiono 20 lat temu.
Od tej pory powstały zaledwie cztery
zakłady ciepłownicze oparte na źródłach
ciepłych wód – Geotermia Podhalańska,
w Pyrzycach, Uniejowie i Mszczonowie.
Łącznie produkowanych jest tam zaledwie
100 MW energii cieplnej. Dla porównania,
obecnie na świecie jest zamontowanych
15.000 MW mocy takich instalacji. Z danych rządowych, Eurostatu i Światowej
Agencji Energetycznej (IEA) wynika, że
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
z geotermii jest najtańsze na świecie.
Taką energetykę charakteryzuje praktyczna odnawialność, możliwość użytkowania
bez powodowania zagrożeń środowiska
naturalnego, powszechność występowania, możliwość pozyskiwania w pobliżu
użytkownika.
Ciepłownie geotermalne charakteryzują się niskimi kosztami produkcji energii
cieplnej, niezależnością od dostaw paliw
kopalnych oraz możliwością zaktywizowania działalności w innych kierunkach. Pozyskiwanie ciepła geotermalnego cechuje
się bardzo niską wrażliwością na wzrost
cen nośników energii. Produkcja ciepła
z wód nie będzie podlegać rygorystycznym normom emisji zanieczyszczeń aktualnie obowiązującym w Unii Europejskiej.
Stąd też z upływem czasu systematycznie
może rosnąć konkurencyjność inwestycji
geotermalnych w porównaniu do tradycyjnych form produkcji.
Koszt uruchomienia zakładu pozyskującego i przetwarzającego energię
geotermiczną jest porównywalny do farm
wiatrowych w przeliczeniu na jednostkę
mocy. Różni się jednak tym, że nie jest
zależny od warunków zewnętrznych
i może cały czas pracować z maksymalną
mocą, a nie - jak w przypadku elektrowni

wiatrowych - na poziomie kilkunastu procent w skali rocznej.
Sposobów bezpośredniego wykorzystania ciepła geotermalnego jest wiele:
ciepłownictwo, kąpieliska, balneoterapia,
szklarnie, hodowla ryb, przemysł. Ponadto ciepło geotermalne może służyć do
podgrzewania w zimie chodników, autostrad, skrzyżowań czy płyt lotniskowych
lub piłkarskich. Przy jednym centrum geotermalnym można dodatkowo uruchomić
ok. 20 różnych innych technologii. Każda
technologia to liczne miejsca pracy.

INFORMACJE

Z RATUSZA

Zgłoś projekt do BOGK 2018

Szansa dla gminy Kórnik
Złoża wód termalnych w Polsce nie są
równomiernie rozmieszczone i właśnie
Wielkopolska jest szczególnie uprzywilejowana. Tutaj zbiorniki gorących wód
podziemnych są najbardziej obfite i nie
ulegną wyczerpaniu nawet za 1000 lat,
jeśli ich nie zdewastujemy.
Konieczna jest aktywność i organizowanie się we wspólne przedsięwzięcia.
Nadzieja w Wielkopolsce, gdzie tradycja
pracy organicznej, że wspomnimy księdza
Piotra Wawrzyniaka (1849-1910 r.), trwa od
co najmniej półtora wieku. Może wreszcie
tutaj powstanie pierwsza w Polsce elektrociepłownia geotermalna, dostarczająca
energię dla rodzimej produkcji przemysłowej!? Warunki są dobre, najlepsze.
Mając świadomość niewykorzystania tego daru od Pana Boga Stwórcy
dla naszej gminy Kórnik, kilkanaścioro
Kórniczan założyło Stowarzyszenie
“Zrównoważony Rozwój – Geotermia
w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Kórniku.
Władze gminy Kórnik życzliwie przyjęły tę inicjatywę i zgodziły się na organizację konferencji o geotermii, aby
mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorstwa
dowiedziały się o tańszym pozyskiwaniu
energii. To jest temat ważny dla nas
wszystkich.
Konferencja odbędzie się dnia
24.06.2017 o godz. 11:00 w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.geotermiakornik.pl
Założyciele Stowarzyszenia
“Zrównoważony Rozwój
– Geotermia w Polsce”
im. Św. Królowej Jadwigi
Oddział w Kórniku
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Mieszkańcy gminy Kórnik!
Z uwagi na zbliżającą się 100. rocznicę

Powstania Wielkopolskiego,
zbieramy materiały
do książki o uczestnikach
tego historycznego wydarzenia.

W dniu 3.06 br w miejscowości Chludowo (gm. Suchy Las) odbyły się kolejne „XI
Powiatowe zawody sprawnościowe drużyn
ratownictwa ogólnego Obrony Cywilnej”.
Głównym organizatorem zawodów był
Starosta Powiatowy p. Jan Grabkowski – Szef
Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego.
Celem zawodów było pogłębienie praktycznych i teoretycznych wiadomości niezbędnych do właściwego prowadzenia działań
ratowniczych, a ponadto popularyzacja obrony
cywilnej wśród społeczności lokalnej.
Konkurencje, jakie podlegały sprawdzeniu to:
• Dowodzenie działaniami drużyny podczas
akcji ratowniczej;
• Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach;
• Posługiwanie się sprzętem gaśniczym;
• Postępowanie w przypadku zagrożenia
powodziowego;
• Pokonanie terenu w warunkach ograniczonej
widoczności;
• Sprawdzenie posługiwania się drabiną
speleologiczną;

1. Antkowiak Marcin;
2. Kudla Grzegorz;
3. Kudła Patryk;
4. Michałkiewicz Łukasz – dowódca drużyny;
5. Michałkiewicz Maciej;
6. Rumiński Łukasz;
7. Siejak Bartosz – rezerwowy;
8. Henryk Iwaszczuk – kierownik drużyny;

W zawodach udział wzięło 12 drużyn z
terenu powiatu. Naszą Gminę reprezentował
zespół w nast. składzie:

Inspektor
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
Marek Kaczmarek

Po zakończeniu zawodów zebrała się
Komisja sędziowska, która po podsumowaniu
rezultatów (punkty dodatnie i ujemne oraz
czas) ogłosiła wyniki zajętych miejsc przez
nast. składy drużyn:
V miejsce gm. Rokietnica – 185 pkt
IV miejsce gm. Tarnowo Podgórne; Czerwonak – 190 pkt
III miejsce gm. Suchy Las; Pobiedziska – 192
pkt
II miejsce gm. Murowana Goślina -196 pkt
I miejsce gm. Kórnik – 204 pkt
Przy tej okazji pragnę pogratulować i podziękować mojej drużynie OC za wspaniałą
postawę i zaangażowanie.

Zwracamy się z gorącym apelem
do mieszkańców naszej gminy
o przybliżenie nam postaci
Powstańców
– członków Waszych rodzin.
Każda informacja jest cenna
i pozwoli nam wzbogacić
zebrane już informacje.
Jeśli są Państwo w posiadaniu
zdjęć, dokumentów, pamiątek
lub jakichkolwiek wspomnień
o Powstańcach prosimy o kontakt.
Zaznaczamy, że wszystkie
udostępnione materiały
zostaną skopiowane
w obecności ich właścicieli
i za ich zgodą.
Wszystkim,
którzy zechcą nam pomóc
z góry serdecznie dziękujemy.
Prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:
574 918 539
lub e-mail:
powstancykornik@wp.eu
Barbara i Sławomir Rajkowscy

Rzeka jak
atrament
Wodę o nienaturalnie intensywnej,
niebieskiej barwie zauważono 31 maja na
rzece Kopli w Koninku. Zastępy strażackie
oraz służby ochrony środowiska wezwane
na miejsce zbadały plamę, która przemieszczała się w stronę Kamionek. Na szczęście
nie stwierdzono znacznego zagrożenia dla
środowiska.
Po krótkim śledztwie znaleziono miejsce
wycieku. Okazało się, że z uszkodzonego
zbiornika przechowywanego na terenie
jednej z firm, poprzez system kanalizacji
deszczowej spłynął do rzeczki barwnik
drukarski.
ŁG
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NIECHRONIENI UCZESTNICY
RUCHU DROGOWEGO
Pod pojęciem Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego rozumiemy nie tylko pieszego,
ale i kierującego rowerem.
Z danych statystycznych wynika, że około
38% wszystkich ofiar wypadków drogowych
w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy
ruchu drogowego. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy czy rowerzysta
jest na straconej pozycji, nie chroni go żaden
system bezpieczeństwa typu ABS, ASR, czy też
pasy bezpieczeństwa lub poduszki powietrzne,
zderzak, czy maska samochodu.
Zarówno kierujący, piesi i rowerzyści muszą
dostosować się do warunków w jakich odbywa
się ruch na drodze, tj. pogoda, natężenie ruchu,
ukształtowanie terenu.
Pośpiech, przebieganie przez jezdnię,
wchodzenie bez zastanowienia na przejście
dla pieszych, przechodzenie na czerwonym
świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to
zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo
często doprowadzają do śmierci pieszego.
Pieszy, który ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej
odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem.
Stosowanie elementów odblaskowych w różnej
formie - zawieszki, opaski, kamizelki, torby na
zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia
w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone
odblaski powinny być umieszczone w takim
miejscu, aby znalazły się w polu działania
świateł samochodowych i były zauważalne dla
kierujących nadjeżdżających z obu kierunków
(z tyłu i z przodu). Dopilnujmy również aby nasze dzieci nosiły elementy odblaskowe!
Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego” to kierujący i tak jak każdy uczestnik ruchu
drogowego jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub do
kontroli ruchu drogowego. Rowerzyści powinni
pamiętać, że niedozwolone jest przejeżdżanie
rowerem przez przejścia dla pieszych a chodnikiem można jeździć tylko w kilku, wyjątkowych
określonych przepisami przypadkach tj.: gdy
dozwolona prędkość jazdy samochodów na
drodze, wzdłuż której biegnie chodnik, wynosi
więcej niż 50 km/h, gdy aura na dworze jest
niesprzyjająca – silne opady deszczu, mgła,
porywisty wiatr. Chodnikiem mogą, w każdych
warunkach, poruszać się dorośli mający pod
opieką dziecko w wieku poniżej 10 lat. Rowerzysta powinien pamiętać również o zadbanie
o stan techniczny roweru-sprawne hamulce
oraz światła.
Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na przejściu (art.
26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Gdy
w pobliżu przejścia znajdują się piesi, kierujący
pojazdem powinien liczyć się z tym, że mogą
oni zechcieć przejść na drugą stronę drogi.
Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyzna-
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czonego przejścia nie upoważnia pieszego
do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia
się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego
życia i zdrowia. W momencie, gdy konieczne
jest przejechanie pojazdem przez chodnik
lub podczas jazdy po placu, na którym ruch
pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej
powierzchni, kierujący pojazdem zobowiązany
jest ustąpić pierwszeństwa pieszym i jechać
powoli. Także podczas jazdy po drodze w strefie
zamieszkania kierujący jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszym, a jego prędkość nie
może przekraczać 20 km/h. Zbliżając się do
przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku, kierujący pojazdem
jest zobowiązany do zachowania szczególnej
ostrożności. Kierujący, dojeżdżając do przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się
przy chodniku i nie wyposażonego w wysepkę
(np. przystanek tramwajowy), w momencie dojeżdżania do niego lub postoju na nim pojazdu
komunikacji publicznej, zobowiązany jest do
zatrzymania się i nieutrudniania pieszym dostępu do tego pojazdu oraz z pojazdu na chodnik.
Należy pamiętać także o tym, aby zachować
bezpieczny odstęp ( minimum 1 metr) w chwili
wyprzedzania rowerzysty.
Najważniejsze przepisy, o których powinni
pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:
• Pieszy poruszający się po drodze, po
zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,
jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu.
• Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek
ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu
pojazdowi.
• Z pobocza piesi mogą korzystać tylko
wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla
pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza
pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni
jest on zobowiązany do zajmowania miejsce
najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
• Przechodzenie przez jezdnię poza
przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy
odległość od przejścia przekracza 100 metrów.
Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone
również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza
przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod
warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu
pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi
obowiązany jest iść drogą najkrótszą.
• W przypadku gdy przejście dla pieszych
wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej,
przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.
• Pieszy znajdujący się na przejściu ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
ZSPiW Komisariat Policji w Kórniku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej
i drogi krajowej S11, obręb Żerniki,
gmina Kórnik
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 ze zm.) 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła
Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej
S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 19 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest
wprowadzenie na ww. obszarze obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz
zabudowy usługowej, zgodnie z aktualnymi
oczekiwaniami rynku inwestycyjnego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 3 lipca 2017 r. w siedzibie UMiG
Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
o godz. 14:00 (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 17 lipca 2017 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 za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy
w siedzibie UMiG Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

