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„Bezpieczna gmina”
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski,
komendant Straży Miejskiej Tomasz Haremza
wraz z zastępcą Robertem Kaźmierczakiem
oraz komendant Posterunku Policji w Kórniku
Paweł Malusiak spotkali się 7 czerwca na kolejnym spotkaniu z cyklu „Bezpieczna gmina”.
Omówiono stan bezpieczeństwa i zagrożenia
jakie potencjalnie czyhają na mieszkańców.
Na pierwszym miejscu wskazano uciążliwości
związane z nieobyczajnym zachowaniem
obcokrajowców pracujących na terenie naszej
gminy. Zgłoszenia takich zachowań coraz częściej trafiają do służb mundurowych.
100 lat od wybuchu
powstania WLKP
W sprawie planów organizacyjnych przypadającego w grudniu 2018 roku 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego burmistrz
Jerzy Lechnerowski spotkał sie z radnymi
wydelegowanymi przez Komisję Edukacji oraz
z przewodniczącą Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Dorotą Przybylską. Ustalono wstępne założenia
planu obchodów.
Zgodnie z ustaleniami w dniu 13 czerwca na
spotkanie zaproszono autora projektu pomnika
usytuowanego na Placu Powstańców Wlkp.
Dyskutowano na temat zaprojektowania obok
monumentu tablic, na których mają być wyryte
nazwiska wszystkich związanych z Kórnikiem,
Bninem i naszą gminą powstańców.
Konsultacje społEczne
W dniu 8 czerwca zorganizowano w Kamionkach konsultacje społeczne dotyczące
zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Kórnik. W konsultacjach brali udział
burmistrzowie Antoni Kalisz i Przemysław Pacholski oraz pracownicy wydziału Planowania
Przestrzennego, z Kierownikiem Tomaszem
Wojciechowskim.
Otrzymaliśmy grunt
pod Promenadę
W tym samym dniu burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał akt notarialny w sprawie
przekazania przez Agencję Nieruchomości
Rolnych terenów pod trzeci etap promenady
nad Jeziorem Kórnickim.
„Projekt KóRnik”
Również 8 czerwca burmistrz Jerzy Lechnerowski, a także prof. Tomas Jasiński, prof.
Jacek Kowalski oraz Andrzej Billert byli gośćmi
programu TVP Poznań „Lustra”. Dyskutowano
na temat zagospodarowania Kórnika.

23 czerwca 2017 r.

9 czerwca na temat propozycji „Projektu
Kórnik” dyskutowano w kórnickim Arboretum.
Oprócz wyżej wymienionych w dyskusji udział
wzięli także: Tadeusz Żuchowski z Instytutu
Historii Sztuki UAM, Katarzyna Starzecka z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzej Jagodziński
z Instytutu Dendrologii PAN oraz kilkudziesięciu
mieszkańców.
Otwarcie terenu
rekreacyjnego w Błażejewie
W dniu 10 czerwca przy udziale przedstawicieli kórnickiego samorządu odbyło się
otwarcie zrealizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego Placu Zabaw i Terenu rekreacyjnego w Błażejewie.
Wyróżnienie dla
przedsiębiorców
z naszej gminy
W dniu 13 czerwca w Biedrusku dwie
związane z Kórnikiem spółki TFP i Świeże i Zielone otrzymały tytuł Ikar Biznesu. W ceremonii
przyznania wyróżnień uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski, który złożył gratulacje
przedstawicielom laureatów.
Powiat podsumowuje
W dniu 14 czerwca w Zespole Szkół
w Puszczykowie odbyło się podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie Poznańskim. W rywalizacji uczestniczyły
szkoły z 16 gmin. Przeprowadzono łącznie 107
imprez sportowych, w których rywalizowało prawie 3500 zawodników ze 113 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Podsumowania zmagań dokonał wicestarosta
Tomasz Łubiński.
W kategorii szkół podstawowych drugie
miejsce zajęła SP nr 1 w Kórniku.
Gimnazjum w Kórniku uplasowało się na
czwartym miejscu w swojej kategorii. Zespół
Szkół (LO) zdobył trzecie miejsce. W zmaganiach o tytuł najbardziej usportowionej
gminy triumfował Swarzędz przed Kórnikiem
i Luboniem.
„Proekologicznie”
Na terenie zrekultywowanego składowiska
odpadów w Czmoniu w dniu 16 czerwca odbyło
się spotkanie proekologiczne „W trosce o naszą
gminę”, w którym uczestniczyli sołtysi, członkowie rad sołeckich, radni i samorządowcy naszej
gminy oraz przedsiębiorcy zajmujący się zagospodarowaniem odpadów na terenie naszej
gminy (WODKOM, PGK Śrem, ZGO Jarocin).
Uczestnicy spotkania mieli okazję z bliska
zobaczyć zrekultywowane składowisko oraz
podyskutować o przepisach związanych z ekologią i odbiorem nieczystości.

Spotkanie z Nadleśniczym
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się 19 czerwca z nadleśniczym Robertem
Okończycem, z którym rozmawiał na temat wycinki fragmentu lasu w związku z planowanym
połączeniem drogowym do węzła przesiadkowego i parkingu „parkuj i jedź” w Gądkach.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Podsumowano gminne
zmagania sportowe szkół
Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół
naszej gminy odbyło się 20 czerwca w sali Biura
Rady Miasta i Gminy w bnińskim ratuszu. Nagrodzono wyróżniających się młodych sportowców, nauczycieli i działaczy sportu szkolnego.
Miłym akcentem było uroczyste podziękowanie
złożone pani Annie Rauk, która do zeszłego
roku organizowała zmagania sportowe szkół
w naszej gminie.
PodziĘkowania
Burmistrzowie spotkali się 21 czerwca z Tomaszem Michalakiem, któremu podziękowano
za uratowanie życia jednemu z mieszkańców
naszej gminy.
Opr. ŁG
„Nowy” wóz w OSP Kórnik
Po wielu miesiącach starań Ochotnicza
Straż Pożarna w Kórnika będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
zakupiła ze środków otrzymanych od kórnickiego samorządu samochód z drabiną
mechaniczną, 30 m, z koszem. Pojazd
został zakupiony w serwisie Drehleiter
Werkstatt Magirus w niemieckim mieście
Kandel. W delegacji udział wzięli straży
z naszej jednostki: Andrzej Szyc, Łukasz
Jaskuła, Leszek Orlewicz oraz tłumaczka
Katarzyna Roth i znawca specjalistycznego
sprzętu strażackiego Augustyn Mueller.
Pojazd będzie umożliwiał prowadzenie
ewakuację z budynków oraz prowadzenie
skuteczniej na większych wysokościach.
Zarząd OSP Kórnik składa podziękowania
dla samorządu Miasta i Gminy Kórnik za
sfinansowanie zakupu pojazdu.
Robert Jankowski
– sekretarz OSP Kórnik
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokument
z pozoru błahy i ogólny, jednak wpływający
pośrednio na możliwość zagospodarowania
nieruchomości gruntowej oraz na jakość jej
otoczenia. Między innymi powyższego zagadnienia dotyczyło pierwsze spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 8 czerwca w Szkole
Podstawowej w Kamionkach. W spotkaniu dotyczącym zmiany północno zachodniej części
studium Gminy Kórnik wzięło udział ponad sto
osób, w tym wielu mieszkańców naszej Gminy,
wiceburmistrz Antoni Kalisz, wiceburmistrz
Przemysław Pacholski, Radni Rady Miasta
i Gminy Kórnik oraz pracownicy UMiG Kórnik.
Podczas trwającego blisko trzy godziny spotkania poruszono wiele ciekawych tematów dotyczących zagadnień związanych z planowaniem
przestrzennym. Omówiono proces planistyczny
sporządzania zmiany studium oraz przybliżono
zainteresowanym zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi,
takimi jak miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzja o warunkach
zabudowy. Uczestnikom spotkania wskazano
na główne cele, które mają być zrealizowane
w wyniku zmiany studium, a które zaowocowały
przystąpieniem do procedury planistycznej.
Wśród nich, pojawiła się konieczność ujednolicenia dokumentu oraz uwzględnienia w jego
treści uwarunkowań zewnętrznych, które
przez kolejne lata ulegały zmianom. Podczas
spotkania dyskutowano m.in. o planach na
rozwój Gminy oraz o bieżącej działalności
Urzędu. Poruszano głównie kwestie związane
z planowaniem przestrzennym, wskazując na
problemy i potrzeby mieszkańców poszczególnych wsi. Pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego zachęcali uczestników
spotkania do składania wniosków do toczącej

się procedury zmiany studium, argumentując,
że poprzez takie działania wywierają realny
wpływ na procesy planistyczne w swoim najbliższym otoczeniu. Wnioski w przedmiotowej
sprawie można składać przez kolejnych 45
dni, począwszy od 9 czerwca 2017 r. Wniosek
powinien zawierać imię, nazwisko i adres
wnioskodawcy, powinien wskazywać teren,
którego dotyczy oraz musi zostać podpisany.
We wniosku można wskazać pożądany kierunek zagospodarowania konkretnej działki lub
obszaru – wskazując na jego zasięg. Efektem
przeprowadzonego spotkania będzie materiał
w postaci zebranych wniosków, który będzie
podlegał dalszej analizie przez pracowników
Wydziału Planowania Przestrzennego oraz
przez urbanistów przygotowujących projekt
zmiany studium. Efekty prowadzonych prac
zostaną pokazane w późniejszym okresie,
prawdopodobnie jeszcze w październiku bieżącego roku. Kolejne spotkanie konsultacyjne po-

„Projekt Kórnik”

Dyskusja

łączone będzie z dyskusją nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie zmiany studium. Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie będą
zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej UMiG Kórnik oraz w zakładce „konsultacje społeczne” na stornie internetowej
Urzędu. Należy wspomnieć również o tym, że
sam proces konsultowania dokumentów planistycznych jest procesem pozaustawowym, tzn.
Urząd nie ma obowiązku prowadzenia spotkań
konsultacyjnych na etapie procedury planistycznej. Dziękujemy osobom zainteresowanym za
udział w spotkaniu i zachęcamy do aktywnego
uczestniczenia w procedurze zmiany studium
oraz w innych procedurach planistycznych,
prowadzonych przez Wydział Planowania
Przestrzennego UMiG Kórnik.
Tomasz Wojciechowski
kierownik Wydziału Planowania
Przestrzennego UMiG Kórnik

Uwaga!
STOWARZYSZENIE „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – GEOTERMIA W POLSCE”
IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI ODDZIAŁ GMINY KÓRNIK
przypomina,
że 24 czerwca o godzinie 11:00
w KCRiS „Oaza”
rozpocznie się konferencja naukowa
poswięcona energii geotermalnej i możliwościom jej wykorzystania w gminie Kórnik.
Materiały związane z konferencją dostępne są na stronie www. http://geotermiakornik.pl/
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę
niezabudowanej nieruchomości rolnej
będącej własnością Miasta i Gminy
Kórnik działki nr 176 o powierzchni
0,3000 ha, położonej w miejscowości
Konarskie, klasy użytków: RIV a –
0,3000 ha, z przeznaczeniem na cele
rolne, za cenę wywoławczą czynszu
dzierżawnego 2,0 q pszenicy rocznie.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie
w umowie na okres do 3 lat.
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- Formularz ofertowy można odebrać do
dnia 24 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Kórnik – Wydział Gospodarki Nieruchomościami parter (pok. nr 2) w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca)
w terminie do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej
kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ, NIE
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 LIPCA 2017r.,
GODZ. 10:00.”
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają
jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie
odrzucane.

- Oferty nie spełniające ww. wymogów
lub złożone poza obowiązującym trybem
bądź po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca
2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu
i warunków dzierżawy (projekt umowy
dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik– Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości
1, parter (pokój nr 2), tel. (61) 8-170-411.

nr 12/2017

W  poprzednim numerze „Kórniczanina” pan prof. Jacek Kowalski przedstawił zarys „Projektu Kórnik”, ogólnej
koncepcji zmian przestrzennych, które
proponuje wdrożyć nieoficjalna grupa
robocza do spraw rewitalizacji zabytkowych obszarów Wielkopolski zawiązana przy Komisji Historii Sztuki PTPN.
Było to wprowadzenie do planowanej
dyskusji, jaka odbyła się 9 czerwca
w Arboretum.
Poniżej znajdziecie państwo streszczenie
większości wypowiedzi uczestników spotkania,
które trwało ponad 2 godziny.
Zebranych powitał pomysłodawca spotkania prof. Jacek Kowalski. Wprowadzeniem do
dyskusji były wypowiedzi inż. Andrzeja Billerta
oraz prof. Andrzja Żukowskiego. Całość moderował prof. Jarosław Jarzewicz.
Andrzej Billert opowiedział o kontekście
historycznym zmian zachodzących w Kórniku
przypominając między innymi genezę szosy
przy Zamku. Pokazał jako przykład cennej
spuścizny zachowany układ urbanistyczny,
ale i zachowanie cennych detali. Zobrazował
zmiany jakie w historyczną materię dróg
i przestrzeni wnosi nowoczesność i potrzeby
współczesnego miasta. Wspomniał o budynku
na placu Niepodległości nr 50, który został
zaniedbany, ale także przez długi czas nie rozpoznano jego wartości, co niemal doprowadziło
do jego usunięcia.
Streścił następnie projekt opisany szerzej
w poprzednim „Kórniczaninie”. Zakłada on m.in.
„Mocno uspokojony ruch” jako „strefę
zamieszkania” na Poznańskiej i Zamkowej
(„Poznańska jak Floriańska”), nową obwodnicę
na Zaniemyśl, powstanie parkingu w północnej
części miasta, dwa nowe wejścia do Arboretum (od str. Prowentu i ul. Parkowej). Na
zakończenie wspomniał o możliwości otwarcia
ogrodów przy posesjach nadjeziornych na ul.
Poznańskiej oraz zapytał jak wyglądać będzie
panorama i brzeg jeziora, życząc sobie, aby
Kórnik pozostał miejscem sielskim.
Andrzej Żukowski mówił o kapitale jakim
jest historyczna wartość miast takich jak Kórnik. Zauważył, że w krótkim okresie trudne do
zauważenia są zmiany jakie zachodzą w tej
materii, ale w dłuższej perspektywie można
w ten sposób sprzeniewierzyć ważne atuty.
Próbował odpowiedzieć na pytanie „jak
modernizować nie tracąc wartości?”. Wskazał,
że w procesie rozwoju miasta historycznego
takiego jak Kórnik największy ciężar odpowiedzialności leży na barkach władz samorządowych, które powinny być wspierane przez elity
intelektualne i biznesowe, dialog społeczny oraz
narzędzia takie jak plan zagospodarowania
i wyznaczanie obszarów chronionych.
Nazwał kodem genetycznym historycznego
obszaru pierwotny układ działek i system komunikacji. Za ważne uznał potrzebę zachowania
więzi nowych obszarów zabudowy z historycznym rdzeniem. Podał przykłady dobrego
wykorzystania historycznej materii i nawiązań
do tradycji. Przedstawił zasady postępowania
konserwatorskiego, które powinny przyświecać
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działaniom z historyczną substancją miasta.
Katarzyna Starzecka wskazała na konieczność rozwoju miasta i fakt, że nie da się na
dłuższą metę żyć w skansenie. Zauważyła, że
wiele pomysłów, takich jak choćby idea budowy
obwodnicy na Zaniemyśl rozbija się o brak funduszy. Opowiedziała o swoim zaangażowaniu
w odkrycie i zbadanie wartości budynku nr 50
oraz pracach dyplomowych studentów, które
powstają na jego temat na Politechnice Poznańskiej. Podkreśliła, jak ważne jest rozwijanie
świadomości społecznej.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski opowiedział
o przyjętej już w latach 90 XX wieku strategii
rozwoju gminy, w tym o założeniu roli Kórnika
jako miasta turystycznego. Przedstawił historię
rozmów w sprawie budynku stojącego u wylotu
ul. Zamkowej z rynku.
Jacek Kowalski wskazał, że problemem
Kórnika jest brak otwartej dyskusji i całościowego spojrzenia na problemy miasta. Poprosił
o skoncentrowanie dyskusji na trzech punktach:
potencjalnej przemiany ul. Poznańskiej, zagospodarowania brzegu jeziora oraz ochrony
i wykorzystania potencjału Zamku i Parku.
Wicedyrektor Instytutu Dendrologii PAN
Andrzej Jagodziński wskazał, że problemem
dla Arboretum i Instytutu Dendrologii jest duży
ruch na ul. Zamkowej i ul. Parkowej. Zgodził
się, że dobrym pomysłem jest zorganizowanie
wejścia do parku od strony Prowentu, jednak
wskazał, że Instytut nie ma wystarczających
środków, by takiemu zadaniu samodzielnie podołać. Szacunkowy koszt niezbędnej wymiany
ogrodzenia parku to około 2 milionów złotych,
a placówka liczy się z bardzo ograniczonym
budżetem inwestycyjnym.
Tomasz Jasiński wymienił działania jakie
miały miejsce w zamku podczas ostatnich
dziesięciu lat, kiedy sprawuje funkcje dyrektora
BK PAN. Wskazał, że pierwszym działaniem
powinno być wybudowanie traktu z rynku do
Zamku na podstawie opracowywanych już projektów. Zadeklarował, że zdobędzie pieniądze
na zagospodarowanie budynku nr 50.
W toku dyskusji Maria Przychodzka wskazała na konieczność usunięcia parkingu
spod Zamku oraz ograniczenie parkowania
na Palcu Niepodległości poprzez stworzenie
strefy płatnego parkowania. Tomasz Fiałkowski
wyraził wątpliwość, że na ul. Poznańskiej uda
się stworzyć enklawę dla turystów. Argumentował, że będzie miała na to wpływ sezonowość
i specyfika kórnickiej turystyki. Podkreślił, że
takie projekty jak przedstawiony na spotkaniu
powinny być szeroko konsultowane ze społeczeństwem.
Kinga Nowak, która na co dzień ma kontakt z gośćmi odwiedzającymi Kórnik wyraziła
opinię, że statystyczny turysta oczekuje wygodnych rozwiązań. Potwierdziła, ze w Arboretum
sezon turystyczny to głownie trzy miesiące od
kwietnia do czerwca.
Daniel Chmura skrytykował rozwiązania
architektoniczne jakie zostały wybrane i wykonane nad brzegiem jeziora. Zaproponował,
by kłaść nacisk, aby powstająca infrastruktura
wpisywała się charakter istniejącej materii.
Stefan Wojciechowski, który już od lat
przedstawia swoją całościową koncepcję rozwiązań przestrzennych dla Kórnika przypomniał
swoje pomysły. Ponad dwadzieścia lat temu
zaproponował likwidację ul. Zamkowej i prze-

suniecie ruchu na ul. Parkową (lub docelowo
na obwodnicę).
Robert Jankowski zawnioskował, by korzystać z narzędzi pozwalających na dialog
społeczny, czyli konsultacji. Mikołaj Pietraszak-Dmowski odniósł się do podobieństw problemów Kórnika do problemów Puszczykowa
i Mosiny i różnic w podejściu mieszkańców do
propozycji władz.
Dezydery Adamski wyraził opinię, że
należy zamknąć dla ruchu samochodowego
ul. Zamkową. Przypomniał treść planu zagospodarowania, który był opracowywany 30 lat
wcześniej.
Katarzyna Starzecka skrytykowała zabudowanie wjazdu do miasta przez obiekty
handlowe oraz wyraziła opinię, że remont
rynku zniszczył handel w tym rejonie, z czym
ad vocem nie zgodził się burmistrz.
Jarosław Robiński potwierdził, że największym problemem jest system komunikacji. Zgodził się, że ruch należy spowolnić i wprowadzić
płatne strefy parkowania.
Leszek Król wskazał, że parking na rynku
służy głownie urzędnikom ratusza, podróżującym dalej autobusami, pracującym w Poznaniu
oraz uczniom liceum. Skrytykował też nowy
rynek. Zaproponował, by budynek „pięćdziesiątki” przenieść na podzamcze, naprzeciw
Klaudynówki.
Opr. ŁG