INFORMACJE

INFORMACJE

Sukces kórnickiego zespołu
Obrony Cywilnej
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Na naszych oczach zmienia się kształt
Kórnika i Bnina. Zasadniczo na lepsze:
odnowiono oba ratusze, powstał zespół
„Oazy”, promenada, a rynek (czyli Plac
Niepodległości) został wreszcie zagospodarowany. Nie powstał jednak dotąd
– a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo
– całościowy program przemian miasta.
A w niektórych miejscach o przemianę aż
się prosi. Zwłaszcza „turystyczne zagłębie”
Kórnika – Okolice Zamku i Arboretum – to wciąż
teren zdezintegrowany, odcięty od jeziora ruchliwą szosą, źle połączony z miastem. Z drugiej
strony, od jakiegoś czasu, w samym Kórniku
zaczyna zanikać to, co stanowi o jego charakterze i oryginalności. Niektóre inwestycje zdają
się właściwe raczej dla dużej
metropolii, niż małego, historycznego miasteczka, które jest
piękne i przyciągające właśnie
dlatego, że małe. I tak, wjazd
od węzła Kórnik-Północ – który
wg Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1997)
miał pozostać niezabudowany jako zielona „wizytówka”
miasta – stał się dzielnicą
wielkopowierzchniowych pawilonów handlowych. Niestety
zmieniony też został widok
od strony jeziora, tradycyjnie
przedstawiany na panoramach
Kórnika. Teraz betonowe molo i fontanna dominują przestrzennie nad zamkiem. Szkodliwe
może też być nadsypywanie grząskich gruntów
na wielu „okołojeziornych” terenach, co wróży
degradację jezior Kórnickiego i Bnińskiego. Nie
dziw, że turystyczny atlas metropolii poznańskiej sporządzony na podstawie fachowych
badań wskazuje, że okolice Kórnika wywołują
na przemian emocje skrajnie pozytywne lub
skrajnie negatywne...
Ale co się stało – to się już nie odstanie.
Mówmy raczej o przyszłości. Podaję więc pod
rozwagę obywateli i włodarzy miasta «Projekt
Kórnik», całościową propozycję przedyskutowaną w gronie Komitetu do Spraw Rewitalizacji
Zabytkowych Obszarów Wielkopolski, który
zawiązał się przy Komisji Historii Sztuki PTPN.
Główne tezy sformułował Andrzej Billert, drogowiec – urbanista, od lat zajmujący się miastami zabytkowymi oraz zagospodarowaniem
turystycznym.
PRZYWRÓCENIE DZIEDZIŃCA ZAMKU
Mimo dwu obwodnic w Kórniku panuje
wciąż nazbyt intensywny ruch tranzytowy na
Zaniemyśl; centrum funkcjonuje jako parking.
Traci na tym rynek a także zniekształcony
dziedziniec zamku, główny turystyczny punkt
ciężkości Kórnika. Przypomnijmy, że to w XIX
w. władze pruskie, w ramach popowstaniowych represji, przecięły go publiczną drogą.
Powstał sztuczny, niefunkcjonalny układ:
szosa będąca udręką turystów i zagrożeniem
dla zamku.
Dziedziniec powinien odzyskać dawną
urodę, pozbywając się ruchliwej trasy, parkingu
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i brzydkich budynków recepcyjnych z lat PRLu.
Ulicę Zamkową proponujemy przeznaczyć
wyłącznie dla pieszych i dla samochodów
należących do mieszkańców Kórnika i Bnina,
oraz dla komunikacji zbiorowej. Prędkość ruchu
zostałaby silnie ograniczona.
Niechby tranzytowy ruch popłynął węzłem
Kórnik-Południe w przewidywaną obwodnicę
do Zaniemyśla przez Biernatki. W ten sposób
pozbędziemy się z Kórnika pojazdów, które i tak
nie zamierzają się tu zatrzymać.
TRZY BRAMY DO ARBORETUM
I NOWE PARKINGI
Proponujemy utworzyć nowe wejście na
dziedziniec zamkowy i dwie nowe bramy do
Arboretum. Pierwsze wejście z Rynku, pieszym
„Traktem Działyńskiego”, przez bramę kamieniczki nr 50, która po renowacji (z odbudowanymi podcieniami?) stanie się symboliczną

„rogatką” u wejścia na zamkowy dziedziniec
(pierwszą ideę tego rozwiązania zaprojektowała
w 2015 r. na prośbę Komitetu Anna Smólska;
teraz jest ono tematem konkursu na pracę dyplomową na Politechnice Poznańskiej).
Drugie wejście do Arboretum powinno się
znaleźć na Prowencie. Turyści zmotoryzowani
docieraliby tu zjazdem Kórnik-Południe, pomijając ul. Parkową. Uporządkowując przestrzenny
chaos nie należy już niczego budować. Prowent
– dziś przelotowe „wydmuchowo” – winien
znów stać się intymnym zakątkiem w cieniu
rodzinnego dworku Noblistki.
Trzecie wejście do Arboretum i nowy parking przydałyby się w okolicy Piasków. Także i tu
nie są potrzebne nowe budynki, prócz małego
punktu informacyjnego i toalet.
Wszystkie te propozycje muszą zostać
skonsultowane z mieszkańcami Prowentu,
Piasków i instytutami PAN, czyli gospodarzem
terenu. Całe zaś przedsięwzięcie wymaga
czynnego poparcia samorządu.
POZNAŃSKA JAK FLORIAŃSKA
Centrum Kórnika jest niczym baśniowe
„brzydkie kaczątko”, cicho czekające na swój
prawdziwy „start”. Na razie nikt się tu nie
zatrzymuje, bo nie ma po co, ale przy dobrej
polityce promocyjnej ul. Poznańska stanie się
ośrodkiem rekreacyjnym, kulturalnym i gastronomicznym nawiedzanym przez cały rok,
niczym ul. Floriańska w Krakowie. Szanse na
to nie są jednak wieczne. Trzeba je w porę
wykorzystać. Naszym zdaniem, wymaga to
czterech kroków:
a) u początku ul. Poznańskiej, na północ-

nym jej krańcu, winien znaleźć się parking
dla turystów, a stojące obok bryły pawilonów
handlowych należałoby zasłonić, np. naturalną
zielenią (są precedensy). Zapraszając przyjezdnych do pieszego spaceru należy ograniczyć
prędkość pojazdów, np. dzięki poszerzeniu
chodników i zawężeniu pasów ruchu, lub
wprowadzeniu pasów rowerowych;
b) turysta, który chciałby łatwiej przenieść
się z parkingu północnego w stronę zamku
powinien móc skorzystać z tzw. „małego
transportu” znanego z innych ośrodków turystycznych kraju i zagranicy. Kursy powinny
być tanie, a bilety ważne kilka godzin. Może
to być mały biznes prywatny, albo inicjatywa
samorządu (czy nie dałoby się nawiązać do
przedwojennego kórnickiego omnibusu?).
c) wypadałoby wprowadzić ułatwienia
dla małego biznesu prowadzonego przez
tutejszych obywateli – m.in. nie zapraszając
już więcej wielkopowierzchniowych sklepów. Oczyma duszy
widzimy za to kafejki, ogródki,
pensjonaty, galerie, księgarnie;
d) odpowiednie ulgi i ułatwienia administracyjne zachęciłyby właścicieli do wykorzystania starych budowli w nowych funkcjach bez
zmiany bryły i stolarki okien
i drzwi. Trzeba też zachęcić do
utrzymywania rolniczego charakteru działek, jeśli właściciele
sobie tego życzą. Wszystko po
to, aby turysta nie wędrował
przez miasto „plastikowe”, lecz
żywe, które nie utraci patyny
i osobistego wyrazu. Dlatego nie należałoby
kontynuować „rewitalizacyjnej maniery”, z jaką
potraktowany został rynek (Plac Niepodległości). Jest on estetyczny i funkcjonalny, ale
aż nazbyt podobny do wielu innych rynków
w Polsce;
e) Można też zaproponować kilka tras
turystycznych mających początek w różnych
częściach Kórnika: historyczne, przyrodnicze,
etc.(takie inicjatywy już się pojawiały!). Co
ważne, nie wszystko musi być dla wszystkich.
Niektóre zakątki niech pozostaną ciche. Przypominam, że np. śp. prof. Jerzy Fogel przeciwny
był ściąganiu tłumów na bnińskie grodzisko.

W DNIU, W KTÓRYM UKAZUJE SIĘ
TEN NUMER „KÓRNICZANINA”

Biblioteka Kórnicka
Polskiej Akademii Nauk
Komisja Historii Sztuki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają na publiczną debatę
KÓRNIK
MIEJSCE SZCZEGÓLNE
Perspektywy – projekty – postulaty
piątek 9 czerwca o godz. 18.00
w Arboretum Kórnickim
(w razie niepogody
– w Hallu Zamku Kórnickiego)
wstęp wolny
1. WPROWADZENIE
Andrzej BILLERT (Komisja Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego Oddział PAN
w Poznaniu). Propozycje „Projektu Kórnik” wypracowane w gronie Komitetu ds. Zabytkowych
Obszarów Wielkopolski
Tadeusz J. ŻUCHOWSKI (Instytut Historii
Sztuki UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN)
Polskie małe miasta z potencjałem jutro, dziś
i w dalszej przyszłości
2. DYSKUSJA PANELOWA
uczestniczą: Jerzy LECHNEROWSKI
burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Katarzyna
STARZECKA architekt (Wydział Architektury
Politechniki Poznańskiej, AKON Projektowanie
Konstrukcyjne S.J.) , Andrzej M. JAGODZIŃSKI
v-dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
Tomasz JASIŃSKI dyrektor Biblioteki Kórnickiej
PAN, Jacek KOWALSKI (Instytut Historii Sztuki
UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN)
moderator: Jarosław JARZEWICZ (Instytut
Historii Sztuki UAM, Komisja Historii Sztuki
PTPN)
przewidujemy wolne głosy publiczności

Magnificat w Kórniku

Dnia 21 maja w Kolegiacie Kórnickiej
z inicjatywy Dariusza Tabisza i jego chóru
Castellum Cantans zabrzmiało pierwsze
w Wielkopolsce wykonanie dzieła Johna Ruttera „Magnificat”. Na wspólnej scenie stanęło
ponad 200 wykonawców: Chór „Castellum
Cantans” z Kórnika, dyr. Dariusz Tabisz, Poznański Chór Chłopięcy, dyr. Jacek Sykulski,
Zespół Dziewczęcy „Tutti Santi” przy parafii
Wszystkich Świętych w Kórniku przygotowany przez Zuzannę Ziętę, Chór Kameralny
PSCHJK, dyr. Laura Stieler i Łukasz Matusik,
Zespół Kameralny PSCHJK „Akrywima”, dyr.
Dorota Wojnowska, Żeński Chór Kameralny
„Canto Cantare”, dyr. Joanna Sykulska, oraz
Orkiestra Symfoniczna Uczniów, Absolwentów
i Pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych przy
ul. Głogowskiej w Poznaniu. Partie solowe
wykonali Marzena Michałowska oraz Józef
Biegański. Całością wspaniale dyrygował
Dariusz Tabisz. Koncert odbył się pod patronatem Radia Poznań i był jednym z 9 koncertów
organizowanych i transmitowanych z okazji
90-lecia Radia Poznań. Dodatkowo uświetnił
on 60-lecie Poznańskiej Szkoły Chóralnej.
Dla nas chórzystów z Castellum Cantans
możliwość organizowania tak wspaniałego
projektu była ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie wielką przyjemnością. Zaczynając
projekt wiedzieliśmy ile wysiłku trzeba będzie
w niego włożyć, ale byliśmy pewni, że nie
zabraknie wokół nas ludzi, którzy nas wesprą.
Dziś chcielibyśmy Wam wszystkim z całego
serca podziękować. Wasza pomoc i entuzjazm dodawały nam sił każdego dnia.
Dziękujemy: Burmistrzowi Miasta i Gminy
Kórnik, panu Jerzemu Lechnerowskiemu, pani
Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie Prezes TFP sp.
z o.o., pani Katarzynie Zimniak Prezes Banku

Spółdzielczego w Kórniku, Fundacji Zakłady
Kórnickie, Kórnickiemu Centrum Rekreacji
i Sportu Oaza, Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury, firmom: Hurtowni Powąska, Prowent 1978,
Surówki Grześkowiak sp. z o.o , Sirowa sp.
z o.o., Małecki, KOMBUS oraz OSP Kórnik,
a także Krzysztofowi Małkiewiczowi, Ewie
Skarzyńskiej i Agnieszce Łatce.
Dziękujemy patronom medialnym w tym:
Radiu Poznań, Kórniczaninowi, Polonistyce,
Pyrka Studio, Toskańskim Zapiskom Spełnionych Marzeń.
Dziękujemy także kościelnym: panu
Karolowi Szczepaniakowi i panu Łukaszowi
Błaszykowi oraz ministrantom.
Za pomysł i realizację przepięknego
napisu Magnificat, który stał się symbolem
naszego koncertu serdecznie dziękujemy
Małgorzacie Matyjaszczyk z firmy Pro Arte
Toskania.
Dziękujemy naszym rodzinom i przyjaciołom za okazane serce oraz publiczności,
która tak licznie zgromadziła się w Kórnickiej
Kolegiacie.
Szczególne podziękowania kierujemy na
ręce Księdza Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka za wsparcie, cierpliwość i zaufanie.
Nie sposób wymienić wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkaliśmy na swej drodze.
Dzięki Wam Magnificat stał się projektem nie
tylko wykonawców stojących na scenie, ale
wszystkich, którzy przez ten cały czas byli
z nami.
Dziękujemy i do zobaczenia na następnym koncercie.

KULTURA

KONSULTACJE

PROJEKT KÓRNIK

Castellum Cantans
wraz z Dariuszem Tabiszem

BRZEG JEZIORA – NADBRZEŻE NA
WYSOKOŚCI UL. POZNAŃSKIEJ
Wypada zachować unikatowy w skali regionu układ historycznych działek przy wschodnim
brzegu jeziora, pomiędzy Placem Browarowym
a ul. Woźniaka. Niech bujna zieleń ogrodów
nadal schodzi aż nad wodę. Układ ten podlega
ochronie konserwatorskiej (wpis do rejestru
z 1990 r.). Uwieczniły go zresztą najstarsze
panoramy Kórnika. Wynika stąd konieczność
utrzymania linii brzegowej w obecnym kształcie
(niezależnie od sporów własnościowych etc.).
Ten postulat jest tym bardziej aktualny, że przepadł już naturalny brzeg na wysokości rynku,
ustępując przed nadbrzeżem betonowym,
brukowanym i kamiennym. Znacznie lepsza
i ładniejsza byłaby szutrowa ścieżka, na wzór
alei Arboretum (co od dawna postulowano
w publicznych debatach).
Jacek Kowalski
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Gimnazjaliści z Robakowa
W dniach 6 i 10 kwietnia Bibliotekę Publiczną w Kórniku odwiedzili gimnazjaliści z
Robakowa. Uczniowie poznali pracę biblioteki,
poszczególne jej działy. Dowiedzieli się jakie
należy spełnić warunki, aby zostać czytelnikiem
biblioteki. Mieli również możliwość poznania
nowego sposobu owijania książek folią samoprzylepną, która, jak sami stwierdzili, zachęca
do wzięcia książki do ręki, a o to przecież
chodzi, żeby zachęcać. Bardzo serdecznie
dziękujemy młodzieży za cierpliwość i Pani
Magdzie Murdza za, jak zawsze, wspaniały
kontakt i współpracę.
„Tydzień bibliotek”
W dniach 8-15 maja w całej Polsce trwało
wielkie czytelnicze święto „Tydzień Bibliotek”,

którego celem jest podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
i zainteresowania książką szerokich kręgów
społeczeństwa.
W związku z tym, zarówno Biblioteka Publiczna w Kórniku i Filia w Bninie zorganizowały
zarówno dla małych, jak i dużych miłośników
książek mnóstwo atrakcji.
Odbywały się zajęcia: edukacyjne, regionalne, poetyckie, plastyczne, rękodzielnicze
i terenowe. Dzieci mogły uczestniczyć w
zabawach terenowych (Detektywi w Bibliotece), zajęciach plastycznych (Co jedzą nasze
zabawki), ogrodniczych (Siejemy zdrowie) oraz
posłuchać bajek (Bajkoczytanie na polanie).
Zainteresowanie warsztatami było tak duże,
że Biblioteka Publiczna w Kórniku postanowiła,
że w najbliższym czasie zostaną powtórzone
niektóre z zajęć.
Dodatkowymi atrakcjami były konkursy:
„Moja wymarzona książka”, „Książka kucharska” (plastyczny) oraz „Podziel się z bibliote-

karzami swoimi ulubionymi przepisami”.
Zwycięzcy zostali i zostaną ogłoszeni na
stronie internetowej biblioteki. Przez cały tydzień
każdy odwiedzający bibliotekę w Kórniku mogli
obejrzeć wystawę przepięknych dzieł uczestniczek warsztatów „Pasjoteki”, a także wypić
kawę i zjeść ciasteczko w naszej „Bibliotecznej
kawiarence”.
Wszystkim uczestnikom czytelniczych
spotkań i konkursów bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i tak liczne przybycie.
Należy również wspomnieć o wydarzeniu,
które miało miejsce 13 maja. W tym dniu odbył
się rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Pierwszy raz wzięło udział aż tak wielu rowerzystów, ponad sto osób. Celem wycieczki był
Pałac w Rogalinie i odpoczynek na polanie.
Każdy uczestnik miało możliwość wzięcia
udziału w konkursie literackim a dzieci w plastycznym. Więcej szczegółów znajdą Państwo
w osobnym artykule.
Biblioteka