DYSKUSJA

KONSULTACJE

Konsultacje w sprawie studium

Moim zdaniem
Z racji wcześniej ustalonych planów nie mogłem uczestniczyć w dyskusji zorganizowanej
przez prof. Jacka Kowalskiego. Niemniej dzięki
uprzejmości pani Danuty Błaszak mogłem wysłuchać i streścić dla Czytelników wypowiedzi
dyskutantów. Ponieważ uważam, że dyskusja
powinna toczyć się dalej postanowiłem także
sam zabrać w niej głos.
Przywrócenie dziedzińca Zamku
będzie trudne.
Komunikacja wokół pałacu to jeden z najbardziej widocznych i trudnych problemów
turystycznych Kórnika. Betonowy plac zasypany pojazdami wygląda okropnie. Wielokrotnie
pełniąc dyżury w weekendowym centrum
informacji dostawało mi się od turystów za
chaos na podzamczu.
Czy można zlikwidować parking od zaraz
i jakie płynęłyby z tego faktu skutki?
Zdaniem dyrekcji Zamku, gdyby teraz
zlikwidować parking, wielu turystów po prostu
by do Kórnika nie przyjechało. A gra toczy się
o wysoką stawkę. Dyrekcja szacuje, że zmniejszyłoby to dochody PANu o około 70 do 160 tys.
złotych rocznie, na co składa się utrata 24 tys. zł
z tytułu najmu oraz od 45 do 130 tys. zł z tytułu
spadku liczby odwiedzających.
Każdego roku zwiedza Muzeum w Zamku
około 60 tys. gości. Turysta chce podjechać jak
najbliżej. Przykładem lenistwa turystycznego
niech będzie zdjęcie sprzed kilku dni prezentowane obok (patrz następna strona). Autokar
z wycieczką staje w sposób niedozwolony,
niebezpiecznie blisko przejścia dla pieszych,
włącza światła awaryjne, wycieczka wysypuje
się z pojazdu, kierowca robi sobie przerwę
(cd. na str 6)
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Droga przy Zamku
Postulat zmniejszenia ruchu przy Zamku
wydaje się trafiony. Niektórzy postulują nawet
dalej idącą zmianę - chcą wyeliminowania w całości ruchu samochodowego na ul. Zamkowej.
Ta drastyczniejsza propozycja jest moim
zdaniem niemożliwa do realizacji w chwili
obecnej, gdyż bez alternatywy w postaci
wspomnianej w artykule pana Jacka Kowalskiego i w dawniejszych planach obwodnicy
do Zaniemyśla przez Biernatki cały ruch toczyć
musiałby się przez ul. Parkową, która już dziś
jest zbyt ruchliwa. A obwodnica jak wiadomo nie
powstanie w ciągu najbliższych lat.
Uspokojenie ruchu przy Zamku mogłoby
się odbyć poprzez wprowadzenie np. ruchu
jednokierunkowego przez ul. Zamkową w stronę Prowentu. Ruch w drugim kierunku, czyli do
Kórnika mógłby się odbywać przez Parkową
(być może też jednokierunkową) i Średzką.
Kosztem jednego pasa ruchu przy Zamku powstać mógłby parking uwalniając podzamcze.
Na wysokości budynku nr 50 można będzie
poszerzyć chodnik. Ale są i niepokojące znaki
zapytania: jak kształtować się będzie drożność
skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Średzką w godzinach szczytu (już dziś bywa zakorkowane).
By realnie ocenić jak dane rozwiązanie wpłynie
na układ naczyń połączonych jakim jest system
dróg należałoby przeprowadzić profesjonalne
badania ruchu. To one odpowiedzą jaka jest
skala ruchu lokalnego, jaka tranzytowego.
Profesjonalne badania zaowocują stworzeniem
modelu, na którym testować będzie można
różne rozwiązania. Bez takich badań w chwili
obecnej możemy rozmawiać o propozycjach
zmian w komunikacji samochodowej jak nasi
rodacy o futbolu czy medycynie, bo przecież
niemal wszyscy się na tym ponoć znamy.
Trzy bramy do Arboretum
Wejście od ul. Parkowej już działa w szczycie sezonu turystycznego, gdy otwarta jest
nowa cześć ogrodów. Dyrekcja ID PAN sama
widzi potrzebę stworzenia wejścia do Parku od
strony Prowentu. Ale czy poza sezonem stać
będzie Instytut na utrzymywanie pracowników
obsługujących trzy wejścia?
Ale można spróbować. Podsuwam tu pomysł, by wbrew rozczłonkowaniu PANowskich
instytucji i ich budżetów spróbować bliższej
współpracy, która mogłaby stworzyć korzyść dla
wszystkich. Gdyby przy wejściu na Prowencie
sprzedawać obok wejściówek do Parku bilety
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łączone do Arboretum i Zamku, może łatwiej
byłoby utrzymać wspólnie ten punkt. Przecież
rozliczenie wspólnego biletu przy odrobinie
dobrej woli księgowych nie jest niewykonalne.
Poznańska jak Floriańska?
To chyba nie ta skala, bo Kórnik nigdy
nie będzie Krakowem, mimo niegdysiejszych
porównań Zamku do Wawelu. Parking na wjeździe do Kórnika już od kilku lat istnieje, czego
nikt z uczestników dyskusji chyba nie zauważył.
Autokary wolą podjechać pod Zamek, a parking
okupują ciężarówki.
Chciałbym widzieć na ul. Poznańskiej pełne
kawiarnie, bibliotekę z prawdziwego zdarzenia,
antykwariaty i spacerujących turystów. Ale do
sprowokowania czegoś takiego potrzeba więcej
niż spowolnienia ruchu. Bo ul. Floriańską zamknięto dla ruchu nie dla tego by przyciągnąć
turystów, ale dlatego, że było ich zbyt dużo, by
jeździły tą ulicą samochody. Jak więc obsadzić
ul. Poznańska atrakcjami tak, by cały rok coś
się tu działo?
Jezioro naszym atutem
Kilkanaście lat temu, gdy po raz pierwszy
miałem możliwość skorzystania z nawigacji
satelitarnej w samochodzie, wjeżdżając na
rynek z ul. Szkolnej na ekraniku urządzenia
niespodziewanie pojawiła się wielka niebieska
przestrzeń. Uświadomiłem sobie, że na co
dzień zapominam, że Kórnik leży nad jeziorem.
Promenada udostępniła nam ten wielki atut
jakim jest woda tuż przy rynku, Zamku, Parku.
Turyści bardzo często doceniają jej walory,
a co najważniejsze przyciąga też mieszkańców
i turystów z Poznani i okolicy.
Moim zdaniem należy oczywiście dyskutować jaką formę ma mieć trzeci etap promenady,
ale udostępnienie brzegu jeziora mieszkańcom
i turystom to potrzebna inwestycja. Pewnie
targały by mną także inne uczucia, gdybym
miał kawałek tego skarbu tylko dla siebie. Niemniej uwazam, że przybysz chętniej skorzysta
z parkingu za Gazownią by przejść ładną, funkcjonalną promenadą, obok pięknych ogrodów,
niż dla wizji spaceru Poznańską.
Dyskutować trzeba
Myślę, że nie poruszono jeszcze w tej dyskusji wielu tematów. Dla przykłądu: Kórnikowi
wciąż brakuje systemu informacji wizualnej
z prawdziwego zdarzenia. Wiele miejsc, w tym
istniejącą promenadę można i trzeba wykorzystać jako nowe arboretum, czyli obsadzić wyszukaną roślinnością. Oczywiście trzeba robić
to rozważnie, by poradzić sobie z kosztami
utrzymania tych ogrodów, ale to zaprocentuje.
Byłoby wspaniale, gdyby dyskusje, takie
jak zaproponował pan Jacek Kowalski odbywały się często, najlepiej z inicjatywy władz
samorządowych, by w odpowiednim czasie
konfrontować na forum różne poglądy, spierać
się na argumenty, czy nawet zmieniać zdanie
na podstawie celnej argumentacji. Brak refleksu, refleksji, analizy, dyskusji doprowadza tylko
do takich niepotrzebnych nieporozumień jak to
z budynkiem nr 50, który oby już niedługo sąsiadował ze wspaniałym przejściem do Zamku,
wskrzeszony, ciekawie wykorzystany i przede
wszystkim nie zagrażający bezpieczeństwu
Łukasz Grzegorowski

P IO R Y T E T Y K Ó R N I K A
OKIEM MIESZKAŃCA
Do napisania tego artykułu zmusił mnie
program TV Poznań z cyklu „Lustra”, który
ukazał się w godzinach wieczornych w dniu 8
czerwca 2017. Wystąpiły w nim osoby związane z Kórnikiem: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
prof. Tomasz Jasiński dyrektor Zamku Kórnickiego, Biblioteki Kórnickiej PAN, p. Jacek Kowalski- mieszkaniec Kórnika z ul. Poznańskiej,
pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, a także
czwarta osoba, której nie zapamiętałam nazwiska , chyba spoza Kórnika (Andrzej Billert
przyp. ŁG).
Dyskutowano na temat Kórnika. Prof. Jasińskiego - dyrektora naszej perełki, który nie
jest mieszkańcem Kórnika głównie interesował
Zamek i otoczenie, a szczególnie kontrowersyjny dom na rogu przy dojściu do Zamku.
W przeszłości ten budynek wywołał wiele
emocji wśród ludzi szczególnie spoza Kórnika
i mieszkających poza granicami kraju. Stojąc tak blisko jezdni stwarza zagrożenie dla
pieszych poruszających się po tej stronie ul
Zamkowej. Okazało się, że jest to dom – unikat
z zabytkowymi pomieszczeniami. Czas o niego
zadbać, by nie straszył zewnętrzną elewacją,
a był kolejną perełką Kórnika.
Panu Kowalskiemu nie przypadły do gustu
elementy promenady, a szczególnie taras widokowy. Moim zdaniem jest to piękna wizytówka
Kórnika, pozwalająca na rekreację ruchową,
podziwianie uroków jeziora i otaczającej przyrody. Obecnie, dzięki promenadzie Kórnik nie
tylko Zamkiem i Parkiem stoi. Wielu turystów
szczególnie spoza Kórnika przyjeżdża do nas
i spaceruje zatrzymując się np. przy przystani,
czy przy rekreacyjnych urządzeniach lub po
drodze odpoczywając na ławkach podziwiają
piękne widoki.
Był też temat parkingu na końcu Kórnika od
strony Poznania, gdzie zatrzymywać się mają
autokary z turystami. Propozycja była taka, by
później spacerowali ul. Poznańską do Zamku,
gdzie przed domami mogłyby powstać kawiarenki, które uatrakcyjniłyby przejście . A dlaczego przejście nie ma przebiegać brzegiem
jeziora? To przecież większa atrakcja. Poza tym
trzeba zadać sobie pytanie kto przyjeżdża autokarami do Kórnika? Starsi, emeryci, młodzież
szkolna i Oni mieliby korzystać z kawiarenek?
Władzom BK PAN nie przeszkadza parking
dla prywatnych samochodów przed Zamkiem
(biznes jest biznes). Gdzie w Polsce przed muzeami czy zamkami tak blisko są usytuowane
parkingi?
W dyskusji mało było pochwały za to jak
Kórnik wypiękniał, jakie przybyły atrakcje ściągające turystów do Kórnika. Chwalą i doceniają
to przyjeżdżający do nas tłumnie, szczególnie
w weekendy . Miejscowi rzadko odwiedzają
już Zamek, bo mają go na co dzień. Nieliczni,
chociaż są i tacy korzystają z spaceru po parku.
Za to przez cały tydzień spacerują po promenadzie, która pięknie łączy Bnin z Kórnikiem,
siedzą na ławeczkach na rynku i obserwują
życie kórniczan.
Mówiąc o ruchu samochodowym ul.
Zamkową to jest jedna z atrakcji, gdyż z okien
samochodów można podziwiać park, jezioro,
promenadę , przyrodę i być zachęconym do
zatrzymania się w Kórniku.
A co mnie się nie podoba w Kórniku?

nr 12/2017

Podwórko
Talentów
NIVEA 2017
w Koninku

INFORMACJE

DYSKUSJA

(cd ze str. 5)
Kierujacy pojazdami w kierunku Bnina
muszą wyprzedzać autobus mimo utrudnionej
widoczności na przejście. Powoli tworzy się
korek.

Szanowni Państwo, kochani ludzie
dobrej woli, pozytywnie zakręceni, bardzo
Prosimy o Pomoc w głosowaniu i rozpropagowaniu naszej walki o Podwórko NIVEA
wśród Waszych Znajomych.
Jednocześnie informujemy że z naszej
Gminy tylko sołectwo Koninko bierze udział
w akcji Podwórko NIVEA .
Przesyłamy link na którym trzeba się
zalogować żeby oddać głos. Codziennie
można oddać tylko jeden głos codziennie
aż do 31.07.2017 r. i tylko z jednego zalogowanego konta.
Z góry wszystkim dziękujemy
i pozdrawiamy. Link do głosowania
i rejestracji: https://podworko.nivea.
pl/lokalizacja/127-koninko
Miejsce to Wielkopolska, Powiat
Poznański, sołectwo Koninko.
Rada Sołecka
oraz Sołtys Koninka

- ruch na ul. Parkowej, gdzie samochody
pędzą jak szalone, ścinające zakręty, przejazdy
samochodów ciężarowych (mimo zakazu),
brak kontroli.
- parkowanie samochodów przed Zamkiem
i samochody stojące przy rynku, zasłaniające
otoczenie.
- buda stojąca nieopodal przystani, która
psuje wizytówkę Kórnika.
Panie Burmistrzu i radni Kórnika!
Czekamy na dokończenie promenady i Pl.
Browarowego. Mieszkańcy (może i nie wszyscy) doceniają to co jest dotychczas zrobione.
Kórnik pięknieje i to nie tylko przez Zamek
i Park. Goście przyjeżdżający do Kórnik, a
także byli mieszkańcy podziwiają i widzą to co
jest dokonane. Kórnik to miasto nas wszystkich i mieszkańców i turystów. Doceniajmy to
czasem i nie przeszkadzajmy w jego rozwoju.
Mieszkanka
(imię i nazwisko autorki
znane redakcji)

23 czerwca 2017 r.

Komunikat
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
informuje o rozpoczęciu rekrutacji na
rok 2017/2018 do Żłobka w Kamionkach.
Placówka rozpocznie działalność w
dniu 01 września 2017 r. Liczba miejsc 30.
Kandydat na dyrektora Żłobka wybrany w drodze postępowania konkursowego
– Pani Małgorzata Walkowiak (powierzenie stanowiska od dnia 1 września 2017r.)
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 jest następujący:
- 19.06.2017 r. – 3.07.2017 r. - pobieranie i składanie „ Kart zgłoszenia dziecka
do Żłobka”. Kartę można pobrać w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik , Pl Niepodległości 1, Wydziale
Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1 lub

na stronie www.kornik.pl – Strefa Nauki
- 4.07.2017 r. – 5.07.2017 r. - prace
Komisji Rekrutacyjnej.
- 6.07.2017 r. - podanie do publicznej
wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Żłobka
- 6.07.2017 r. – 12.07.2017 r. - rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają się do
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w celu potwierdzenia pisemnej woli zapisu dziecka,
które zakwalifikowało się do przyjęcia do
Żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku
skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do Żłobka.
Szczegóły:
http://kornik.pl/nauka/Rekrutacja_do_Zlobka_w_Kamionkach_na_
rok_2017_2018/
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Plaża, kąpielisko to miejsce gdzie
w sezonie letnim większość z nas spędza
czas wolny. Przyjemny chłód, możliwość
uprawiania licznych sportów, pływania albo
zwyczajnej rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny, kąpieliska morskie, rzeki
i jeziora zapełniają się ludźmi. Niestety,
brak wyobraźni, alkohol i niefrasobliwość
w wodzie mogą stać się powodem tragedii,
nieszczęśliwych wypadków czy śmierci.
Nadchodzący okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne do wypoczynku
nad wodą, w cudownej scenerii, otaczającej
nas przyrody pozwalają odpocząć fizycznie
i psychicznie, gdy jest się bezpiecznym.
Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka
kryje w sobie wiele pułapek.
Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy!
Większość utonięć i podtopień jest
wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów,
a przede wszystkim kąpieli w miejscach
niestrzeżonych i niebezpiecznych. Optymalne do kąpieli i pływania są miejsca
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone przez
służby ratownicze Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, jak również patrole Policji i Straży Miejskiej. Na kąpielisku
strzeżonym i odpowiednio oznakowanym,
jeżeli jest się początkującym pływakiem,
należy pływać tylko w strefie kąpieliska
ograniczonej żółtymi bojami. Natomiast
czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają wytrawni pływacy.
Podczas pływania i kąpieli należy zwracać
uwagę na innych kąpiących się, ponieważ
ktoś może potrzebować pomocy.
Jeśli zauważy się przypadek tonięcia
lub wypadek nad wodą, natychmiast należy
wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika WOPR lub funkcjonariusza Policji lub
Straży Miejskiej.
A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:
1. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Najczęściej toną osoby znajdujące się pod
wpływem alkoholu lub pod wpływem takich
środków;
2. Nie wolno wchodzić do wody zaraz
po opalaniu się na słońcu – może to grozić
szokiem termicznym lub utratą przytomności;
3. Po wejściu do wody najpierw należy
schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
4. Do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi
się czuwa ratownik;
5. Nie skaczmy do wody na „główkę”,
tym bardziej jeśli nie znamy głębokości
wody. Taki skok może doprowadzić do
urazów kręgosłupa i kalectwa;
6. Gdy przy kąpielisku strzeżonym
widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona;
7. Rodzice powinni zawsze czuwać nad
kąpiącym się dzieckiem;

8

8. Nie należy przepływać czy wypływać
na otwarty akwen bez asekuracji;
9. Nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej
pół godziny
10. Do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
11. Korzystając ze sprzętu wodnego
upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie
umieją pływać są we właściwy sposób
zabezpieczone - mają na sobie specjalne
kamizelki;
Jednocześnie informuję, że zgodnie
z par. 4 pkt.2 uchwały Nr XVI/185/ 2016
Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie
zakazu używania jednostek pływających
napędzanych silnikami spalinowymi na
niektórych jeziorach powiatu poznańskiego – Dopuszcza się używanie jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 5kW, w okresach
od pierwszego maja do końca grudnia
każdego roku, w odległości nie mniejszej

niż 80 m od brzegu jeziora lub kąpielisk,
przy spełnieniu określonych warunków, na
następujących jeziorach:
1) Jezioro Bnińskie gm. Kórnik – w godz.
od 14.00 do 20.00 w środy, czwartki, piątki,
soboty i niedziele:
2)Jezioro Kórnickie gm. Kórnik w godz. od 14.00 do 20.00 w piątki, soboty
i niedziele ,
z wykluczeniem używania
skuterów wodnych oraz szybkich łodzi
motorowych – ślizgaczy:
Nad wodą zawsze trzeba zachować
ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To nam
zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie
tych kilku podstawowych zasad przyczyni
się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy
szczęśliwi, ładnie opaleni, ze wspaniałymi
wspomnieniami.
Opr.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Kórnik

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
SYSTEM ORZECZNICTWA
ORZECZNICTWO DO CELÓW
POZARENTOWYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem ocena
stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem
niepełnosprawności. Orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne,
psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z
elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie
musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z
niepełnosprawnością. Natomiast intensywność
tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na
ustaloną niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności, jeżeli w następstwie
jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub
zawodowej.
Orzeczenia o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydają:
1. Powiatowe/miejskie zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności – jako
pierwsza instancja (dla mieszkańców gminy
Kórnik -> Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności)
2. Wojewódzkie zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności – jako
druga instancja
3. Rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń
społecznych jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania
przez ww. organy administracji publicznej.
Powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:
• niepełnosprawności (dla dzieci i młodzieży do 16 rż.);
• stopniu niepełnosprawności;
• wskazaniach do ulg i uprawnień.
Orzeczenie ustala statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, jest
też podstawą do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych
przepisów.
ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Podstawą uznania osoby, która nie
ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:
• ma naruszoną sprawność fizyczną
lub psychiczną;
• przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12
miesięcy;
• wymaga zapewnienia jej całkowitej
opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie
w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu.
Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.
Niepełnosprawność dziecka orzeka
się na czas określony, jednak na okres nie
dłuższy niż do ukończenia przez dziecko
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16 roku życia. Decyduje ocena możliwości
poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na
wniosek złożony do powiatowego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności
przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
ORZECZENIE O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny
• umiarkowany
• lekki
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub
na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy
funkcjonowania osoby zainteresowanej.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.
Znaczny stopień niepełnosprawności
Do znacznego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osoby:
1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych, w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
2. zdolne do pracy w warunkach pracy
chronionej i wymagające, w celu pełnienia
ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki
i pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych, w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest tylko wówczas, gdy u
osoby zainteresowanej występują jednocześnie
ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i
konieczności stałej lub długotrwałej opieki i
pomocy.
Ważne: zaliczenie do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy
chronionej w przypadku przystosowania przez
pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb
osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w
formie telepracy.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności:
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z
naruszoną sprawnością organizmu tj.:
1. niezdolne do pracy lub zdolne do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej,
2. wymagające czasowej albo częściowej
pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Ważne: Każda z ww. przesłanek stanowi
samodzielną podstawę do zaliczenia do tego
stopnia niepełnosprawności.
Lekki stopień niepełnosprawności
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osoby:
1. o naruszonej sprawności organizmu,
powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do

zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych
kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
2. o naruszonej sprawności organizmu,
mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze lub środki techniczne.
Ważne: Każda z ww. przesłanek stanowi
samodzielną podstawę do zaliczenia do tego
stopnia niepełnosprawności.

INFORMACJE

INFORMACJE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ

ORZECZENIE O WSKAZANIACH
DO ULG I UPRAWNIEŃ
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok
życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
• ważne orzeczenie lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- częściowej niezdolności do pracy oraz
celowości przekwalifikowania;
• ważne orzeczenie organu rentowego
(ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1
stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów;
• ważne orzeczenie KRUS o niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane
przed 1 stycznia 1998 r.
W postępowaniu o wydanie orzeczenia
o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień
niepełnosprawności określa się na podstawie
przedłożonych ważnych orzeczeń organów
rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast
zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz
ustala stosownie do naruszonej sprawności
organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień
na podstawie bezpośredniego badania osoby
zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach
do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu
ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Uwaga: W postępowaniu o wydanie tego
rodzaju orzeczenia uczestniczy wyłącznie lekarz-członek powiatowego/miejskiego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Ponieważ orzeczenie wydawane jest w oparciu o inną prawomocną i ostateczną decyzję
administracyjną, to od tego rodzaju orzeczenia
nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie jest
ostateczne i niezaskarżalne.
W kolejnym numerze informacja dotycząca
procedury uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.
na podstawie:
www.niepelnosprawni.gov.pl
opracowała:
Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671
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Integracja

w Dziećmierowie

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2017r.
na terenie boiska przy Gimnazjum w Robakowie odbył się festyn dla dzieci z sołectw
Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś. Organizatorami imprezy były Rady Sołeckie
obu miejscowości. Dzieci bawiły się na
dmuchanej zjeżdżalni, korzystały z przejażdżek bryczką zaprzężoną w dwa urocze
konie. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się kule wodne, na które trzeba było jednak cierpliwie poczekać. Na deser chętni
poczęstowali się lodami.
W festynie brało udział około 130 dzieci
z rodzinami. Czas spędzony w rodzinnym
gronie jest bezcenny i pomaga w budowaniu pozytywnych relacji.
AS

DZIEŃ DZIECKA W SZCZODRZYKOWIE

Dzień Dziecka to jeden z najbardziej
oczekiwanych dni przez nasze maluchy.
W tym roku dzieci ze Szczodrzykowa obchodziły swoje
święto 3 czerwca na tut.
boisku sportowym. Na dzieci
czekało mnóstwo atrakcji.
Był plac zabaw z zjeżdżalnią,
profesjonalni szczudlarze
oraz liczne zabawy , gry
i konkursy. Zaprezentowany
został sprzęt używany przez
jednostki ratunkowo – gaśnicze OSP Kórnik oraz samochód policyjny z Komisariatu
Policji w Kórniku.
Spore emocje najmłodszym i rodzicom zafundował
klub Moto-RC posiadający
tor wyścigowy w Runowie.
Klub zorganizował wyścigi
zdalnie sterowanych modeli
samochodów. Młodzi rajdowcy mogli spróbować swych sił w prowadzeniu szybkich
i zwrotnych zabawek.

Jednak nie samą zabawą się żyje ,
więc przygotowany zostały poczęstunek

dla najmłodszych w postaci kiełbasek
z grilla, smacznych lodów a także różnych
słodkości.