Konkurs Krajoznawczy
Jaką nazwę nosi obszar chroniony w
dolinie Warty obejmujący swoim zasięgiem fragment gminy Kórnik?
W herbie którego kórnickiego rodu
widnieją trzy skrzyżowane kopie?
Jak nazywało się kórnickie kino?
Z tymi i wieloma innymi pytaniami
zmagali się uczestnicy pierwszego,
zorganizowanego pod egidą Kórnickich
Dni Nauki Konkursu Krajoznawczego o
gminie Kórnik, którego finał miał miejsce
25 maja w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Kórniku.
Do finałowej rywalizacji zgłoszone zostały
cztery dwuosobowe zespoły gimnazjalne (po
dwa z Gimnazjum w Kórniku i Gimnazjum
w Robakowie) oraz pięć zespołów ze szkół
podstawowych (dwa ze Szczodrzykowa oraz
po jednym z Kórnik, Bnina i Kamionek).
Sprawdzanie wiedzy rozpoczęto od testu.
Zespoły szkół podstawowych, dla których
wybrano nieco łatwiejsze pytania rozwiązały
test doskonale. Trzy drużyny były bezbłędne,
a dwie pozostałe miały 29 prawidłowych
odpowiedzi na 30 pytań. Nieco gorzej poszło
gimnazjalistom, choć i oni wykazali się sporą
wiedzą rozwiazując trudniejszy test.

W kolejnej części finału zespoły zmagały
się z zagadkami zdjęciowymi. Można było
zdobyć punkty za wskazanie na mapie wylosowanych miejsc. Na końcu pytania zadawali
eksperci.
W kategorii szkół ponadpodstawowych
zwyciężył zespół Gimnazjum w Kórniku Dominik Filipiak i Marcin Woziwodzki, którzy już
po teście osiągnęli sporą przewagę i „dowieźli
ją” do końca. Miejsce drugie zdobyli Martyna
Piasecka i Klara Flens, także gimnazjalistki z
Kórnika nieznacznie wyprzedzając kolegów z
robakowskiego gimnazjum Huberta Urbana i
Łukasza Florczaka.
Do ostatniej konkurencji ważyły się losy
zwycięstwa w kategorii szkół podstawowych.
Ostatecznie zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku Stanisław Gorzelak i
Józef Chmura, którzy wyprzedzili uczniów ze
szkoły w Kamionkach Sandrę Jankowską i
Maurycego Jeske-Choińskiego oraz uczennice
SP nr 2 z Bnina Nadzieję Pawłowską i Martynę
Przewoźną.
Każdy z uczestników otrzymał nagrody
rzeczowe, a pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii nagrodzone zostały bonami zakupowymi
do sklepu sportowego za 200,150 lub 100 zł.

W jury konkursu znaleźli się: wiceburmistrz Antoni Kalisz, kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski, kustosz Izby Pamiątek
Regionalnych Kazimierz Krawiarz oraz
redaktorka Leksykonu Krajoznawczego
gminy Kórnik Ilona Potocka, która opracowała także większość pytań konkursowych. Razem z panią Iloną Konkurs
przygotowali i przeprowadzili Robert
Jankowski i piszący te słowa Łukasz
Grzegorowski.
Słowa uznania należą się także nauczycielom, którzy przygotowali zespoły
do współzawodnictwa. Były to: Anna
Dobrowolska, Agnieszka Fejfer–Trzaska,
Katarzyna Fludra, Joanna Majchrzak,
Agnieszka Półchłopek, Alicja Serwatkiewicz i Karolina Staszczyk.
Dziękujemy także dyrekcji i kadrze
Zespołu Szkół, w którego gościnnych
progach przeprowadzono finał konkursu
oraz ekspertom, którzy zadawali pytania.

OŚWIATA

KULTURA

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI

Łukasz Grzegorowski

Rada Sołecka Dziećmierowa uprzejmie zaprasza dzieci wraz z opiekunami oraz wszystkich mieszkańców Dziećmierowa
na zabawę integracyjną, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r.na placu przed świetlicą.
- od godz. 15:00 dla dzieci (z opiekunami)
- od godz. 18:00 dla dorosłych
Dla dzieci przewiduje się konkursyi zabawy z upominkamioraz zbiórkę zużytych bateriioraz nakrętek plastikowych.

ZAPRASZAMY!

Odjazdowy
Bibliotekarz
W sobotę 13 maja w Kórniku, po raz szósty odbyła się akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Podobnie jak w latach ubiegłych spotkaliśmy
się przy ławeczce Wisławy Szymborskiej na
Promenadzie. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe szprychówki, opaski odblaskowe i chorągiewki. Na starcie zjawiło się ponad 100 osób,
dlatego o tym, kto otrzyma pomarańczową
koszulkę z logo akcji zadecydowało losowanie.
Tuż po godzinie 10.00 eskortowani przez Policję
oraz Straż Miejską wyruszyliśmy w trasę. Ruszyliśmy przez Bnin w kierunku wsi Konarskie.
Naszym celem był Pałac w Rogalinie, gdzie na
polanie rekreacyjnej odbył się piknik.
Tradycją Odjazdowego Bibliotekarza jest
„zabawa słowem”, w tym roku zadaniem „Raj-
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dowiczów” było wypisanie jak największej ilości
tytułów polskich książek, filmów lub piosenek,
które właśnie w tytule zawierają liczbę. Nasi
odjazdowi uczestnicy jak zawsze wykazali
się inwencją i jury miało co liczyć! Najmłodsi
uczestnicy, których z roku na rok jest z nami
coraz więcej, tworzyli piękne obrazki związane
z miejscem naszego pobytu. Oba konkursy
przygotowały i poprowadziły Panie z Biblioteki
Publicznej w Kórniku i Filii w Bninie. Z inicjatywy
młodzieży zorganizowaliśmy również konkurs
na najwolniejszy przejazd rowerem, trzeba
przyznać, że okazało się to nie lada wyzwaniem. Dla uczestników wszystkich konkursów
nie zabrakło nagród, oczywiście książkowych.
Pod koniec pikniku dotarła do nas niespodzianka – przepyszny tort z logo akcji! Świętowaliśmy
40-lecie roweru Pani Marysi, bibliotekarki z wypożyczalni dla dorosłych w Bibliotece Publicznej
w Kórniku.
Po godzinie 13.00 czas było ruszyć w drogę powrotną. Teraz trasa wiodła przez tereny

leśne, co wymagało od rowerzystów większego
wysiłku. Po drodze, liczna jak co roku grupa
uczniów z Robakowa, ruszyła w swoim kierunku a reszta uczestników szczęśliwe zakończyła blisko trzydziestokilometrową wyprawę
na terenie OSIR-u. Dziękujemy wszystkim za
uczestnictwo w wydarzeniu oraz zapraszamy
na kolejną edycję Odjazdowego Bibliotekarza
już za rok.
Organizatorzy Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz Stowarzyszenie Smartness składają
szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia:
Kórnickiemu Bractwu Rowerowemu,
policjantom z Komisariatu w Kórniku, Mosinie
oraz z Komendy Miejskiej w Poznaniu, Straży
Miejskiej w Kórniku oraz Urzędowi Miasta
i Gminy Kórnik.
Zdjęcia z wydarzenia są dostępne na
stronie: www.facebook.com/SmartnessOfficial.
Organizatorzy
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Ciekawy sposób na świętowanie Dnia
Dziecka zaproponowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku. Uczniowie i kadra tej
placówki włączyli się 1 czerwca w ogólnokrajową Akcję Masowego Czytania „Jak nie
czytam, jak czytam”. W sumie ponad 700
osób z SP nr 1, Zespołu Szkół w Kórniku,
Gimnazjum w Kórniku, Szkoły Podstawowej
w Bninie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz starszych mieszkańców naszej
okolicy spotkało się na Promenadzie im.
Wisławy Szymborskiej i utworzyło kilkusetmetrowy łańcuch czytelniczy.
Organizatorem ogólnokrajowej akcji jest
redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”.
W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu ponad
2000 bibliotek z całej Polski, prawie pół miliona

KÓRNIK OCZAMI
MŁODZIEŻY
Podniosą może trochę krzyku nieprzyjaciele błękitu i różu, gdyż to właśnie
jest ten blask, ta feeria świetlna, którą
usiłuję oddać(…)
Claude Monet
31 maja 2017 r. w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
odbył się wernisaż poplenerowej wystawy
w ramach GMINNEGO ANNUALE MALARSTWA – KIESZEŃ MONETA 2017.
Zarówno wystawa, jak i plener, są częścią
projektu realizowanego w ramach corocznych grantów i zakładają współpracę szkół
na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Celem
przedsięwzięcia było przedstawienie przez
młodzież za pomocą pędzla i farb uroków
miasta Kórnik. Finalnie na wystawie można
podziwiać najróżniejsze interpretacje tego
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uczniów czytało w jednym momencie: w szkołach, na rynkach miast, w centrach handlowych,
a nawet na Giewoncie.
Jak piszą na swojej stronie organizatorzy:
„Byliśmy w szoku, widząc licealistów przebranych za postaci literackie, młodzież skandującą
na rynkach przez megafony, dzieci zachęcające
do czytania w centrach handlowych, relacje z
dronów i zgromadzenia setek osób”.
W tym roku w Kórniku podczas akcji także
widać było młodych ludzi przebranych za
książkowych bohaterów. Uczniowie przygotowali transparenty z zachęcającymi do czytania
hasłami, takimi jak to, które użyto jako tytuł
tego artykułu. Najważniejsze jednak było to,
że każdy uczestnik trzymał w ręku książkę i
zamierzał ją użyć.
Większość uczestników spotkała się najpierw na dziedzińcu kórnickiej szkoły, gdzie
odbyła się pierwsza odprawa. Barwnym
pochodem uczestnicy ruszyli ulicą Dworcową,
w kierunku Placu Browarowego, gdzie zlokalizowano początek czytelniczego łańcucha.

Tam dołączyli do akcji kolejni uczestnicy, w tym
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Nieco czasu
zajęło policzenie się i sformowanie szyku. Od
strony Prowentu rozwijający się szereg wsparli
uczniowie z Bnina.
Wspólne czytanie przebiegło w piknikowej
atmosferze. Wszystko sfilmowano i sfotografowano, by sporządzić dokumentację dla
organizatorów. Uczestnicy happeningu rozeszli
się do swoich szkół, domów, obowiązków, choć
znaleźli się i tacy, którzy chwile dłużej pogrążyli
się w lekturze na łonie natury. W szkole w Kórniku resztę dnia poświęcono także promocji
czytelnictwa.
Inicjatorkami i organizatorkami kórnickiej
akcji były: dyrektor kórnickiej podstawówki Ewa
Szybiak- Lewandowska i nauczycielka Teres
Lubińska. Wsparcia organizatorom udzielili
pracownicy Wydziału Promocji Gminy UMiG w
Kórniku oraz KCRiS „Oaza” oraz Straż Miejska
zabezpieczająca pochód.
ŁG

zadania. Na obrazach widać malownicze,
często abstrakcyjne pejzaże, okazałe
Jezioro Kórnickie z pływającym po nim
statkiem, jak i czarnego kota dumnie pilnującego ławeczki Szymborskiej.
Organizatorami tego wydarzenia byli
nauczyciele z Gimnazjum w Robakowie –
pani Anna Drewnowska i pan Przemysław
Koliński. Do zabawy światłem, kolorem i
plamą barwną dołączyli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku pod opieką
pani Ireny Przybył oraz Szkoły Podstawowej w Kamionkach pod kierunkiem pani
Sylwii Przybylskiej-Sawickiej.
Autorami prac plenerowych są: Natalia
Stańczewska, Agnieszka Szekiełda, Agata
Tomczak, Małgorzata Weber i Katarzyna
Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku, Nina Cardet, Anna Dobrowolska,
Jagoda Mikos, Anna Pałka, Marta Starosta
i Zofia Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach, Klaudia Górniak,
Oliwia Grochowicz, Emilia Jaskuła, Angelika Konieczna, Nadia Kruszyńska, Natalia

Osińska, Amanda Ratajczak, Mateusz Stępa, Paulina Szafran, Maja Wojtanowska,
Zuzanna Bartkowiak, Angelika Mieloch,
Martyna Szeląg, Maja Zjawin, Konrad
Grześkowiak, Zuzanna Jankowska i Wiktor
Łęski z Gimnazjum w Robakowie.
Dodatkowo wystawie towarzyszyło
uroczyste otwarcie pierwszego muralu
umieszczonego na gimnazjalnej ścianie
autorstwa: Weroniki Lebiedź, Izabeli Pitoń,
Marcjanny Sokołowskiej oraz Aleksandry
Jaskólskiej. Koordynatorem projektu był
pan Przemysław Koliński.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor
Gimnazjum w Robakowie – pani Bożenie
Czerniak oraz władzom Miasta i Gminy
Kórnik za wsparcie w promowaniu sztuki i
kultury na terenie Gminy Kórnik.
Anna Drewnowska
Przemysław Koliński
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Wiadomości
z SP 1
II Rajd Rodzinny - tym rzem do Łękna
Cała szkoła na wspólnym II rodzinnym rajdzie do Łękna. Klasy IV-VI ze SP nr 1 w Kórniku
wraz z wychowawcami i rodzicami udali się na
lekcje w terenie. Dnia 19 maja przy przepięknej
pogodzie zmagały się klasy w konkursie przyrodniczo-łowieckim. Cztery punkty kontrolne
wyznaczone na trasie przemarszu nie pozwoliły się nudzić uczestnikom. Trasa połączona
była z elementami gry terenowej. Uczestnicy
słuchali pogadanek o lokalnej faunie i florze,
rozpoznawali drzewa i krzewy, słuchali po co
dokarmia się zwierzęta łowne, poznali skład
dziczej rodziny oraz różnice między myśliwym,
a kłusownikiem.
Kilkukilometrowa trasa wzbogacona była
też o lokalną historię tego miejsca oraz
konkurencje sportowe, w których musieli się
sprawdzić również rodzice, to im za znalezienie
czasu, należą się największe brawa.
Bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie trasy miało też Koło Łowieckie 73
KOGUT z Kórnika, które wspomogło radą oraz
trzema Panami myśliwymi p. Przemkiem, Marcinem, Mikołajem (kolejność zgodna z numerami na trasie). Pomogli również, na punktach
kontrolnych, wybrani nauczyciele.
Cała impreza zakończyła się, po południu,
wspólnym ogniskiem z bardzo obfitym poczęstunkiem, który przygotowała Rada Rodziców.
Pani dyrektor SP1 Ewa Lewandowska –Szybiak podsumowała rajd i wyraziła zgodę na
kolejny w przyszłym roku, tym razem już
w klasach V-VIII. Pani dyrektor podziękowała
również Leśnictwu Babki za udostępnienie pola
biwakowego naszym uczniom.
Wszystkim pomagającym w II rajdzie jeszcze raz dziękuję !!!
– koordynator rajdu
Dawid Waśkowiak

Wieści
z SP Kamionki
Festiwal Technologiczny
Szkoły Małego Inżyniera
w Kamionkach!
Szkoła Podstawowa w Kamionkach jako
jedyna w gminie wzięła udział w programie
„Szkoła Małego Inżyniera”, w którym wygrała
5 kompletów programowalnych klocków LEGO
MINDSTORMS EV3. Odtąd każde zajęcia informatyki w naszej szkole nabrały innego wymiaru.
Od początku istnienia naszej szkoły zajęcia
komputerowe polegają na nauce programowania, a teraz wreszcie mamy okazję zobaczyć
działanie napisanych przez nas programów na
robotach LEGO. Nasze roboty uczymy rozpoznawać kolory, omijać przeszkody, podnosić
przedmioty oraz naśladować dźwięki zwierząt.
Dodatkowe umiejętności, jakie rozwijamy, to
nauka języka angielskiego, bo w tym właśnie
języku programujemy i porozumiewamy się z
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Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Częstochowy
17 maja br. o godz. 6 rano ponad 80
osób zebrało się na parkingu przy Domu
Parafialnym w Kórniku, aby wspólnie udać
się na dwudniową pielgrzymkę dziękczynną
do Częstochowy. Mimo wczesnej godziny
wszyscy byli uśmiechnięci i podekscytowani wyjazdem. Dla większości dzieci
była to pierwsza wycieczka z noclegiem
poza domem. Po sprawdzeniu obecności
i powierzeniu naszej podróży Bogu, wyruszyliśmy w drogę.
Pierwszym punktem naszej podróży
było Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
(...) Po kolejnych czterech godzinach
jazdy, w końcu dotarliśmy do głównego
celu naszej pielgrzymki. Dzieci już 50 km
od Częstochowy wypatrywały przez szyby
autobusu Jasnogórskiej wieży. Na miejscu
mali pielgrzymi przebrali się w alby, aby
wziąć udział we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. prob. Grzegorza Zbączyniaka. Wszyscy podziwialiśmy piękne
wota w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz
róże papieskie ozdabiające ołtarz. Dzieci
przeszły też dookoła ołtarza, gdzie tak
wielu pielgrzymów na kolanach wyprasza
potrzebne dla siebie łaski. Następnie zwiedzaliśmy Jasną Górę. Udaliśmy się m. in.
do podziemi, tam podziwialiśmy piękne
sukienki nakładane na obraz Czarnej
Madonny, wota ofiarowane przez znanych
ludzi oraz makietę Klasztoru przedstawiającą obronę Jasnej Góry w czasie potopu
szwedzkiego. Duże wrażenie na nas zrobiły
insygnia królewskie: berła i korony, a także
siedemnastowieczne zbroje i broń używana
przez polskich i szwedzkich rycerzy. Po zakwaterowaniu i pysznym obiedzie w Domu
Pielgrzyma dzieci z opiekunami wybrały
się na pierwsze zwiedzanie miasta i okolic
jasnogórskiego wzgórza.
Ponownie całą grupą spotkaliśmy się
na Apelu Jasnogórskim, który codziennie
odbywa się w kaplicy punktualnie o 21.00.
Na dzieciach ogromne wrażenie zrobił

śpiew Bogarodzicy – pierwszego polskiego
hymnu oraz moment zasłonięcia cudownego obrazu.
Drugi dzień pielgrzymki większość
wycieczkowiczów rozpoczęła już o 6.00
rano, kiedy to udaliśmy się do kaplicy, żeby
zobaczyć moment odsłonięcia obrazu Matki
Boskiej oraz wysłuchać, granej na żywo
przez ojców paulinów, intrady Maryjnej. Po
śniadaniu kontynuowaliśmy zwiedzanie.
Tym razem podziwialiśmy kosztowności
zgromadzone w jasnogórskim skarbcu, m.
in. różańce wykonane ze szlachetnych kamieni, bogato zdobione ornaty ofiarowane
przez królów, porcelanowe figury i zegary,
a także wysadzane kamieniami krzyże
i kapliczki. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach,
którą poprowadził ks. Proboszcz. Obładowani pamiątkami z Częstochowy mogliśmy
udać się w dalszą podróż.
Następnym celem naszej pielgrzymki
było, położone nieopodal Częstochowy,
Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. (...)
Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z całego wyjazdu. (...)W imieniu wszystkich pielgrzymów serdecznie
dziękuję s. Barbarze Elwart za trud, jaki
włożyła w organizację całego wyjazdu
i jego sprawny przebieg, ks. prob. Grzegorzowi Zbączyniakowi za wsparcie duchowe
uczestników i odprawione msze święte,
wszystkim opiekunom: mamom, babciom
i dziadkom za opiekę nad uczestnikami
wyjazdu i wszelką pomoc w czasie trwania
pielgrzymki, wychowawcom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku, za troskę
o bezpieczeństwo pielgrzymujących dzieci.
Wszyscy razem dziękujemy również
Bogu za to, że mogliśmy uczestniczyć
w tak bogatej pielgrzymce, która umocniła
naszą wiarę i była okazją do podziękowania
Jezusowi za przyjętą przez dzieci z parafii
Kórnik Pierwszą Komunię Świętą. Oby
Jezus zawsze gościł w ich sercach i mógł
obdarzać je potrzebnymi łaskami.
Michalina Pelczyk

naszymi robotami. Stworzyliśmy też Szkolną
Stronę Młodych Programistów (www.kamionki.wix.com/robotyka), gdzie umieszczamy
najświeższe dokonania w zakresie kodowania
oraz fotografujemy wytwory naszej wyobraźni.
Dzięki nowoczesnej pracowni komputerowej oraz wygranej w konkursie Szkoła Małego
Inżyniera zajęcia komputerowe nastawione są
w naszej szkole na wysoki poziom zdobywania
kwalifikacji z programowania, co z kolei doskonali umiejętności rozwiązywania problemów nie
tylko na lekcjach informatyki, uczy logicznego
myślenia, a ponadto dzieci poznają elementy
fizyki, mechaniki, automatyki i informatyki.
W związku z tym, że bierzemy udział w
pilotażowym wdrożeniu programowania do
szkół oraz programie „Mistrzowie kodowania”,
w tym roku zorganizowaliśmy pierwszy w naszej
gminie międzyszkolny konkurs kodowania w
języku scratch pod nazwą „JA NIE SERFUJĘ!
– JA PROGRAMUJĘ!”, którego finał odbył się
19 maja. Jedną z głównych nagród konkursu
były bilety wstępu na Festiwal Technologiczny,
który świętowaliśmy w naszej szkole 30 maja i

który wieńczył projekt Małego Inżyniera.
Całodniowy festiwal rozpoczął się od
spektakularnego show, w którym nie zabrakło
wybuchów, gigantycznej piany, płomieni ognia,
a w końcu spodziewanego w tym dniu ochłodzenia… ciekłym azotem do -200°C. Wszyscy
z ogromnym zaciekawieniem obserwowali
reakcje chemiczne, by następnie udać się do
trzech stref współczesnej inżynierii. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w warsztatach z programowania, na których tworzyli jeden z etapów
gry komputerowej, następnie współpracowali
ze sztuczną inteligencją, która reagowała na
dotyk i podczerwień, a na koniec przenieśli się w
przyszłość i impulsami wysyłanymi przez swoje
umysły unosili plastikową piłeczkę oraz tworzyli
projekty i drukowali je na drukarce 3D. Euforia
mieszała się z zaskoczeniem, a nieprzewidywalność była w tym dniu normą.
Mamy nadzieję, że przynajmniej w niektórych zaszczepiliśmy pasję i chęć bycia Wielkim
Inżynierem.
Koordynator projektu
– Beata Karolczak

KULTURA

OŚWIATA

„Kto czyta
ten nie pyta!”
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ciąg dalszy

Projekt jezykowy „This ism me and
travelling” ukończony!
W kwietniu wszyscy chętni uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kamionkach, pod
czujnym okiem dwóch nauczycielek języka angielskiego: Moniki Jędrzejewskiej i
Katarzyny Misiek, rozpoczęli pracę nad
projektem „This is me and travelling” (To ja
i podróże). Podczas dwóch kół językowych,
adresowanych do uczniów klas 1-3 oraz
klas 4-6, uczniowie realizowali dwa projekty
językowo - plastyczne. (...)
W pierwszym etapie projektu uczniowie poznali znaki drogowe obowiązujące
w Wielkiej Brytanii i ich nazewnictwo. W
drugim etapie zaznajomili się z najważniejszymi brytyjskimi instytucjami (policja, straż
pożarna, bank, szkoła) oraz symbolami
(zegar Big Ben, typowa czerwona budka telefoniczna, flaga i waluta). W trzecim etapie,
zapoznali się z wyglądem, zastosowaniem i
nazewnictwem różnych środków transportu,
dzieląc je na trzy kategorie: wodne, lądowe
i powietrzne.
Wspólna praca i wymiana doświadczeń
między uczniami różnych klas i grup wiekowych zaowocowała stworzeniem niepowtarzalnych dzieł plastycznych, dwu- i trójwymiarowych. Prace zostały wykorzystane
do stworzenia scenografii Dnia Języków
Obcych w naszej szkole oraz upiększyły
organizację Gminnego Konkursu Języka
Angielskiego „This is me and travelling”.
Gminny konkurs języka angielskiego dla
kl. 1-3 i 4-6 został zorganizowany w naszej
szkole po raz pierwszy. Wzięły w nim udział:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Kórnika, Szkoła
Podstawowa z Radzewa i Szkoła Podstawowa z Kamionek Wszyscy uczniowie
zaprezentowali wykonane samodzielnie
prace plastyczne w języku angielskim oraz
podzielili się swoją wiedzą na temat podróżowania i środków transportu.
Zwycięzcy w kategorii klas 1-3:
I miejsce: Amelia Promińska, Zofia
Stachowiak, Kórnik; II miejsce: Filip Marcinkowski, Amelia Konarska, Radzewo; III
miejsce: Elena Chwalisz, Julian Zientkowski, Xenia Tietz, Kamionki.
W kategorii klas 4-6: I miejsce:Józef
Chmura, Agnieszka Szekiełda, Kórnik; II
miejsce Lena Flieger, Dawid Słotwiński,
Emilia Fiedorczyk, Radzewo; III miejsce:
Nina Ratajczak, Piotr Friebe, Kamionki.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za
pomoc przy projekcie.
Projekt został sfinansowany przez Gminę Kórnik – dziękujemy!

Wieści
z SP RAdzewo

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu
Plastyczno-Fotograficznego
zorganizowanego w ramach
Tygodnia Sztuki 2017

RUCH

PASJONACI NASZEJ SZKOŁY C.D.
Kolejną pasjonatką, która
odważyła się ujawnić w szkole w Radzewie jest Zuzanna
Banecka, uczennica czwartej
klasy. Podobnie jak w przypadku
Zuzanny Pevensie z „Opowieści
z Narnii” jej atrybutami są łuk
i strzały i posługuje się nimi
z równie dobrym skutkiem, co
bohaterka powieści C.S. Lewisa.
Na szczęście nasza Zuza nie
musi walczyć przy pomocy łuku
ze złem tego świata, a jedynie
z przeciwniczkami na zawodach. Początkowo była harcerką
i na jednej ze zbiórek łucznicy
uczyli zuchów strzelania z łuku.
To było to. 7-letnia Zuzka od razu złapała
bakcyla do tego sportu. Od tej pory jej miłość
do łucznictwa stale się rozwija, a przyczyniają

W kategorii szkół podstawowych:
I MIEJSCE: Matylda Cardet
Szkoła Podstawowa w Kamionkach
II MIEJSCE: Julianna Urban,
Ewa Ajchsztet, Diana Süli,
Szkoła Podstawowa w Kamionkach
III MIEJSCE: Patrycja Walczak,
Zofia Rokosa, Joanna Szukała,
Szkoła Podstawowa w Kamionkach
W kategorii Gimnazjum:
I MIEJSCE: Bartek Wesołek,
absolwent Gimnazjum w Robakowie
II MIEJSCE: Klaudia Szczepaniak,
Gimnazjum w Robakowie
III MIEJSCE: Levent Yilmaz,
Gimnazjum w Robakowie
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy
za udział w konkursie !

w Poznaniu, Bukowcu, Nowym Tomyślu, Bydgoszczy i Wrocławiu i jeszcze wiele przed nią.