Organizatorami Dnia Dziecka była
Rada Sołecka z sołtysem na czele.
Organizatorzy
chcieli podziękować
darczyńcom tj. Spółce
JAGROL z Pierzchna,
Pani Oldze Rasmussen- firma MELAGRIS
z Robakowa oraz
Pani Angelice Starzak
i Panu Jackowi Wieczorkowi za pomoc finansową a miejscowej
Policji i OSP Kórnik za
uatrakcyjnienie festynu.
Również podziękowania kierowane są dla
wszystkich pozostałych którzy pomagali
w organizacji imprezy
przyczyniając się do
tego że ten dzień był
szczególny i zapadł w pamięci wszystkim
dzieciom.
Roman Genstwa

DZIEŃ DZIECKA W PRUSINOWIE

Dnia 4 czerwca br. Sołtys wsi Prusinowo
zorganizowała Dzień Dziecka pod hasłem
,,Bezpieczne Wakacje”, który odbył się na
boisku sportowym. Dla uczestników nie zabrakło różnego rodzaju konkursów i zabaw
zorganizowanych przez profesjonalnie prowadzącą całą imprezę p. Joannę Ignasiak.
Jak co roku można było przejechać się po
okolicy bryczką z p. Józefem i podziwiać
naszą miejscowość. Każde dziecko miało
okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia ze
Strażakami OSP Szczytniki, którzy gościli
na naszym boisku. Podczas imprezy można
było skosztować pysznych wypieków, wypić
kawę i zjeść kiełbasę z ogniska. Jak przystało
na to święto na twarzach dzieci było pełno
radości i uśmiechów, oby Dzień Dziecka
trwał cały rok.
		
Krystian Kazyaka
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Po występach na XXIV Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą zespoły „Magnolie”
i „Senioritki” pod kierownictwem p. Ewy
Wodzyńskiej zaśpiewały w maju i czerwcu
jeszcze kilka razy.
W dniu 25 maja z okazji Dnia Matki
„Magnolie” i „Senioritki” wystąpiły w Domu
Kultury „Jędruś” w Poznaniu. Przybyłe na
spotkanie Panie podziwiały nasz śpiew
i stroje. Przy kawie, ciasteczkach i wspólnym biesiadowaniu wszyscy bardzo miło
spędzili czas.
27 maja zespół „Senioritki” wziął udział
w „Bitwie na głosy”. Impreza odbyła się na
stadionie Lecha przy ul. Bługarskiej. Zaprezentowałyśmy 10 piosenek (w tym w języku
rosyjskim i angielskim). Profesjonalne jury
doceniło nasze glosy, różnorodność repertuaru, stroje i choreografię. Zdobyłyśmy
I miejsce.
2 czerwca zespół „Magnolia” uświetnił
swoim występem spotkanie po 40 latach

absolwentów Wieczorowego Technikum
Rolniczego. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
W dniu 6 czerwca zespół „Senioritki”
wystąpił dwukrotnie w Poznaniu. Najpierw
zaśpiewaliśmy dla Sowarzyszenia „KLANZA” dziękując za użyczenie lokalu do prób
zespołu. Tego samego dnia razem z zespołem „Magnolie” śpiewałyśmy w Szpitalu
Onkologicznym przy ul. Garbary. Uśmiech,
życzliwość, gromkie barwa ze strony
przybyłych licznie pacjentów były dla nas
bardzo miłym, wzruszającym przeżyciem.
Zespół „Magnolie” mogliście Państwo też
posłuchać na „Parafiadzie” w niedzielę 11
czerwca.
Przed nami jeszcze (przed przerwą wakacyjną) występ obu zespołów na Festynie
„Kórnickie Wianki na Prowencie” na który
zapraszamy.
Teresa Przymusińska

Dnia 10 czerwca 2017 roku odbyło się
spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
Dziećmierowo. Dzieci przyniosły uzbierane
baterie i nakrętki, za co dostały nagrody. Dla
małych mieszkańców i nie tylko była zjeżdżalnia i inne urządzenia, a zabawiał ich
zespół animacji „Zaczarowane Podróże”.
Po godzinie 18:00 integrowali się
wszyscy mieszkańcy, którzy przybyli na
spotkanie.
Wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia tej imprezy tak
finansowo jak również rzeczowo bardzo
serdecznie dziękuję. Dziękuje także mieszkańcom, którzy bezinteresownie pomagali
w przygotowaniu spotkania integracyjnego,
łącznie z posprzątaniem.
Dziękuję Sołtys

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność…”
E. Dickinson

Pani
Elizie Wasylkowskiej - Ziółkowskiej
wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego
w Kórniku
nr 12/2017
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„DZIEŃ DZIECKA” W ROBAKOWIE

23 czerwca 2017 r.

„Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

śp. Jana Robińskiego
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu
z Rodziną i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego
w Kórniku
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ODNOWIONEGO KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

W Kórniku-Bninie tradycyjnie od 1749 r.
święto Zesłania Ducha Św. (Zielone Świątki) to dzień turniejów bractwa kurkowego
o tytuł króla kurkowego. W przeszłości król
kurkowy korzystał z licznych przywilejów
w tym również fiskalnych. Obecnie, król
kurkowy „panuje” przez rok w bractwie
kurkowym i w społeczności brackiej. Król
kurkowy staje się postacią historyczną
tak jak ponad dwustu pięćdziesięciu jego
poprzedników.
W sobotę 3 czerwca 2017 r., bracia kurkowi z Kórnika-Bnina i zaproszeni goście,
spotkali się w Kościele pw. Św. Wojciecha
w Bninie, gdzie ks. dziekan Franciszek Sikora i proboszcz parafii kórnickiej Grzegorz
Zbączyniak odprawili uroczystą Mszę Św.
i poświecili tarczę królewską ufundowaną
przez Szymona Nowackiego, ubiegłorocznego króla kurkowego.
Uroczysty turniej rozpoczęto od przyjęcia do bractwa dwóch nowych członków, którzy po złożeniu roty ślubowania
i pasowaniu przez starszego bractwa stali
się członkami organizacji przez podanie
ręki każdemu z braci. Piotr Zalewski, ur. 3
sierpnia 1957 r. w Poznaniu, jest członkiem
Zarządu Powiatu Poznańskiego, tytularnym
starostą powiatu. Dziadek Piotra, Tomasz
Zalewski (1880-1962) walczył w Powstaniu
Wielkopolski w II. Kompanii Kórnickiej.
Dariusz Pietrzak, ur. 27 czerwca 1965
w Grójcu jest właścicielem firmy „MEGAHANDEL Dariusz Pietrzak” Import-Eksport
Ciężarówek i Maszyn Ciężkich. Obaj zarekomendowani zostali przez Zbigniewa
Tomaszewskiego.
Umiejętność celnego strzelania zdobywa się podczas treningów. Członkowie
bractwa w każdy piątek spotykają się na
strzelnicy i zimą ćwiczą strzelanie z broni
pneumatycznej, a latem strzelają z kbks.
Zwycięzcą zimowych (2016/2017) turniejów strzeleckich KBBK został Zdzisław
Jakubowski, który otrzymał pamiątkowy

złoty krzyż bracki. Dalsze miejsca w kolejności zajęli: Maciej Łabno, Robert Kolwicz,
Wojciech Antczak, Roman Fludra, Marek
Nowicki. Otrzymali oni pamiątkowe srebrne
krzyże brackie.
Królewski XXIX. Turniej na strzelnicy
brackiej w Skrzynkach rozpoczęto strzałami
honorowymi: za Papieża, za Ojczyznę i za
pomyślność Bractw Kurkowych w Polsce.
Turniej zakończył się sukcesem Grzegorza
Toboły z Czerlejnka.
Grzegorz Toboła urodził się 28 czerwca 1959 r. w Środzie. Jego rodzice byli
rolnikami i Grzegorz odziedziczył po nich
zawód i gospodarstwo. Jest absolwentem
Technikum Rolniczego w Środzie. Aktualnie
prowadzi gospodarstwo rolno-warzywnicze.
Członkiem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego został 2014 r. i aktywnie uczestniczy w pracach KBBK. Jego ulubieńcami
są od dziecka gołębie pocztowe. Jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych a nawet pełnił funkcję prezesa
Koła w Kostrzynie. Zasiada w Radzie

Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Rolnik”
w Kostrzynie. Z żoną Irena dochowali się
dwóch córek. Anieszka jest absolwentką
Uniwersytetu Przyrodniczego, a Kinga
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tytuł I rycerza zdobył Wojciech
Wrzeszcz, II rycerzem został Zbigniew
Donat. Najlepszym strzelcem w punktacji
został Włodzimierz Wrzeszcz. Ustępujący
król Szymon Nowacki przekazał insygnia
królewskie: cenny ryngraf z wizerunkiem
kura wykonany w pracowni złotniczej
mistrza Jerzego Włodawca w Poznaniu.
Król Kurkowy otrzymał również pamiątkowy medal i tarczę. Uroczysta intronizacja
królewska odbędzie się przed Zamkiem
w Kórniku. Rycerze otrzymali pamiątkowe medale. Historia Bractwa jest pisana
zdobytymi trofeami, na których widnieją
znaki szczególne fundatorów (tarcza) lub
zwycięzców (medale i puchary).
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego z udziałem króla kurkowego,
w dniach 22-25 czerwca, weźmie udział
w Święcie Miasta Königstein, w Niemczech.
Grzegorz Toboła, będzie reprezentował
Kórnik i KBBK na licznych imprezach kurkowych w kraju i za granicą. Życzmy mu
szczęśliwego „królowania” w imię brackiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny
obronie” oraz dalszych sukcesów w życiu
osobistym i społecznym.
W 2017 roku obchodzimy 30.lecie
odnowienia KBBK. Dnia 23 września 2017
Kórnik będzie gościł liczne delegacje z Polski, Niemiec, Belgii, Holandii. Działalność
w bractwie kurkowym nie jest straconym
czasem i król kurkowy jest postacią historyczną i może być dumny z tego faktu.
Dnia 22 lipca przed Zamkiem w Kórniku nastąpi uroczyste przekazanie
insygniów królewskich.
					