WIELKI TURNIEJ SZACHOWY
1 czerwca odbył się Wielki Szkolny
Turniej dla Małych Szachistów, którzy od
tego roku realizują innowacyjny program
„Szachy w szkole”. Na starcie stanęło 44
szachistów z pierwszej i drugiej klasy.
W 4 rundach udało się zrobić 32 razy
szacha-mata. Zwyciężył
„zawodowiec” Tymek Kątny. Drugie miejsce zajął
Bartosz Pentek, a trzecie
ex aequo Olek Zawitaj, Filip
Ratajczak, Tymek Zawitaj,
Zuzanna Wlazły i Franciszek Brylewski. Oni dopiero
zaczynają przygodę z królewską grą i może jeszcze
o tych szachistach usłyszymy w niedalekiej przyszłości. Dla zdecydowanej
większości uczniów był to
pierwszy turniej szachowy
w życiu. Miejmy nadzieję,
że nie ostatni.
KN

Święto Szkoły w Szczodrzykowie

Organizatorzy:
Sylwia Przybylska-Sawicka,
Przemysław Koliński

Sukces Wojtka
Wojciech Błaszkowiak, uczeń kl. VIa SP nr 2 w Kórniku - Bninie, został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Jego kolega, Jakub Mańczak, został
finalistą tego konkursu. Niestety, zabrakło mu dwóch punktów, aby również otrzymać ten
tytuł. Chłopcy ciężko pracowali na swój sukces przechodząc przez kolejne etapy kwalifikacyjne. Wojtek, jako laureat, jest zwolniony z egzaminu z języka angielskiego na koniec
kl. VIII i ma zapewnione pierwszeństwo przy przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły
ponadpodstawowej. Mam nadzieję, że inni pójdą w jego ślady. Zachęcam, bo naprawdę
warto. Gratuluję Wojtkowi i Kubie i ich rodzicom, a ja mogę tylko być dumna, że nasza
wspólna praca przyniosła efekty.						
Agnieszka Chmura

M. Jędrzejewska,
K. Misiek
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się do tego sukcesy, jakie odnosi w licznych
turniejach, z tytułami Mistrzyni Wielkopolski
włącznie. Zuzanna ciężko pracuje na swoje
wyniki, niemal nie opuszcza żadnego treningu.
Początkowo było to wyzwanie także dla jej
mamy, która musiała wraz z córką dojeżdżać
rowerem do Radzewa. Zuza startowała już

OŚWIATA

OŚWIATA

Wieści
z SP Kamionki
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27 maja 2017 roku na długo zapisze się
w pamięci wszystkich sympatyków Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie. W rodzinnej atmosferze, z uśmiechami
na twarzach spotkali się ci, którym droga jest
szczodrzykowska podstawówka. Wśród licznie
przybyłych gości nie zabrakło pana burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego, pana wiceburmistrza Antoniego Kalisza, rodziców, uczniów,
absolwentów i pracowników
szkoły.
Święto Szkoły to dzień wyjątkowy, szczególny i niepowtarzalny, w którym prezentujemy
przybyłym gościom nasze osiągnięcia, dokonania, sukcesy. To
czas wspólnej zabawy, radości
i rozrywki.
Pani dyrektor Małgorzata
Siekierska w uroczysty sposób
powitała gości oraz zaprosiła
do korzystania z przygotowanych na ten dzień atrakcji.
Na sali gimnastycznej odbył
się finał szkolnego projektu
„Orzełki Szczodrzykowa”. Na
prezentację swoich osiągnięć,
talentów, uzdolnień i zainteresowań zaprosili
uczniowie klas I-III. Było co oklaskiwać! Podziwialiśmy też koncert dla wszystkich mam
w wykonaniu szkolnego chóru Allegro pod
kierunkiem pani Lidii Jarmuszkiewicz, popisy
taneczne i wokalne.
Inną propozycję stanowiły konkursy, warsztaty, rozgrywki i pokazy. Można było doskonalić
zarówno umysł, jak i ciało. Nauczyciele wychowania fizycznego pani Barbara Jańczyk i pan
Dariusz Śmigielski, zaprosili uczestników do
wspólnej gry w siatkówkę, a pan Robert Steinitz
uczył, w jaki sposób ratować ludzkie życie , podczas warsztatów udzielania pierwszej pomocy.
Celem zajęć, przeprowadzonych przez panią
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Katarzynę Jakubowską było doskonalenie
logicznego myślenia. Geometryczne szyfry
to ciekawa propozycja korelacji międzyprzedmiotowej, bowiem uczestnicy musieli wykazać
się nie tylko błyskotliwą logiką, ale także
znajomością języka angielskiego. Inny rodzaj
rozrywek umysłowych zaproponował pan Andrzej Szymankiewicz, weryfikując w konkursie
„Supermózgi” wiedzę uczestników z różnych

dziedzin i dyscyplin. Warsztaty kaligraficzne ,
przeprowadzone przez panią Beatę Pawłowską miały na celu zrelaksowanie uczestników,
a także aktywizowanie wielu obszarów mózgu.
Uczestnicy pisali italiką, lipowymi patykami
maczanymi w atramencie.
Kto zaszedł na górny korytarz, miał wrażenie, że znalazł się w arce Noego. wszystko za
sprawą pani Agnieszki Fejfer- Trzaski, organizatorki szkolnej wystawy zwierząt hodowlanych.
Wśród szczurków, królików, świnek morskich,
żabek, papug, jaszczurek, ślimaków, chomików,
raków, przechadzał się weterynarz, pan Maciej
Grząślewicz, badając zwierzęta, udzielając
fachowych porad, odpowiadając na pytania.

Wszyscy hodowcy otrzymali certyfikat wzorowego hodowcy oraz przysmaki dla swoich
podopiecznych.
Po tych atrakcjach można było posilić się na
holu i szkolnym boisku. Panie Małgosia Piotr,
Ania Nowicka oraz wspaniałe mamy naszych
uczniów serwowały kawę i przepyszne ciasta
domowego wypieku. Na boisku szkolnym
pachniało grochówką przygotowaną przez „Bar
Oskar”. Kusiła też kiełbasa
z grilla oraz chleb ze smalcem
i kiszonym ogórkiem.
Niebywała atrakcję stanowił „Pchli Targ”, przygotowany
przez panią Małgosię Wawrzyniak, Jadzię Jagodzińską,
Dankę Wawrzyniak. Można
tu było kupić przysłowiowe
mydło i powidło. Były przetwory
z domowej spiżarni, rękodzieło, biżuteria, książki, obrazy,
szaliki, kubki....Cały dochód ze
sprzedaży zasilił konto Rady
Rodziców.
Najmłodsze dzieci mogły
miło spędzić czas z animatorami z Filharmonii Pomysłów.
Ciekawą propozycją było też stoisko Ogrodów
Kórnickich - Szkółka w Skrzynkach oraz przeprowadzone dla dzieci mini warsztaty: „Zieleń
- lubię to!”
Święto Szkoły to taki dzień, który na długo
pozostaje w pamięci wszystkich uczestników.
Wspaniała atmosfera, wzajemna życzliwość,
uśmiech , radosny nastrój udzielił się wszystkim.
Po raz kolejny szczodrzykowska podstawówka
urzekła przybyłych swoim niepowtarzalnym
klimatem, bowiem uczniowie i ich rodzice oraz
cała społeczność lokalna to wspaniali otwarci,
kreatywni ludzie, z którymi współpraca jest
prawdziwą przyjemnością.
SP Szczodrzykowo
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„Cztery Pory Roku” w Kórniku
Święto „Klaudynki”
Stowarzyszenie „Klaudynka” obchodzi
w tym roku 15-lecie istnienia. Z tej okazji grupa dzieci 5,6 letnich, „Promyczki”, do której
uczęszczają dzieci niepełnosprawne, wraz
z paniami, upiekły ciasteczka, które były formą
cegiełek. Cały dochód ze sprzedaży wspomnianych słodkości przekazany został na
konto „Klaudynki”. Dziękujmy wszystkim, którzy
wsparli naszą akcje. A wszystkim pracownikom
i podopiecznym Stowarzyszenia „Klaudynka”
życzymy dużo zdrowia, samych pogodnych
dni i życzliwych przyjaciół.
M. Fludra
Sukces Przedszkola
W dniu 12 maja 2017 r. w Poznaniu, jako
jedno z 16 przedszkoli w Polsce, odebraliśmy
Certyfikat Jakości Master Metodyki. Certyfikat

wręczyła nam p. Jadwiga Pytlarczyk, metodyk, autorka programów wychowania przedszkolnego, konsultant pedagogiczny OCDN
mastermetodyka. Na uroczystość wręczenia
certyfikatów zaproszone zostało Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, dyrektorzy nagradzanych placówek i przedstawiciele ich organów
prowadzących. Wielu przedszkolom z Polski
towarzyszyli kierownicy ich Wydziałów Oświaty.
Certyfikat potwierdza, że w placówce procesy
wspomagania rozwoju i edukacji są wzorem
dobrych praktyk pedagogicznych, a jakość
i nowatorskie rozwiązania budowane są na
zasadach metodyki wychowania przedszkolnego. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu,
na który pracował cały personel przedszkola.
Wraz z nami certyfikat otrzymało Przedszkole
nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku i Przedszkole
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
Dzień Dziecka
Tradycją Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku stało się przygotowywanie,
przez Klub Optymistycznego Rodzica działający w przedszkolu, przedstawienia z okazji
Dnia Dziecka. W tym roku dzieci obejrzały bajkę

pt. „Brzydkie kaczątko” napisaną przez naszą
nauczycielkę Katarzynę Bortlisz, na podstawie
bajki H.CH. Andersena. Rodzice z dużym talentem aktorskim wcielili się w grane przez siebie
postacie i samodzielnie przygotowali wspaniałe
stroje. W przedstawieniu udział brały także
absolwentki naszego przedszkola, a obecnie
uczennice SP 2 w Kórniku oraz nauczycielki.
Nasi wychowankowie z otwartymi buziami
obserwowali zmagania Brzydkiego kaczątka
z nieżyczliwymi mu kaczkami i zwierzętami
z podwórka, taniec pięknych łabędzi i na koniec
przeistoczenie się brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Z ust „Brzydkiego kaczątka” będącego już pięknym łabędziem dzieci usłyszały
„Kto szydzi z drugiego, wykpiony sam będzie,
gdy z brzydkich kaczątek wyrosną łabędzie.
Mamusiu, za wszystko dziękuję ci, pa! To
Brzydkie Kaczątko to ja!”
Największa frajda była dla dzieci, których
rodzice byli na scenie. Po spektaklu dzieci zostały obdarowane prezentami przygotowanymi
przez Radę rodziców. Wszystkim w imieniu
dzieci serdecznie dziękujemy.
I. Justkowiak

W ramach Klubu Dobrego Filmu KOK
zaprasza na
spotkanie z Tomaszem Raczkiem.
14 czerwca 2017 godz. 19.00. Wstęp wolny.
Krytyk filmowy i publicysta, wydawca (Instytut Wydawniczy
Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego), autor programów telewizyjnych (TVP1, TVP2, Canal+, Kino Polska, nFilm HD, nFilm HD
2) i radiowych (Polskie Radio, Tok FM, RMF FM, Radio Klasyka).
Rozpoznawalny dzięki cyklowi telewizyjnemu „Perły z lamusa”
emitowanemu w latach 1990-2000, w którym wraz z Zygmuntem
Kałużyńskim recenzował najbardziej znane dzieła kinematografii.
W 1992 stworzył od podstaw polską edycję „Playboya” i został
jego pierwszym redaktorem naczelnym. Recenzent teatralny
i filmowy, kierownik literacki Teatru Komedia w Warszawie,
Teatru Muzycznego w Gdyni i Teatru Rozrywki w Chorzowie
oraz Zespołu Filmowego „Oko”, był również wicedyrektorem
TVP2, wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M.
Wańkowicza, a także zawodowym oficerem rozrywkowym na
TS/S „Stefan Batory”. W 2002 r. założył własne wydawnictwo
specjalizujące się w wydawaniu książek o mediach i pisanych
przez ludzi mediów – Instytut Wydawniczy Latarnik (noszący od
2005 imię Zygmunta Kałużyńskiego).
W roku 2009 stworzył dwa telewizyjne kanały filmowe
premium nFilm HD i nFilm HD2 oraz radio cyfrowe z muzyką
filmową na platformie n, których był dyrektorem do stycznia
2011. Prowadził tam programy Perły i wieprze, Hot Spot, Bilet
do kina, Idę do kina z...
Od września 2011 r. prowadzi nadawany w soboty w TVP1
Weekendowy Magazyn Filmowy.
Od września 2012 do czerwca 2013 roku był redaktorem
naczelnym miesięcznika „Film”.
Od października 2012 prowadzi w Tok FM audycję Szczerotok. Publikował na łamach „Polityki”, „Rzeczpospolitej”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Teatru”, „Kina”, „Cinema”, „The European”,
„Wprost”, „Kina Domowego”.

KULTURA

OŚWIATA

Wieści
z Przedszkola nr 2

POTRÓJNA
PREMIERA
Kórnickie Święto dawno już należy do
przeszłości, ale tancerze wszystkich trzech
prezentujących się 20 maja grup, ciągle żyją
tym wydarzeniem. Po pierwsze mieliśmy
zaszczyt w barwnym korowodzie wprowadzić
wybraną na ten rok Białą Damę – czyli panią
Dominikę Andrzejczak, na teren Kórnickiego
Ośrodka Kultury. Potem mogliśmy oglądać
z bliska ceremonię przekazania Białej Damie
symbolicznych kluczy do miasta i objęcia
przez Nią panowania na następny rok.
Całość odbyła się w obecności niemieckiej
Księżniczki Izabelli i oprawie dworskich
tańców Zespołu Tańca Dworskiego Zamku
Rydzyńskiego Corona Florum. Podczas tej
oficjalnej części młodzi tancerze pokonywali
tremę i skupiali się przed występem. Po raz
pierwszy oficjalnie w przemówieniu pana
dyrektora Sławomira Animuckiego pojawiła
się nieco zmodyfikowana nazwa: Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie, ta
sama dla wszystkich grup uczących się pod
okiem pani Krystyny Polachowskiej i pana
Bartosza Gzyla. Jako pierwsza wystąpiła
grupa dziecięco-młodzieżowa z programem
kaszubskim. Grupę tę stanowią najbardziej
doświadczeni tancerze, których minimalny
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staż to trzy lata w zespole. Są oni obyci ze
sceną, potrafią zadbać o wyraz artystyczny
– np. uśmiech, świetnie też czują się w ludowych strojach. Całość tego występu wypadła
naprawdę pięknie. Po programie kaszubskim
zaprezentowała się najmłodsza grupa z programem wielkopolskim. Osiem uroczych
par – również dziewczęcych, zrobiło furorę!
W tym czasie przebierało się kilku tancerzy,
którzy pracują także w grupie gimnazjalnej.
Występ zamykała premiera grupy z Gimnazjum w Kórniku w programie opoczyńskim,
w kujawiaku i oberku. Większość tancerzy ma
zaledwie dwuletnie doświadczenie taneczne,
które już zaowocowało dwoma zupełnie
innymi programami: narodowym z okresu
Księstwa Warszawskiego i tegorocznym
ludowym. Przygotowany przez pana Dariusza Skrzydlewskiego program opoczyński

był bardzo ambitny i widowiskowy np. dzięki
ciekawym podnoszeniom. Gimnazjaliści byli
bardzo skoncentrowani i nieco poważni,
ale program wykonali jak najpiękniej umieli.
A niewielkie obycie ze sceną spowodowało,
że nie ustrzegli się drobnych niedociągnięć.
Wszyscy jesteśmy z nich bardzo dumni, bo
wykonali przez ten rok ogrom pracy i zaangażowali się całym sercem. Mamy nadzieję, że
wraz z ilością zatańczonych występów, trema
będzie znikać na rzecz promiennego uśmiechu, który wypływa z radości, jaką daje taniec.
Zespół Władysie zaprezentuje się w najbliższym czasie podczas Jarmarku Świętojańskiego w Poznaniu w dniu 18.06.2017 oraz
podczas Zakończenia Roku Artystycznego
KOK-u 24.06.2017. Zapraszamy.
K. S.

nr 11/2017

9 czerwca 2017 r.
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Mimo chłodów, jakimi uraczył nas tegoroczny maj, w Kórnickim Stowarzyszeniu
OGOŃCZYK panowała gorąca atmosfera-najpierw w piątkowy wieczór 12 maja
„w piórach i tiulach” zjawiliśmy się w kawiarni Walentynka, aby bawić się „Jak w przedwojennym kabarecie”. W pełnej obsadzie
gości i gwiazd (po raz kolejny towarzyszył
nam zespół wokalno-instrumentalny Sikory)
w muzyczny świat kabaretu poprowadziła
nas profesor Joanna Waligóra- Maleszyńska, gdzie w oparach absurdu jawiły się
postacie Tuwima, Toma, Bodo, Dymszy,
Sępolińskiego, Hanki Ordonówny, Lody
Halamy i tych nieco późniejszych: Wasowskiego i Przybory, Młynarskiego, Pietrzaka,
Smolenia i Laskowika...
Śpiewały zarówno Sikory, jak i cała
sala. A kabaretowe skecze w interpretacji gości i członków Ogończyka bawiły
wszystkich, bo choć wyszukane w prawie
stuletnich księgach, brzmiały świeżo i całkiem aktualnie. Połączyła nas wspólnota
śmiechu, kulturalnej zabawy- tak odległej
od częstego dziś kabaretowego rechotu
z narracji nie mającej nic wspólnego z prawdziwą satyrą...
Kolejne spotkanie, również w Walentynce, miało miejsce w ostatnią niedzielę,
21 maja. Tym razem spotkaliśmy się
w międzynarodowym towarzystwie- po raz
10 Ogończyk gościł bliźniacze w formie sto-

warzyszenie z Koeningstein. Po wspólnym
obiedzie w towarzystwie rajców naszego
miasta oraz Białej Damy raczyliśmy się
wspaniałą muzyką w wykonaniu skrzypka
i kompozytora pana Bernarda Stielera,
później przy akompaniamencie pianina
wspólnie śpiewaliśmy piosenki. W naszym
zespole zabrakło najlepszych głosów , bo
równolegle część członków Ogończykazarazem chórzystów zespołu Castellum
Cantans - przygotowywała się do ważnego
wieczornego koncertu w kolegiacie kórnickiej. Ale nie tylko śpiew łączy stowarzysze-

IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH
28 maja br. w Kolegiacie Kórnickiej po raz
kolejny zabrzmiały hejnały i intrady poświęcone Maryi. Dziewiąty już przegląd tych form
muzycznych zgromadził liczną publiczność,
która wysłuchała muzycznych miniatur przygotowanych przez zespoły instrumentów Dętych
z Borku Wielkopolskiego, Częstochowy, Śremu
i oczywiście z Kórnika.
Organizatorami Przeglądu były: Rada Drużyny-Orkiestry Harcerskiej ZHP, Krąg Harcerzy
Seniorów i Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa przy parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku. Impreza odbyła się pod
honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks.

Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity
Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski oraz Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Przegląd zainaugurowała Sygnaturka
Muzyczna przygotowana przez – tradycyjnie
już - gwiazdę przeglądów czyli Oktet Jasnogórski pod dyrekcją Marka Piątka. Po uroczystym wprowadzeniu przy dźwiękach intrady
na motywach „Bogarodzicy” rozpoczęła się
prezentacja kolejnych intrad i hejnałów. Historie utworów i miejsc z jakich one pochodzą
przybliżał zgromadzonym prowadzący koncert
prof. Władysław Chałupka. Organizatorzy przeglądu z Jackiem Kozłowskim – pomysłodawcą

Przeglądów i kapelmistrzem kórnickiej orkiestry,
przyszło się zmagać z trudnościami do jakich
przyczyniła się niespodziewana rezygnacja
z udziału w wydarzeniu dwóch zespołów. Dzięki
zaangażowaniu wspomnianych wyżej czterech
zespołów udało się jednak przygotować i zaprezentować wszystkie zaplanowane utwory.
Po wysłuchaniu całości programu publiczność nagrodziła artystów brawami, a proboszcz
Grzegorz Zbączyniak i burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękowali i wręczyli upominki
kapelmistrzom.
ŁG

KULTURA
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Pracowity czas w Ogończyku

nia polskie i niemieckie, narodziły się plany
wspólnego projektu historycznego, który
będziemy realizować niezależnie w obu
stowarzyszeniach, by sfinalizować go we
wrześniu przyszłego roku.
Młodzieńczą radość do rozmów członków obu stowarzyszeń wniosła pani Klaudia
Laś, która z humorem, werwą i pełnym profesjonalizmem tłumaczyła rozmowy nasze
i naszych gości.
					
				
Lena Kuczyńska-Nowak

To był maj… w Akademii Seniora
W maju w ramach projektu Akademia
Seniora realizowanego przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka, odbyło się
5 spotkań. 10 maja wraz z Biblioteką
Publiczną odbył się wieczór poezji Doroty
Nowak. Kolejne spotkanie miało miejsce
17 maja – w pierwszej części odbyła się
próba sztuki teatralnej, a w drugiej części
„BajOla” - youtuberka demonstrowała, w
jaki sposób ciekawie opowiadać bajki. 24
maja odbyła się gimnastyka oraz emisja
głosu. Zajęcia te cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. 31 maja na kórnickich
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błoniach odbyło się spotkanie przy ognisku
połączone z biesiadą - wzięło w nim udział
ponad 50 osób! Do śpiewu przygrywał pan
Jerzy Cepka za co bardzo dziękujemy, a
niezastąpione panie ze zespołu Magnolie
podnosiły poziom artystyczny wykonywanych piosenek. Wszystkie zajęcia są finansowane ze środków prywatnych członków
oraz z otrzymanych od sponsorów. Bardzo
dziękujemy sponsorom: Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kórniku za udostępnianie sali,
Kawiarni Kulka za przekazaną kawę, firmie
Grześkowiak Surówki za pyszne surówki

oraz ogórki oraz panu Michałowi Zgardzie
za kiełbasę na ognisko.
Wszystkim biorącym udział w naszych
spotkaniach Akademii Seniora serdecznie
dziękujemy i w imieniu załogi stowarzyszenia (Magdalena Pawlaczyk, Karolina
Bajońska, Małgorzata Sobkowiak-Niemier,
Ewa Serwatkiewicz, Marzena Kubiak,
Katarzyna Juszczak, Lidka Jakubowska,
Tomasz Nowaczyk, Robert Jankowski)
zapraszamy na kolejne!
Robert Jankowski

nr 11/2017

Na „Klaudynkowych warsztatach artystycznych”
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” od 25 marca br. prowadzi projekt dla 12 osób z niepełnosprawnością
intelektualną pn. „Klaudynkowe warsztaty artystyczne”, którego realizacja jest możliwa dzięki
środkom finansowym Gminy Kórnik i środkom
własnym stowarzyszenia.
Projekt przewidziany jest do końca czerwca,
obejmuje 12 spotkań w sobotnie przedpołudnia.
Osobom spoza miasta Kórnik został zapewniony dowóz. Oprócz kierowcy „Kombusu”
towarzyszy im też opiekunka z Klaudynki, której
zatrudnienie jest finansowane ze środków
projektu.
Podczas sobotnich zajęć osobom z niepełnosprawnościami pomagają swoim uczestnictwem wolontariusze z Centrum Wolontariatu
przy „Klaudynce”. Dzięki ich wsparciu możliwe
jest skuteczne działanie z osobami z niepełnosprawnościami.
Anita Wachowiak opowiada o tych zajęciach: - Tegoroczny projekt skupia się na
warsztatach artystycznych, podczas których
osoby z niepełnoprawnością wykonują różne
prace plastyczne i techniczne. Głównym
celem projektu jest rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz poznawanie różnych form
artystycznych, takich jak: muzyka, plastyka,
czy teatr. Podczas zajęć stosowane są gry i
zabawy integracyjne. Metody pracy są indywi-

9 czerwca 2017 r.

dualizowane do potrzeb i możliwości każdej z
osób. Udało się nam nawiązać współpracę z
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, w
ramach której odwiedzają nas podczas sobotnich zajęć studenci, którzy włączają naszych
uczestników w scenki sytuacyjne poprzez
opowiadanie różnych historii i legend.
Niewątpliwie te zajęcia sprawiają satysfakcję i przyjemność osobom biorącym w nich
udział.
Na przykład pan Józef stwierdza, iż podoba
mu się wszystko. Lubi na nich malować, ryso-

wać oraz... zmywać naczynia.
2017 rok jest rokiem wyjątkowym dla
Stowarzyszenia Klaudynka, bowiem obchodzi
w tym roku swoje 15 urodziny. Z tej okazji Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do włączenia
się do akcji 15 zł. na 15 urodziny!!!
Możesz wpłacić 15 zł. (lub wielokrotność)
z dopiskiem 15 lat – darowizna na konto Klaudynki o nr 82 9076 0008 2001 0012 7130 0001
Robert Wrzesiński
Fot. Archiwum „Klaudynki”
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
10.06 - Spotkanie z Filipem Czekałą, autorem książek: „Historie Warte Poznania” i „Miasto
nie do Poznania”. godz. 15:00. Salka
Zakładu Dświadczalnego PAN, ul. Parkowa (za Kuźnia na Piaskach). Wstęp wolny.
10.06 - WERNISAŻ „PORTRET FOTOGRAFII KLASYCZNEJ”. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
11.06 - WARSZTATY: FOTOGRAFIA
PRZYRODY. Kórnicki Ośrodek Kultury (ul.
Prowent 6, Kórnik).
11.06 - XI PARAFIADA U WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KÓRNIKU. Ogród
przy probostwie (ul. Średzka 1, Kórnik),
godz. 13:00-20:00.
14.06 –KLUBU DOBREGO FILMU
KOK. Spotkanie z Tomaszem Raczkiem.
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 19.00.
Wstęp wolny.
14.06 - AKADEMIA SENIORA. Wieczorek taneczny z karaoke. Kawiarnia
„Kulka” Kórnik, godz. 18:00. Informacje
szczegółowe: Pl. Niepodległości 41, Robert

Spotkanie z autorem
Najlepszej Ksiażki o Poznaniu 2016 r.
w plebiscycie Biblioteki Raczyńskich
„Historie warte Poznania”
oraz jej kontynuacji „Miasto nie do Poznania”

Filipem Czekałą
10 czerwca (sobota)
godzina 15:00
Sala Zakładu Doświadczalnego PAN,
ul. Parkowa (za Kuźnią na Piaskach)

Wstęp Wolny
20

Jankowski (tel. 515 229 684), Magdalena
Pawlaczyk (tel. 886 111 091).
17.06 - KLUB PODRÓZNIKA Z KÓRNIKA ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ DO
MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ - DWOREK
W KOSZUTACH.Więcej informacji i obowiązkowe zapisy pod nr telefonu: 503 904
264 oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku
przy ul. Poznańskiej 65 (nr telefonu: 61
8170 021).
21.06 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka i emisja głosu.Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje szczegółowe:
Pl. Niepodległości 41, Robert Jankowski
(tel. 515 229 684), Magdalena Pawlaczyk
(tel. 886 111 091).
24.06. Pokaz uzbrojenia z czasów
Mieszka I - Półwysep Szyja w Bninie, od
godziny 11:00 do 14:00.