				
Kazimierz Krawiarz
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Wycieczka „Ogończyka”

Zwiedzanie mikroregionu Biskupizna
Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk” zorganizowało – już tradycyjnie
– jednodniową wycieczkę na terenie
Wielkopolski. W sobotę, 3 czerwca,
członkowie stowarzyszenia oraz jego
sympatycy wybrali się do mikroregionu
Biskupizna.
Trasa wycieczki prowadziła przez
okolice Gostynia. Tam zwiedzili kościół i
Klasztor Filipinów na Świętej Górze. Obecnie kościół jest największym sanktuarium
maryjnym archidiecezji poznańskiej. W
okolicy Gostynia znajduje się Muzeum bł.
Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu.
Jego siedzibą jest dworek, pochodzący z
początku XIX wieku, miejsce urodzenia w
1814 roku Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej. W placówce znajdują się zbiory
etnograficzne z terenu Biskupizny, archeologiczne oraz wystawa poświęcona
działalności misyjnej Zgromadzenia Sióstr.
W plenerze prezentowane są XIX wieczne
maszyny i urządzenia rolnicze oraz odrestaurowany wiatrak-koźlak. Jadąc do Krobi
uczestnicy wycieczki obejrzeli zabytkowy,
drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, zbudowany w roku
1568 z rokokowym ołtarzem i pietą pochodzącą z początku XV wieku.
Głównym punktem tego dnia była Krobia. Największy rozwój Krobi przypada na
XV wiek, gdy wraz z okolicznymi wsiami

została własnością biskupów poznańskich.
Stąd też bezpośrednio wywodzi się nazwa
całego regionu. Uczestnicy wycieczki
mieli możliwość zapoznać się ze zbiorami
etnograficznymi z terenu Biskupizny, dzięki
czemu zapoznali się z odrębnością i urokiem lokalnej kultury. Zwiedzili unikatowe
w skali europejskiej Muzeum Stolarstwa i
Biskupizny. Mogli podziwiać wyposażenie
zakładu stolarskiego, narzędzia ślusarskie
oraz stroje ludowe i przedmioty codziennego użytku z terenu Biskupizny. W funkcjonującej aż do 1989 roku stolarni znajduje
się jeszcze XIX-wieczne wyposażenie.
Podczas obiadu uczestnicy wycieczki
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GRZEGORZ TOBOŁA XXIX. KRÓLEM KURKOWYM

spotkali się z przedstawicielkami Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działającego w Krobi, które ugościły
uczestników kawą i ciastem. Był też czas na
spacer po Krobi oraz rozmowy i zapoznanie
się z działalnością lokalnych organizacji.
Dla wielu uczestników wycieczka była
okazją, aby poznać „perełki” naszego regionu, które są mało znane, a często unikalne
w skali kraju. Dziękujemy uczestnikom za
stworzenie miłej i sympatycznej atmosfery,
a kierowcy, panu Kazimierzowi, za cierpliwość i uśmiech.
M.L., M.P.

SPOTKANIE PO LATACH
W dniu 02 czerwca w Domu Gościnnym HEDAN w Trzebisławkach,
odbyło się pierwsze po latach spotkanie
absolwentów Technikum Rolniczego dla
Pracujących w Środzie Wlkp – filia Kórnik. Spotkało się tam po kilkunastu latach
40 absolwentów rocznika; 1976 – 1979,
1977 – 1980, 1978 - 1981 aby w miłej
atmosferze powspominać nasz czas
nauki. Były łzy, wzruszenia i radość ze
spotkania. Bo nie ukrywajmy czas upłyną
nam tak szybko a zdawało się że to było
wczoraj – a tu już minęło prawie 40 lat
jak opuściliśmy mury naszej kórnickiej
„rolibudy” i każdy poszedł w swą życiową i zawodową drogę. Dziś co niektórzy
z nas to już babcie i dziadkowie – ale
czujemy się „duchem” zawsze młodzi.
Po oficjalnych przemówieniach, przyszedł czas na odczytanie list obecności
nazwisk uczniów wszystkich trzech klas
tamtego okresu.
Już nie ma z mami niektórych koleżanek i kolegów ale my o nich nie zapomnieliśmy. Jedna z klas poszła odwiedzić
ich na kórnicki cmentarz gdzie na ich
grobach zapalono znicze.
Pięknym gestem i symbolicznym
zniczem jednego z kolegów klasy najstarszego rocznika uczciliśmy minutą

9 czerwca 2017 r.

ciszy, wszystkich tych których nie ma
już wśród nas.
Swą obecnością w tak pięknym dniu
zaszczyciło nas nasze grono pedagogiczne z ówczesnych lat naszej nauki w
Techniku – pani. Zdzisława Noskowiak,
p. Józef Tomaszewski, p. Jan Łopata –
DZIĘKUJEMY !!. Był również z nami w
tym dniu p. Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Przy muzyce i obficie zastawionych
stołach bawiliśmy się do białego rana jak

za starych szkolnych lat. Bawiliśmy się
do bladego świtu.
Państwu
Danucie i Henrykowi Wlazły
dziękujemy za miłe przyjęcie.
Uczestnicy
Spotkania
po Latach
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Białą Damą 2017 wybrana została
Dominika Andrzejczak. Oto wywiad z miłościwie nam panującą.

koleżankami zainicjowałyśmy powstanie
kobiecej drużyny piłkarskiej w Kotwicy,
w której trenowałam kilka lat.

Proszę przedstawić się mieszkańcom
gminy Kórnik.
Nazywam się Dominika Andrzejczak.
Od urodzenia mieszkam w Kórniku i to
stąd pochodzi rodzina mojej mamy. Tutaj
chodziłam do przedszkola i szkoły podstawowej, a naukę w gimnazjum i liceum
kontynuowałam w Poznaniu. Obecnie studiuję etnolingwistykę na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na jakiej pozycji grasz?
Właściwie teraz nie gram w piłkę, gdyż
szkoła i inne zajęcia zmusiły mnie do przerwania tej przygody. Początkowo byłam
środkowym pomocnikiem, jednak trener
ustawiał mnie później jako napastniczkę.

Jakie są pierwsze wrażania Białej
Damy po intronizacji i święcie nominalnie Jej poświęconym?
Pozytywne emocje nie opuszczają mnie
od końca maja, kiedy na scenie Kórnickich
Spotkań z Białą Damą musiałam wyrecytować treść specjalnego ślubowania. Mieszkańcy i goście byli szalenie mili, oczywiście
wielu z nich robiło sobie ze mną zdjęcia,
ale także odbyłam wiele miłych rozmów,
wszyscy się uśmiechali i pozdrawiali mnie.

Jak wielokrotnie słyszeliśmy podczas Kórnickich Spotkań, oprócz talentu
piłkarskiego masz jeszcze przynajmniej
jeden talent, mianowicie kulinarny...
Tak. Bardzo lubię piec ciasta i co najważniejsze moje wypieki smakują ludziom.

Była trema?
Na pewno w jakimś stopniu tak, jednak
mam doświadczenia związane z pracą
spikera podczas meczów Kotwicy, odbyłam w tym zakresie specjalny kurs, więc
wystąpienia publiczne nie są dla mnie
niczym nowym. Mały niepokój był przed
imprezą, gdy zadawałam sobie pytania,
najpierw czy zostanę wybrana, a później
jaki będzie odbiór mojej osoby, czyli „co
ludzie powiedzą?”.
I co powiedzieli?
Tak jak już mówiłam – same pozytywne
emocje. Dla niektórych byłam osobą anonimową. Wielu znało mojego tatę, znali
brata, ale mnie nie kojarzyli, gdyż od dłuższego czasu uczę sie poza Kórnikiem i nie
spędzałam tutaj wiele czasu. Dziś często
mieszkańcy witają się ze mną, gratulują,
rozmawiają.
Wróćmy do Twojej przygody z Kotwicą. Jesteś nie tylko spikerką ...
Tak. W 2008 roku razem z dwiema
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Zamierzasz wrócić do drużyny?
Jeśli tylko czas i forma na to pozwolą to
oczywiście tak.

Tytuł
Wolontariusza
Powiatu
Poznańskiego
dla Marzeny
Kubiak
30 maja w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu odbyła się dziewiąta edycja spotkania z Wolontariuszami
Powiatu Poznańskiego. Niezwykła postawa
wolontariuszy nie tylko budzi uznanie,
ale stanowi również inspirację dla innych
osób oraz motywację do kolejnych działań.
Dobroczynna i niełatwa praca oraz poświęcenie są cechami nieczęsto spotykanymi.
Zasługują one na szczególną pochwałę. W
tegorocznej gali z inicjatywy Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej została
wyróżniona nasza koleżanka Marzena
Kubiak. Marzena od kilku lat jest jednym
z głównych organizatorów Finałów WOŚP
w Kórniku oraz festynów charytatywnych.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
Robert Jankowski
Źródło: www.powiat.poznan.pl

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo,
3 czerwca zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny na kórnickich Błoniach.
Dzięki wsparciu wielu rodziców oraz życzliwych nam osób i instytucji impreza udała się, o
czym świadczą pozytywne opinie jakie spływają
do organizatorów.
Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację naszego Pikniku. Dziękujemy za pyszne wypieki i pomoc na stoiskach.
Szczególnie dziękujemy wymienionym
poniżej osobom i instytucjom:
- Magdalena i Mateusz Górzni,
- Magdalena Gacek
- Anna i Przemysław Rubelek,
- Anna Przybył
- Eugeniusz Bascik,

- Karolina Morawska-Cioch,
- Bartosz Szłapka,
- Rafał Komisarczyk,
- KCRiS Oaza oraz Oaza Błonie,
- UMiG Kórnik,
- Surówki Grześkowiak,
- OSP Kórnik,
- Komisariat Policji w Kórniku i Wydział Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu,
- Jacek Pawlak
-Bar „Oskar”
Słowa uznania należa się także paniom
Annie Komisarczyk i Katarzynie Tomalak, które
wiele energii i czasu poświęciły na organizację
imprezy.
Łukasz Grzegorowski
Przewodniczący Rady Rodziców

Zajęcia wakacyjne dla dzieci
w Bibliotece Publicznej
Bajkoczytanie na polanie
wtorki, godzina 16:00
Detektywi w Bibliotece (gra terenowa)
Dla dzieci w wieku 5-7 lat
12.07 (środa) godzina 11:00-12:00

INFORMACJE

WYWIAD

Wywiad z Białą Damą

Dla dzieci w wieku 8-10 lat
13.07 (czwartek) godzina 11:00-12:00
Zapisy w Bibliotece Publicznej w Kórniku
Dzieci w Krainie Uważności
(zajęcia, plastyczne, ruchowe,
głośne czytanie)
Dla dzieci w wieku 6-12 lat
Środy i czwartki,
godzina 11:30-13:00
19-20.07, 26-27.07, 02-03.08, 09-10.08
Zapisy w Bibliotece Publicznej w Kórniku
Filia w Bninie
serdecznie zaprasza
dzieci od 7-12 lat
na wakacyjne spotkania pt. Podróże z
folklorem
Fot. www.superkid.pl
Zajęcia odbędą się 3-7 lipca
w godz.10.30-12.00
Wstęp wolny!

Jakiś ulubiony przepis?
Właściwie nie mam ulubionego. Lubię
za to eksperymentować, zmieniać, próbować czegoś nowego... Może być sernik,
szarlotka czy brownie.
Wiem, że zrobiłaś furorę wśród gości, którzy przyjechali do nas z miast
partnerskich.
Rzeczywiście. Dzieci i młodzież z Bukowiny Tatrzańskiej wspólnie z Zespołem
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej stanowiły
mój orszak podczas Kórnickich Spotkań.
Mali górale pytali się dlaczego jestem
ubrana w białą suknię i jaka jest legenda
o Białej Damie. Szaleni mili byli też goście
z Koenigstein i ich Księżniczka.
Co dzieje się z kluczem do miasta?
Wisi na ścianie w moim pokoju.
A gdybyś mogła mieć pełną, realną
władzę, co rozkazałabyś swoim poddanym?
Hmmm. Trudne pytanie. Może poprosiłabym o rozbudowę stadionu na Błoniach.
Przy okazji przyda się zadaszenie i modernizacja stanowiska spikera.
Pytał ŁG
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Świat w zasięgu
Twojego języka
17 maja na stację główną w Szkole
Podstawowej w Kamionkach wjechała
językowa lokomotywa! Recytacją wiersza
Tuwima w wykonaniu uczniów zainaugurowaliśmy Dzień Języków Obcych, a lokomotywa „dyszała i dmuchała” w czterech
językach: niemieckim, włoskim, angielskim
i hiszpańskim. W tym roku tematem przewodnim były podróże, toteż szkolny hol
ozdobiły drogowskazy prowadzące do
czterech europejskich stolic – Berlina, Rzymu, Londynu i Madrytu, miejsc, w których
nasi uczniowie mogliby się porozumieć.
W walizkach czekały na uczniów przeróżne
zadania językowe, zakładki do książek ze
zdjęciem zabytków oraz foldery turystyczne
wykonane przez uczniów.
Dzień Języków Obcych był finałem
wielotygodniowych zmagań między klasami, które walczyły o zwycięstwo w wielu
konkurencjach. Pod okiem wychowawców
pisały scenariusze i wykonywały scenki teatralne, przygotowały interesujące prezentacje o atrakcjach turystycznych jednego
z krajów; stworzyły plakaty przedstawiające
najciekawsze zabytki. Największe emocje
wzbudziły jednak konkurencje finałowe –
quiz wiedzy o czterech krajach oraz „bitwa
na mikrofony”, podczas której dwie klasy
walczyły o prymat w wykonaniu jednej
piosenki w języku obcym – oczywiście
o podróżowaniu.
Cały dzień upłynął w radosnej, wielojęzykowej atmosferze i nawet chwilowy brak
prądu nie popsuł nam zabawy. A na koniec
nauczyciele w podziękowaniu za zaangażowanie w organizację Dnia Języków
przygotowali dla uczniów niespodziankę.
Pokonując tremę, wystąpili dla nich na
scenie przebrani za znanych piosenkarzy śpiewających w czterech językach.
Nieskromnie nadmienię, że owacjom nie
było końca!