9.07 – 27.08 - XIII LETNI FESTIWAL
MUZYKA Z KÓRNIKA.
Koncerty odbywają się w Arboretum
w Kórniku o godz. 18:00.
PROGRAM:
9.07 - KASIA WILK
16.07 - KONCERT MUZYKI KLEZMERSKIEJ
23.07 - LE CAFÉ PARISIEN
30.07 - VIVA BELL CANTO
6.08 - OD CHOPINA DO GERSHWINA
13.08 - UKULELE W KAŻDYM DOMU
20.08 - ANNA GERMAN. PRZEBOJE
27.08 - PIOTR CZAJKOWSKI: JEZIORO
ŁABĘDZIE
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas
o tym: kultura@kornik.pl

KULTURA

KULTURA

Afisz

Opracowała Zosia Fludra

24.06. Kórnickie Wianki na Prowencie. Festyn. Więcej informacji na stronie 28.
25.06 - WIELKIE GRILLOWANIE. Kórnickie Błonie (teren przy hotelu Daglezja
- ul. Woźniaka 7). Start godz. 13:00.
27.06 - AKADEMIA SENIORA. Spacer
po parku z przewodnikiem i piknik. Arboretum w Kórniku, godz. 11:00. Informacje
szczegółowe: Pl. Niepodległości 41, Robert
Jankowski (tel. 515 229 684), Magdalena
Pawlaczyk (tel. 886 111 091).

UWAGA
KONKURS
Konkurs dla dzieci:
stwórz swojego
„QQ!rykowca”
i wygraj półkolonie
w terminie
26-30.06.2017r.
Technika dowolna.
Prace podpisane
(imię, nazwisko,
numer telefonu)
prosimy dostarczyć
do QQ!ryku
(ul. Reja 2 Kórnik)
w terminie do 19.06.
Rozstrzygnięcie
konkursu 21.06

nr 11/2017

9 czerwca 2017 r.

21

SZACHY
numer

nudzie!

Masz ochotę na wspólną jazdę na rowerze
i spędzanie czasu w miłym towarzystwie?

zaprasza na

wycieczkę do Muzeum Ziemi Średzkiej
- Dworek w Koszutach sobota, 17 czerwca 2017 r.

Kórnickie Bractwo Rowerowe zaprasza na
wspólne kręcenie kilometrów!
Start: każda ostatnia niedziela miesiąca
Godzina: 10:00 - Ratusz w Kórniku
Dystans: dostosowany do możliwości grupy
Powrót: ok. 12:00
Plan szczegółowy:
– zbiórka o godz. 10.45 pod kasą Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach
– wstęp: 3 zł/os. –
– dojazd we własnym zakresie –
(możliwość wspólnych dojazdów)

– od godz. 11.00 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem –
– przy sprzyjającej pogodzie – piknik w pięknym ogrodzie przy dworku –

Prosimy zabrać swój prowiant: napoje, kanapki, przekąski piknikowe, a także
koce lub materace

Po szczegółowe informacje zapraszamy na:
https://www.facebook.com/KBRKornik/
http://kbrkornik.pl/

Więcej informacji i obowiązkowe zapisy
pod nr telefonu: 503 904 264
Oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65
(nr telefonu: 61 8170 021)

VII Ogólnopolski Błyskawiczny Turniej
Szachowy Biała Dama 2017 zgromadził 43
zawodników z różnych stron Polski oraz co
ciekawe dwóch juniorów z Indii. Burmistrz
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski przywitał
wszystkich zawodników. W turnieju nie
zawiódł Arcymistrz (GM)J acek Tomczak
(ze Śremu), który zdobył pierwsze miejsce.
Ponadto w turnieju udział wzięło: trzech
Mistrzów międzynarodowych (IM), pięciu
Mistrzów FIDE (FM). Średni ranking turnieju
wynosił 1684. Zawody sędziował Paweł
Staniszewski I klasy państwowej.
Dyplomy i puchary wręczał dyrektor
KCRiS OAZA Pan Wojciech Kiełbasiewicz,
nagrody finansowe wręczył Ryszard Bartkowiak. Nagrody pieniężne ufundowała
KCRiS OAZA ze środków przyznanych
przez Miasto i Gminę Kórnik. Książki historyczne ufundowała Biblioteka Kórnicka
a pamiątki o Kórniku Wydział Promocji
Gminy Kórnik.
Najlepsza trójak turnieju: 1. Jacek
Tomczak, 2. Rafał Lubczyński, 3. Piotr
Brodowski.
Szczegółowe wyniki:
http://kornik.pl/miasto/
Szachy_i_warcaby_/
Ryszard Bartkowiak

UNIHOKEISTKI
W WIELKIM
FINALE WLU
26 maja 2017r., a więc w rocznicę
Mistrzostw Polski Szkół w Elblągu, gdzie
zdobyliśmy brązowy medal, unihokeistki UKS
RADZEVIA RADZEWO walczyły w półfinale
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja, do którego
zakwalifikowały się po dwóch turniejach eliminacyjnych. W turnieju półfinałowym w Kębłowie poprzeczka jeszcze bardziej poszła
w górę, musieliśmy zmierzyć się z dwoma
wyżej notowanymi po eliminacjach zespołami: UKS Junior Kębłowo i UKS Błyskawica
Niechanowo (...). Chcąc marzyć o awansie
do wielkiego finału WLU musieliśmy okazać
się lepsi przynajmniej od jednej z wyżej wymienionych drużyn. Turniej zaczęliśmy od
potyczki z gospodyniami - UKS Junior Kębłowo. Był to nasz trzeci ligowy mecz. W dwóch
pierwszych dostawaliśmy sromotne lanie (2:7
i 4:12) i solidne lekcje gry w unihokeja. Lekcje
te odrobiliśmy i zagraliśmy o niebo lepiej,
o czym świadczy wynik 1:1. Znakomite spotkanie zagrała Natalia Sznura, która szalała
w obronie, skutecznie rozbijając ataki rywalek. Bramkę dającą nam remis w tym meczu
strzeliła kapitan zespołu Roksana Toboła,
uderzeniem z połowy boiska. W drugim spotkaniu z UKS Błyskawica Niechanowo także
zaczęliśmy od straty bramki. Potem jednak to
my dominowaliśmy na boisku i stwarzaliśmy
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sobie mnóstwo sytuacji podbramkowych.
W efekcie dość sensacyjnie wygraliśmy ten
mecz 7:2. Pięć bramek w tym pojedynku
zdobyła Sylwia Rumińska, a dwie dołożyła
Mirella Rozmiarek. W ostatnim meczu Kębłowo zremisowało z Niechanowem 2:2, co
oznaczało, że awansujemy do Wielkiego
Finału WLU z pierwszego miejsca. Naszymi
rywalkami w tym turnieju będą: UKS Junior
Kębłowo oraz UKS Refleks Gorzyce Wielkie
i UKS Victoria Gułtowy. Ponownie będziemy
skazani na pożarcie... Awans do wielkiego
finału w pierwszym roku naszej działalności

to spory sukces - tym bardziej, że dziewczęta
muszą mierzyć się z zawodniczkami 2-3
lata starszymi od siebie. Nie zadowolimy
się jednak samym awansem, powalczymy
o coś więcej, wszak dziewczyny pokazały,
że stać je na bardzo dużo. W drużynie grały:
Roksana Toboła (kapitan), Patrycja Bartkowiak (bramkarka), Natalia Sznura, Agnieszka
Wiśniewska, Sylwia Rumińska, Mirella Rozmiarek, Kinga Banecka, Emilia Fiedorczyk,
Zuzanna Banecka.
Karol Niemier
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Kórnickie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego przygotowuje
się do jubileuszu 70lecia swojego istnienia. Członkowie rywalizują
w zawodach i osiągają dobre wyniki.
Rozpoczęcie sezonu odbyło się w dniu 30 kwietnia br. Udział w zawodach
brało 25 zawodników w tym jedna kobieta i dwóch młodzieżowców. Wśród
kobiet pierwsze miejsce zajęła- Halina Wojkiewicz. Wśród juniorów pierwsze
miejsce Aleksandra Sulejewska, drugibył Michał Gubański. Wśród seniorów
pierwsze miejsce zdobył prezes Koła Mirosław Grewling wyprzedzając Marka
Wójkiewicza, Marcina Kuźmę, Andrzeja Grewling i Zbigniewa Wojkiewicza.
Zawody o Mistrzostwo Koła odbyły się 07 maja na Prowęcie w Kórniku
w dwóch turach: od godziny 07:30 do 10:30 i od 12:15 do 15:15 Mistrzem koła
kategori juniorów została Aleksandra Sulejewska przed Michałem Gubańskim.
Mistrzynią koła została Halina Wojkiewicz wyprzedzając Iwonę Sulejewską
i Helenę Nowakowską. Mistrzem koła w kategorii seniorów został Mirosław
Grewling, wicemistrzem Marcin Kużma, trzeci był Marek Wójkiewicz.
Zawody rejonu X Seniorów zorganizowane zostały przez koło PZW
Kórnik w dniu 14 maja na Jeziorze Kórnickim w trzech sektorach. Udział
brało 14 drużyn po trzy osoby. Wędkowaliśmy 4 godziny od 08.30 do 12.30.
Pierwsze miejsce przypadło drużynie z Brodnicy w składzie Anioła Łukasz
Nowak Wincenty i Golczak Zbigniew, drugie miejsce wywalczyła drużyna
z Dolska w składzie Filipiak Cezary Grylewicz Piotr i Nowacki Marek a trzecie
drużyna z Książa Wlkp. w składzie Dariusz Matczak, Mirosław Frąckowiak,
Leszek Marciniak. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i medalami.
Udział w zawodach przy okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą wzięło
43 zawodników z różnych kół: Mosina Hobby, Puszczykowo, Rogalin, Mosina
Miasto, Śrem Odlewnik, Swarzędz Zatorze i oczywiście koła Kórnik. Zawody
odbyły się na Jeziorze Kórnickim od godz. 7:00-12:00. Każdy zawodnik
otrzymał upominek sfinansowany dzięki dotacji Urzędu Miasta i Gminy. Dla
najlepszych zostały ufundowane puchary i medale. W kategorii kobiet puchar
Białej Damy zdobyła Halina Wojkiewicz (koło Kórnik), wśród juniorów puchar
zdobył Michał Gubański (koło Kórnik), w kategorii seniorów puchar zdobył
Jacek Smolinski (koło Kórnik). Puchary i upominki wręczył Prezes Koła.
MG

Rajd na piątkę
Nie tylko pogoda, nie tylko frekwencja,
nie tylko znakomite humory zaznaczały się
w Piątym Jubileuszowym Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym organizowanym przez Grupę
Rowerową Szczytniki-Koninko.
Impreza rozpoczęła się w sobotę,
27 maja br. o godzinie 10-tej, na Placu
Zabaw w Szczytnikach. Wśród 438
uczestników znalazły się całe rodziny
wraz z dziećmi i dziadkami.
Reprezentowali oni nie tylko
Szczytniki i Koninko, ale także wiele
okolicznych miejscowości. Przed
wyruszeniem na trasę rozgrzewkę
przeprowadziła Pani Aleksandra Rochna, a uczestników pobłogosławił ksiądz
proboszcz, kapelan Grupy Rowerowej
Jakub Lechniak.
Długość trasy rajdu wynosiła nieco
ponad 15 kilometrów i wyznaczona
została w większości wzdłuż malowniczych lasów, łąk i pól Szczytnik, Kamionek, Daszewic, poznańskiej Głuszyny i Sypniewa oraz
Koninka. W połowie trasy miłą niespodzianką
były pyszne drożdżówki i oranżada serwowane
z zabytkowego Citroena należącego do Sylwii
i Pawła. Niewątpliwą atrakcję dla uczestników
stanowił przystanek na terenie
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, gdzie wszyscy mogli zapoznać się ze
sprzętem lotnictwa wojskowego. Być może dla
wielu młodych rowerzystów zamiana rowerowego kasku – choć na chwilę - na hełm pilota
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Uczniowie ZS Kórnik mistrzami Powiatu

bojowego myśliwca mogła stać się przesłanką
do wyboru w przyszłości tej właśnie ścieżki
zawodowej.
Meta Rajdu - tak jak i start - usytuowana była
w Szczytnikach na terenie Placu Zabaw i po
jej przekroczeniu każdego uczestnika nagradzano nie tylko oklaskami, ale i pamiątkowym
medalem. Pomysłodawcą medalu była Grupa

Rowerowa a projektantem Pan Grzegorz
Frąckowski.
Wypada wspomnieć o doskonałej organizacji Rajdu. Poruszano się po jego trasie
w grupach nie przekraczających 15 osób.
Każdą z grup prowadził Lider w żółtej koszulce. W miejscach newralgicznych, gdzie trasa
Rajdu przebiegała w poprzek drogi publicznej,
nad bezpieczeństwem czuwały Straż pożarna,
Policja, Straż miejska i służby leśne. Dzięki
koordynacji tych wszystkich działań do mety
w dobrym zdrowiu dotarło tylu uczestników, ilu

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Wędkarskie wieści

Podczas Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówce plażowej, które odbyły
się 30.V.2017 r. w Mosinie, Zespół Szkół
w Kórniku reprezentowali uczniowie technikum logistycznego Rafał Jaskuła oraz
Marcin Wujek.
Zawody rozgrywane były systemem
każdy z każdym, a wystartowały w nich 4
zespoły. Nasi siatkarze wygrali wszystkie
mecze i awansowali na kolejny poziom
rywalizacji czyli zawody rejonowe, które
odbędą się w Zbąszyniu.
Wyniki:
ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 2:0 (21-16, 21-11)
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 2:0 (21-10, 21-19)
ZS Kórnik – ZS Bolechowo 2:0 (21-12, 21-5)
Tabela:
1. ZS Kórnik
6 pkt.
2. ZS Puszczykowo
5 pkt.
3. ZS nr 1 Swarzędz
4 pkt.
4. ZS Bolechowo
3 pkt.