Wszystkie klasy wykazały się wiedzą
i talentem językowym, z zaangażowaniem
walcząc o zwycięstwo, jednak wieniec
laurowy otrzymać mogła tylko jedna: w tym
roku była to klasa Vb. W nagrodę uczniowie
wraz z wychowawczynią otrzymali zaproszenie na piknik i pizzę!
Projekt został sfinansowany z grantu
otrzymanego z Urzędu Miasta i Gminy
w Kórniku.
W imieniu nauczycielek
języków obcych
Magdalena Bartosik
Spotkanie z filmem
animowanym w Szkole
w Kamionkach
Wszyscy mamy jakieś zdolności, mniej
lub bardziej widoczne, albo jeszcze zupełnie nieodkryte. O tym 2 czerwca na wieczornym spotkaniu z filmem animowanym
przekonali się uczniowie klasy 6b. Obejrzeli
cztery filmy: „Czekając na księcia”, „Kreatury”, „Pająk i muchy” oraz „Konstruktor”.
Wielkie było ich zdumienie, że artystyczne
filmy animowane wcale nie są łatwe w odbiorze, choć są trochę bajkowe. Poruszają
jednak problemy bliskie młodym ludziom:

Wieści
zE SP nr 1
w Kórniku

samotność, odrzucenie, inność, potrzeba
akceptacji, miłości i przyjaźni. Dyskutowali,
dociekali, byli ciekawi kontekstu. Wszystkie
nurtujące ich pytania zadali autorce, która
zgodziła się udzielić im wywiadu przez
komunikator Skype.
Twórczyni Tessa Milewska-Moult, młoda dziewczyna, zdobyła już wiele nagród
nie tylko w Polsce, ale też na festiwalach
i konkursach międzynarodowych. Swój
warsztat doskonaliła podczas stypendium
w Indonezji, pracując z artystami – specjalistami w technice światłocieni. Pierwszy film
stworzyła w wieku 15 lat, na warsztatach
w Centrum Kultury Zamek. Był to przypadek
i gdyby nie on, nie wiadomo, czym zajmowałaby się teraz.
Uczniowie dowiedzieli się, że praca nad
filmem animowanym to bardzo pracochłonne zajęcie: nad jedną z animacji, trwającą
kilkanaście minut, artystka pracowała aż
dwa lata. Obecnie Tessa Milewska-Moult
reżyseruje bajkę dla dzieci, którą może już
w przyszłym roku będzie można zobaczyć
na kanale TVP ABC.
Małgorzata Urbanowicz

VI WIELKOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW SZKOLNYCH

„ŚPIEWAJĄCA WIELKOPOLSKA 2017”
10 czerwca 2017 r. w auli poznańskiej Akademii Muzycznej odbył się
VI Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska
2017”. Już drugi raz w konkursie udział wziął chór „Viva la Musica” ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Do konkursu przystąpiło 9 chórów
z całej Wielkopolski. Zespoły wykonywały pieśni okolicznościowe i ludowe, a cappella lub z akompaniamentem.
Chór „Viva la Musica” zaśpiewał trzy utwory: „Czerwone jabłuszko”
w opracowaniu Oskara Kolberga, „Uciekła mi przepióreczka”- melodię
ludową i „Flaga” do słów Arkadiusza Kobusa i muzyki Marcina Siwca.
W jury zasiedli wykładowcy poznańskiej Akademii Muzycznej: doc. dr
Teresa Śnitko, dr hab. Tomasz Dzięcioł, prof. dr hab. Leon Zaborowski.
Jurorzy podkreślali wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu.
Kórnicki chór prezentuje coraz wyższy poziom, co potwierdził w sobotnie przedpołudnie podczas występów, zdobywając tym razem Srebrny
Dyplom i II miejsce w Wielkopolsce.
Wielkopolski Konkurs Chórów „Śpiewająca Wielkopolska” odbywa
się w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych
„Śpiewająca Polska”. Uczestnictwo w programie wpływa mobilizująco na
chórzystów, a udział w cyklicznych przeglądach i konkursach pozwala
na konfrontację z innymi zespołami. Dzięki udziałowi w programie chóry
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stale podnoszą swój poziom artystyczny, poszerzają repertuar i świetnie
reprezentują swoje szkoły. Dyrygenci mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji podczas warsztatów i konferencji dla dyrygentów chórów.
Tegoroczna edycja programu „Śpiewająca Polska” właśnie dobiegła
końca, ale liczymy, że od nowego roku będziemy kontynuować przygodę
ze śpiewaniem w ramach programu.
Lidia Jakubowska
fot. Małgorzata Skrzypczak
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TRZECIOKLASIŚCI W WARSZAWIE
W dniach 01-02.06.2017 uczniowie klasy
trzeciej „d” i „ e” Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wraz z wychowawczyniami i opiekunkami
udali się na wycieczkę szkolną do Warszawy.
Celem podróży było oczywiście zwiedzanie
najważniejszych miejsc historycznych w stolicy,
ale także Stadion Narodowy oraz Centrum
Nauki Kopernik.
Całej wycieczce towarzyszyła wielka ciekawość, tych szczególnych miejsc, o których
już w trakcie podróży informował przewodnik.

Po dojechaniu na miejsce dzieci udały się na
zwiedzanie Stadionu Narodowego ( miejsca
będącego gwoździem programu szczególnie
dla chłopców). Małoletni , ale już prawdziwi
kibice, poza tradycyjnym zwiedzaniem stadionu mieli nie lada okazję posiedzieć w fotelach
zawodników rezerwowych, czy obejrzeć zaplecze szatni niedostępne dla zwykłych kibiców
takie jak: łazienki z prysznicami, wannami,
szeroką bazę rehabilitacyjną i relaksacyjną
naszych zawodników. Po udanych zakupach
w sklepiku stadionowym uczniowie udali się
wraz z przewodnikiem na zwiedzanie Starego
Miasta. Podziwiali Kolumnę Zygmunta, Zamek
Królewski, Pałac Prezydencki, pomnik Syrenki.
Doszli również do Grobu Nieznanego Żołnierza
i tam przyglądali się robiącej niemałe wrażenie
zmianie warty. Pomimo zmęczenia i burczących
brzuchów udaliśmy się jeszcze na zwiedzanie
Łazienek. Tutaj podziwialiśmy piękno przyrody i

niepowtarzalny urok pałacu na wodzie i innych
obiektów architektonicznych znajdujących się
w parku . Dzień zakończyliśmy długo wyczekiwaną obiadokolacją i rozpakowaniem się w
hotelowych pokojach.
Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Tu uczniowie mogli podziwiać prawie 450 eksponatów w 4 galeriach,
z takich dziedzin jak: Człowiek i Środowisko,
Świat w Ruchu, Korzenie Cywilizacji, Strefa
Światła. Po tych atrakcjach i smacznym obiedzie wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni,
wrócili do autokaru, aby rozpocząć podróż
powrotną do domu.
Dzieci swoimi przeżyciami i wiadomościami chętnie dzieliły się z innymi kolegami
i koleżankami, sami zaś wzbogacili swoją
wiedzę o nowe oraz bogate doświadczenia.
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WIeści z SP Kamionki

Agata Dopierała

II Rodzinny Bieg na Orientację
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie

W słoneczne piątkowe popołudnie 2
czerwca br. spotkaliśmy się wspólnie z
rodzicami i dziećmi oraz nauczycielami
naszej szkoły na II Rodzinnym Biegu
na Orientację. To kolejna, ostatnia już
w tym roku szkolnym impreza integracyjna zorganizowana dla Społeczności
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego „Aktywnie działamy, czas dla
siebie mamy”. Tym razem postawiliśmy
na rozwijanie sprawności fizycznej i
obcowanie z przyrodą.
Bieg rozpoczął się o godz. 17-stej na
dziedzińcu szkoły, skąd co kilka minut
Pani Basia Jańczyk wypuszczała na trasę
kolejne zespoły. Zawodnicy wyposażeni w
mapy rozpoczęli marszobieg. Do pokonania
było ponad 8 kilometrów i do zaliczenia 10
punktów kontrolnych! Mimo długiej trasy
wiodącej przez polne i leśne drogi nasi rodzice wraz ze swoimi dziećmi ambitnie zaliczali kolejne punkty kontrolne. Dodatkowym
zadaniem dla zespołów było odszukanie
kopert i zapoznanie się z ukrytymi w nich
informacjami na temat historii najbliższej
okolicy. Na mecie dzielnych zawodników
witała Pani Dyrektor Małgorzata Siekierska
i Pani Małgorzata Pyła, która odnotowywała
czas przemarszu poszczególnych zespołów
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i sprawdzała zaliczenie wszystkich punktów
kontrolnych.
W oczekiwaniu na pozostałe zespoły,
dzieci i dorośli spędzali czas biorąc udział
w grach zręcznościowych i łamigłówkach
umysłowych. Po przybyciu wszystkich
uczestników na kórnickie błonia każdy mógł
upiec kiełbaskę przy ognisku, które rozpalił
dla nas Pan Dariusz Śmigielski. Jedliśmy
także pyszne drożdżowe ciasto, które
upiekł specjalnie dla nas Pan Kaczmarek z