Zawody pływackie „Mały olimpijczyk” w kórnickiej OAZIE!

wyjechało na trasę. Choć żar lał się z nieba, nikt
nie padł ze zmęczenia.
Myliłby się jednak ten, kto by przypuszczał,
iż po przekroczeniu mety skończyły się atrakcje.
Zadbano bowiem o to, by każdy mógł uzupełnić
ubytek kalorii, rozkoszując swoje podniebienie
grochówką przygotowaną przez Andrzeja
i Hirka i skibką ze smalcem serwowaną przez
Anię, Mariusza i Anię. Wśród innych
godnych uwagi atrakcji wymienić trzeba warsztaty dla dzieci poprowadzone
przez Fundację „Bez Barier” i Adę
Koper, prezentacje Wielkopolskiego
Klubu Taternictwa Jaskiniowego,
Grupę Partmax 4x4 oraz pokaz sztuk
walki Tai Chi zaprezentowany przez
Magdę Knaflewską.
Staraniem organizatorów i licznych
sponsorów w godzinach popołudniowych na Placu Zabaw odbyły
się różne konkursy dla dzieci, które
z radością odbierały drobne upominki.
O godz. 16.00 wiele emocji wzbudziło
losowanie atrakcyjnych nagród. Nie
wymieniając wszystkich godzi się wspomnieć, iż
nagrodę główną stanowił wysokiej klasy rower.
Za oprawę muzyczną imprezy odpowiedzialna była Patrycja Szalczyk „Nebraska”
a wieczorem przy ognisku, muzyce i tańcach,
uczestnicy i sponsorzy V Rodzinnego Rajdu
Rowerowego mogli z satysfakcją powspominać wszystko to, czego uczestnikami byli od
wczesnych godzin rannych. Szkoda, że na
następny Rodzinny Rajd Rowerowy musimy
poczekać cały rok.
		
Jola Knaflewska
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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 V edycja zawodów, które mają
na celu utrwalenie nawyków uprawiania
sportu, a także podsumowują roczny cykl
doskonalenia pływania. Podczas zawodów
udział wzięła rekordowa liczba dzieci i młodzieży, ponad 200-stu! 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

Ł JAK
ŁUCZNICTWO
28 maja w Bukowcu, 31 maja w
Poznaniu i 3 czerwca we Wrocławiu.
W tych właśnie dniach łucznicy UKS
– Jedynka Kórnik rywalizowali o jak
najlepsze wyniki punktowe na arenie
okręgowej i międzywojewódzkiej. Cieszy wiele dobrych rezultatów, zarówno
przedstawicieli nowej fali radzewskich
łuczników, jak i weteranów tego sportu.
W Bukowcu zwycięstwa odnieśli Zuzanna Banecka, Dominika Frąckowiak
i Wojciech Radziejewski. Drugie miejsca zajęli: Zofia Brylewska i Roksana
Toboła. Na trzecim miejscu zawody

9 czerwca 2017 r.

zawodników w każdej kategorii wiekowej
nagrodzono medalami, dyplomami i gadżetami sportowymi.
Wyniki z zawodów zostały opublikowane na stronie internetowej
www.oaza.kornik.pl

Dziękujemy za sportową rywalizację
i zapraszamy za rok!

ukończyli Gabriela Kmiecik i Miłosz
Nawrocki. Ponadto startowali: Tomasz
Frąckowiak, Milena Najewska, Paulina
Bukczyńska, Zofia Kmiecik i Szczepan
Słodkowicz. W Poznaniu najlepsi okazali
się: Zuzanna Banecka, Roksana Toboła
i Wojciech Radziejewski. Tuż za nimi
znaleźli się: Zofia Brylewska, Gabriela
Kmiecik i Tomasz Frąckowiak. Trzecie
miejsce zajął Szczepan Słodkowicz.
Miejsca poza podium zajęły: Milena
Najewska, Paulina Bukczyńska i Zofia
Kmiecik. W dziesiątej Wrocławskiej
Olimpiadzie Młodzieży znakomicie
spisała się Zuzanna Banecka, która
odniosła zwycięstwo w kategorii orlik, a
trzeba podkreślić, że poziom łucznictwa
w województwie dolnośląskim jest niezwykle wysoki. Kilku punktów do podium

zabrakło Wojciechowi Radziejewskiemu
i Michałowi Najewskiemu. Przez nieco
słabszą drugą część zawodów obaj zajęli 4 miejsce. 7 miejsce zajął Tomasz
Frąckowiak, 8 Roksana Toboła, a 10
Jakub Sobiech. W każdej kategorii startowało ok. 15-20 osób. Drugie miejsce
w rywalizacji drużynowej zajął zespół
młodzików młodszych w składzie: Wojciech Radziejewski, Tomasz Frąckowiak
i Jakub Sobiech.

OAZA

Karol Niemier
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XVI Turniej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Kórnik
w Piłce Siatkowej Amatorów,
X Memoriał Druha Sławka Smolińskiego
– Kórnik, 28.05.2017
W niedzielę 28.05.2017 w hali KCRiS
OAZA został rozegrany XVI Turniej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik
w Piłce Siatkowej Amatorów, X Memoriał Druha
Sławka Smolińskiego.
W turnieju wystartowało 9 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy eliminacyjne, grupa
A: UKS Jedynka Kórnik, ITS SMS Kamionki,
Dzika Wataha, Kontra Banda, grupa B: Amatorzy, KS KTOŚ, KWP Poznań, ROBAKOR,
Pisiont Groszy. Drużyny, w grupach eliminacyjnych, grały systemem każdy z każdym, do
2 wygranych setów, do półfinałów awansowały
po 2 najlepsze drużyny z grup eliminacyjnych.
Wyniki meczy grupa A:
UKS Jedynka Kórnik – Kontra Banda 2:0 (4,8)
UKS Jedynka Kórnik – ITS SMS Kamionki
2:0 (11,14)

KARATE RAVEN:
UDANY START FILIPA MŁYNARCZYKA
W dniu 20.05.2017 roku w Bratysławie odbył się Puchar Europy,
oraz Międzynarodowe Mistrzostwa
Słowacji w Karate WUKF. Do Bratysławy pojechał zawodnik Ravena
Filip Młynarczyk, oraz trener Jacek
Kruk. Jak powiedział trener jechaliśmy z pewnymi oczekiwaniami co
do startu Filipa, gdyż po przejściu
poważnej kontuzji wracał do formy
i bardzo dobrze zaprezentował się
na Mistrzostwach Polski. Tu jednak zadanie było trudniejsze, gdyż
w zawodach wystartowało około 550
zawodników z 12 państw. Turniej
rozpoczął się nietypowo, ponieważ
jako pierwsze konkurencje rozegrano
kumite drużynowe, gdzie Filip walczył
wraz kolegami z innych klubów tworząc trzyosobową drużynę. Jest to
koronna konkurencja gdzie rywalizacja przynosi wiele emocji, a koledzy
z drużyny wzajemnie dopingują się do
jak najlepszej walki. Po bardzo zaciętych
i emocjonujących startach w eliminacjach
drużyna Filipa doszła do Finału gdzie przy-
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UKS Jedynka Kórnik – Dzika Wataha 2:0
(17,15)
Dzika Wataha – Kontra Banda 2:0 (9,14)
Dzika Wataha – ITS SMS Kamionki 2:0 (11,18)
ITS SMS Kamionki – Kontra Banda 2:0 (12,16)
Wyniki meczy grupa B:
Amatorzy – KS KTOŚ 2:0 (20,18)
Amatorzy – KWP Poznań 2:1 (-20,18,8)
Amatorzy – ROBAKOR 2:0 (8,9)
Amatorzy – Pisiont Groszy 2:0 (16,16)
KWP Poznań – KS KTOŚ 2:1 (-17,21,9)
KWP Poznań – ROBAKOR 2:0 (4,10)
KWP Poznań – Pisiont Groszy 2:0 (14,12)
KS KTOŚ – ROBAKOR 2:0 (11,6)
KS KTOŚ – Pisiont Groszy 2:1 (-17, 20,8)
Pisiont Groszy – ROBAKOR 2:0 (8,13)
W pierwszym półfinale spotkały się drużyny UKS Jedynka Kórnik (zwycięzca grupy A)
z drużyną KWP Poznań (2 miejsce w grupie
B), zwycięzcą tego pojedynku została drużyna
KWP Poznań i awansowała do finału,wynik
meczu 2:0 (8,21).
W drugim półfinale spotkały się drużyny
Amatorzy (zwycięzca grupy B) z drużyną Dzika
Wataha (2 miejsce w grupie B), zwycięzcą tego
pojedynku została drużyna Amatorów i awansowała do finału, wynik meczu 2:0 (15,22)

W finale, ponownie spotkały się drużyny
Amatorów i KWP Poznań, tak jak w eliminacjach, doszło do pojedynku, w którym o zwycięstwie musiał zadecydować tie-break. Zwycięzcą meczu i całego turnieju została drużyna
Amatorów, KWP Poznań zajęła drugie miejsce.
Wynik meczu 2:1 (19, -18,10). W meczu o 3
miejsce ponownie spotkały się zespoły UKS
Jedynka Kórnik i Dzika Wataha. Zwyciężyła
drużyna UKS Jedynak Kórnik, wynik meczu
2:1 (17,-19,4)
Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiło
uroczyste podsumowanie Turnieju, na którym
obecni byli Pan Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kórnik Adam Lewandowski, Komendant Hufca ZHP Kórnik Pani Krystyna Antkowiak oraz instruktor Hufca ZHP Kórnik Pan
Marek Smoliński. Zaproszeni goście wręczyli
wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy oraz
trzem najlepszym puchary.
Organizatorami turnieju byli KCRiS OAZA,
UKS Jedynka Kórnik, finansowo organizację
turnieju wsparł Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

szło im walczyć z gospodarzami turnieju
Słowakami, którzy w dobrym stylu pokonali
swoją drabinkę. Jak na finał przystało był
bardzo zacięty. W pierwszej walce wygrana
dla nas, drugą walkę przegraliśmy, i do

za punkt, pod koniec starcia był remis
i wtedy Filip wykonał technikę zakończoną
podcięciem, i powaleniem przeciwnika,
która dała mu dwa punkty i jak się okazało
zwycięstwo. Wszyscy zgromadzeni Karatecy z Polski wykonali okrzyk radości. Drużynowy Puchar Europy
w Karate WUKF zdobyty!!!!
Po startach drużynowych
przyszedł czas na starcia indywidualne. Filip również stanął do
walki w swojej kategorii wiekowej
i wagowej. Poobijany z walk drużynowych Filip stoczył bardzo dobrą
walkę, niestety przegrał minimalnie z późniejszym triumfatorem tej
konkurencji. Tutaj jednak ukazały
się niestety braki po przebytej kontuzji, zabrakło kondycji do zwycięstwa. Niemniej Trener Jacek Kruk
jest bardzo zadowolony ze startów
swojego podopiecznego, jak powiedział wiemy co trzeba poprawić
i będziemy dalej pracować żeby
doprowadzić Filipa do optymalnej
formy. Już pod koniec czerwca
będzie ku temu okazja, ponieważ
rozpoczyna się letnie zgrupowanie
sportowe Jarosławiec 2017.Zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.karateraven.pl

ostatecznej rozgrywki jako trzeci zawodnik
wyszedł Filip, który na swoje barki wziął
szalę zwycięstwa. Walka toczyła się punkt

Adam Nowicki
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Ogłoszenia DROBNE
Praca
* Zatrudnimy na jedną zmianę pomoce krawieckie i krawcowe do zakładu produkcyjnego w Czapurach. Tel. 618 939 566
*Zatrudnię sprzedawcę „KURAŚ” materiały budowlane. Proszę o wysłanie CV na adres maciej.kuras@hotmail.com
*Przyjmę do produkcji drewna kominkowego. Tel. 692 241 023
*Wykonam prace kosą spalinową. Tel. 881 212 307
*Firma z okolic Mosiny, lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Poszukuję Pani do sprzątania. Od poniedziałku do piątku, popołudniami w Gądkach, około 4 godziny dziennie. Tel. 500 128 373
*Oferuję pracę w magazynie w Koninku. Segregacja opakowań (palety, skrzynki, kosze), 13 zł/h netto. Tel. 664 151 479
*Oferuję pracę w magazynie w Koninku. Kompletacja, rozkładanie towaru. 13 zł/h netto. Tel. 664 151 479

OGŁOSZENIA

SPORT

SIATKÓWKA

Inne
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam silnik elektryczny 5,5 kw. Tel. 727 539 587
*Udzielam pożyczek. Tel. 694 093 609
*Sprzedam młode świnki morskie peruwianki, urodzone 27.04.2017 r., parka. Tel. 799 248 150
*Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Sprzedam piłę tarczową do cięcia drewna. Tel. 727 539 587
*Sprzedam KIA Carens III benzyna (2007) 7-osobowa, dobrze wyposażona, możliwe raty, cena do uzgodnienia. Tel. 694 871 440
*Szukam domu do najmu lub kupna. Mężyńscy Nieruchomości. Tel. 505 110 269 lub 505 921 833
*Błażejewko dom na sprzedaż bon Mężyńscy. Tel. 505 921 833 lub 505 110 269
*Jacht trzykadłubowy 17 500 zł lub zamiana na auto. Jezioro Bnin. Tel. 600 473 425
*Za darmo dwa stare fotele klubowe. Tel. 600 473 425
*Wertykulacja trawników (od 40 gr/m²), koszenie, wykaszanie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Sprzedam działkę w Szczytnikach pow. 1110 m². Tel. 606 707 877
*Lokal, biuro, powierzchnia 21 m² do wynajęcia w Kórniku, przy ul. Poznańskiej. Cena do uzgodnienia. Tel. 694 871 440
*Montaż płotów panelowych, siatki ogrodzeniowej, furtek, bram, demontaż starych ogrodzeń. Tel. 572 386 490
*Sprzedam młot wyburzeniowy Hilti Te 905, wkrętarkę o dużej mocy SF 150 A. Tel. 784 825 329
*Sprzedam wannę narożnikową z hydromasażem, wym. 90x140, nieużywana. Tel. 784 825 329
*Sprzedam rowerek dziewczęcy (koła 16”), stan bardzo dobry, tanio. Tel. 602 742 550
*Sprzedam zamrażalkę, stan bardzo dobry, tanio. Tel. 602 742 550
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy, 3400 m², Konarskie. Tel. 883 330 467
*Wynajmę mieszkaniu 2 pokojowe Kórnik, Robakow, Gądki lub okolice. Tel. 721080872

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.
Zaginął niemiecki terier myśliwski czarny, podpalany, wysokość ok. 45 cm. Miał niebieską obrożę wraz ze smyczą.
Dla znalazcy przewidywana nagroda. Tel. 604 570 373, 698 860 970
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