Kórnika. W gwarnej i radosnej atmosferze
dzieliliśmy się wrażeniami z trasy. Każdy
uczestnik Rodzinnego Biegu na Orientację
otrzymał dyplom, okolicznościową chustę i
drobne upominki. Tego dnia wszyscy byliśmy zwycięzcami!
Nad naszym bezpieczeństwem podczas
biegu czuwali policjanci i strażnicy miejscy
z Kórnika, którym serdecznie dziękujemy.
SP Szczodrzykowo
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Od 1991 roku w polskich szkołach
realizowany jest europejski program pod
nazwą Szkoła Promująca Zdrowie, którego
koncepcja i strategia wyrosła z ogólnych
założeń promocji zdrowia i przekonania,
że szkoła ma być środowiskiem, którego
społeczność nie tylko się uczy i pracuje,
ale także nawiązuje kontakty z innymi, zna
zasady zdrowego stylu życia, przeżywa
porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się
i czuje bezpiecznie.
Przed dwoma laty po dokładnym
zapoznaniu się z powyższymi założeniami i procedurami oraz po wykonaniu
wstępnych badań nawyków żywieniowych,
poziomu aktywności fizycznej i samopoczucia Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
przystąpiła do realizacji opracowanego
przez siebie szczegółowego planu działania. Objęły one swym zasięgiem całą
społeczność szkolną, a więc uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, ale również partnerów zewnętrznych.
Koordynatorem całego przedsięwzięcia
została wicedyrektor Agnieszka Półchłopek.Wszyscy przystąpili do ciężkiej pracy,
która przebiegała wielotorowo i obejmowała
szeroko pojęte aspekty zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego sprowadzające
się do czterech zasad: tworzenie odpowiednich nawyków żywieniowych, promocja
aktywności fizycznej i rekreacji w ruchu,
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz
kształtowanie kultury zachowania i wiary we
własne możliwości.
W ramach realizacji naszego planu
uczestniczyliśmy w licznych programach
zewnętrznych dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia
psychicznego, a nasi nauczyciele przygotowywali i realizowali własne autorskie projekty dedykowane tym właśnie aspektom
zdrowia. Odbyły się dziesiątki konkursów
wiedzy i plastycznych, wykładów dotyczących bezpieczeństwa komunikacyjnego
i w sieci Internetu, spotkań tematycznych
z dietetykiem oraz osobami pracującymi
poza granicami naszego kraju na misjach
edukacyjnych i medycznych, warsztatów
kulinarnych, ćwiczeń udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, pogadanek, zajęć rekreacyjnych, przeprowadzono wiele
ankiet i badań wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły.
Wyniki i wnioski z tych badań dostarczyły nam realnej wiedzy na temat efektów
naszej pracy, poziomu samopoczucia
i zadowolenia ze szkoły oraz akceptacji
dla idei Szkoły Promującej Zdrowie całej
społeczności szkolnej.
Nasze działania i ich efekty w postaci
wyników badań zostały zawarte w obszernym raporcie i prezentacji multimedialnej
przekazanej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, celem ich oceny i przyznania stosownego certyfikatu. Pewnym ewenementem jest
to, że nam udało się zrealizować wszystkie
zadania w ciągu zaledwie dwóch lat, bo
zwykle praca nad tym programem trwa od
trzech do pięciu lat.

Dnia 6 czerwca 2017 roku nadszedł
czas na finał, który przybrał formę wizyty
studyjnej z udziałem zacnych gości:
pani Katarzyny Wardzińskiej - wizytatora
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani
Beaty Rutkowskiej z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, pana Jerzego
Lechnerowskiego - burmistrza naszej gminy, Rady Rodziców szkoły, radnych oraz
reprezentantów lokalnej oświaty, sportu,
pomocy psychologicznej i społecznej.
W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie
klas IV-VI nauczyciele, pracownicy i rodzice. Specjalnie na tę okazję zeszła z obrazu
nasza patronka Teofila z Działyńskich Szołdrska–Potulicka, która na obiad zażyczyła
sobie bażanta w czekoladzie z gruszkami.
Kucharka, która kierowała się zasadami
zdrowego żywienia, przewidziała kłopoty
i rzeczywiście naszą Białą Damę dopadła ciężka niestrawność. Zapadła w sen
i przyśniła się jej piękna historia z księciem
Witaminkiem w roli głównej, który był orędownikiem zdrowego stylu życia. Nasza
Teofila, jako kobieta czynu, postanowiła
wdrożyć w życie te zasady, w czym zapewne pomogła jej przygotowana przez
nas prezentacja multimedialna obrazująca
liczne dokonania szkoły w trakcie realizacji
programu. Była ona zwieńczeniem zarówno dwuletniej pracy nad programem, jak
i wizyty studyjnej. Wszyscy zgromadzeni
byli pod wrażeniem ilości i różnorodności
podjętych przez nas zadań oraz wyników
licznie przeprowadzonych badań. Również
nasza Teofila obejrzała wszystko z należytą uwagą, wysłuchała komentarza, po
czym stwierdziła, że od nadmiaru wrażeń
w głowie jej się kręci i wróciła na obraz,
aby wszystko, co zobaczyła i usłyszała,
spokojnie przemyśleć. Gdy nasza patronka
oddała się rozmyślaniom, wszyscy uczestnicy spotkania udali się na piknik ze zdrową
żywnością. Stoły, jak za czasów Teofili,
uginały się od smacznego jadła – zdrowych
sałatek i surówek (ich fundatorem był pan

Marcin Grześkowiak), pełnoziarnistego
chleba, marchewkowego i szpinakowego
ciasta, podanych w fantazyjny sposób
owoców. Nasze zmysły były zewsząd atakowane trudnymi do opisania zapachami,
niezwykłymi smakami, a przepyszne przekąski czarowały nas feerią barw.
Ku radości wszystkich uczestników
programu nasze starania zostały bardzo
wysoko ocenione przez kuratoryjną komisję
i otrzymaliśmy dokument stwierdzający
przynależność SP nr 2 do Wielkopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a więc
znaleźliśmy się w gronie 284 szkół w Wielkopolsce, które mogą poszczycić się takim
certyfikatem. Dzięki temu programowi nasi
uczniowie dokładnie znają piramidę zdrowego żywienia, wiedzą, jak komponować
posiłki, doceniają znaczenie ruchu dla
ogólnej kondycji organizmu, a także wiedzą,
że równie ważne dla dobrego samopoczucia są wysoka kultura osobista i poczucie
bezpieczeństwa.
Certyfikat ten, poza niewątpliwym zaszczytem, także zobowiązuje do dalszych
działań na rzecz ochrony i pomnażania
zdrowia, ciągłego budowania klimatu społecznego sprzyjającego osiąganiu przez
wszystkich sukcesów i poczucia własnej
wartości. W obliczu tej konkluzji należy
stwierdzić, że nasza praca wcale się nie
skończyła, ona dopiero otworzyła nas na
pewne aspekty życia szkolnego. Tak więc
jeszcze wszystko przed nami…
Ewa Nowaczyk
Agnieszka Półchłopek

XVII Przegląd Małych Form Teatralnych – Robakowo 2017
Od początku istnienia Gimnazjum
w Robakowie, czyli od osiemnastu lat,
organizujemy dwie imprezy o zasięgu
wojewódzkim: Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych i Przegląd Małych Form
Teatralnych. W czwartek 1 czerwca
2017r. w świetlicy wiejskiej obok szkoły
gościliśmy młodych aktorów z Wielkopolski, którzy uczestniczyli w siedemnastej
edycji PMFT.
Jako temat przewodni wybraliśmy
w tym roku „Z bohaterem w tytule”, toteż
grupy teatralne prezentowały inscenizacje utworów, w tytułach których pojawia
się bohater:
„Harry Potter i grota salahara”
- Zespół Szkół w Biedrusku,
„Antygona” - Gimnazjum w Kórniku,
„Kosmita” - Gimnazjum w Krzykosach,
„Mikołajek” - Gimnazjum nr 1 w Luboniu,
„Prawdziwy superbohater”
- Gimnazjum nr 1 w Murowanej
Goślinie,
„Mały Książę”
- Gimnazjum nr 6 w Poznaniu,
„Szalone życie Rudolfa”
- Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec,
„Balladyna” - Gimnazjum w Robakowie.
Osiem grup teatralnych, osiemdziesięcioro troje młodych aktorów, troje jurorów, dziesięcioro nauczycieli i ośmioro
pomocników – tyle osób obejrzało z zainteresowaniem konkursowe spektakle.
Potem wszystko należało do jurorów,
czyli Pań: Agaty Wittchen-Barełkowskiej
- teatrologa i Martyny Zaremby-Maćkowskiej - aktorki Teatru Nowego w Poznaniu

oraz Pana Sławomira Animuckiego –
dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury.
Najlepsze przedstawienie zaprezentowała grupa teatralna z Gimnazjum nr
1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu, która przeniosła na scenę fragment
powieści „Mikołajek” Rene Goscinny’ego
i Jeana-Jacquesa Sempe.
Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa trupa aktorska w składzie:
Marta Dziubek, Klara Gęstwa, Aleksandra Mitek i Kacper Zieleniak. Nie zdobyli
głównej nagrody – pamiątkowej statuetki
– jednak jurorom spodobała się kreacja
Grabca - Kacpra Zieleniaka i wyróżnili go
pamiątkowym dyplomem. Gimnazjaliści
z Kórnika pod opieką Pani Anny Paprockiej wzięli na aktorski warsztat klasykę
– „Antygonę” Sofoklesa. Ta inscenizacja
zaskoczyła pomysłem scenograficznym,
charakteryzacją i kostiumami. Wyróżnienie aktorskie otrzymała Urszula Woźna.
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Szkoła w Bninie - Szkołą Promującą Zdrowie

Gratulujemy!
Jak co roku dopisała pogoda, a wszyscy uczestnicy, nauczyciele i jurorzy
komplementowali nas za wspaniałą organizację imprezy, niepowtarzalną atmosferę, upowszechnianie kultury teatralnej
i… drożdżowy placek z truskawkami
i rabarbarem.
Dziękujemy wszystkim młodym aktorom, ich opiekunom, członkom jury,
Pani Dyrektor Bożenie Czerniak i Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik, którzy
współfinansują to przedsięwzięcie, Panu
Przemysławowi Kolińskiemu za oprawę
graficzną. Do zobaczenia za rok.
Z teatralnym pozdrowieniem
Agata Czerniga-Pierożek
Hanna Złota-Maćkowiak

„Polska i Polacyw czasie
II wojny światowej”
W dniu 30 maja br. odbył się w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Luboniu konkurs historyczny dla szkół
podstawowych „Polska i Polacy w czasie
II wojny światowej”, którego współorganizatorem był poznański oddział Instytutu
Pamięci Narodowej. W konkursie wzięło
udział 70 uczniów z prawie 40 szkół całego
województwa wielkopolskiego. Celem konkursu było: wzbudzanie zainteresowania
najnowszą historią Polski, poszerzenie wiedzy uczniów z historii Polski z lat 1939-1945
oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
Wielki sukces odniósł Kajetan Firlej
uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Szczodrzykowie, który zajął III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
Robert Steinitz
nauczyciel historii SP
w Szczodrzykowie
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w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

3 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie odbyły się już
po raz szesnasty Gminne Warsztaty Dziecięcej Twórczości Plastycznej. Tematem
tegorocznych warsztatów były zwierzęta
małe i duże. Do pracy twórczej w naszym
pięknym ogrodzie zaprosiliśmy uzdolnione
plastycznie dzieci w wieku przedszkolnym z
gminy Kórnik oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli:Bajkowa Kraina z Tulec i Przedszkole
nr 75 Przyjaciele Włóczykija z Poznania
wraz z opiekunami. Uczestnicy mieli do
dyspozycji cztery stanowiska z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych: malarstwofarba plakatowa, rysunek - kredka pastelowa, rzeźba - glina, grafika - styropianoryt.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły
prace, które przez członków jury zostały
docenione. Wszyscy uczestniczy otrzymali
w nagrodę blejtram z pędzlem i farbą oraz
dyplomy uczestnictwa. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Andrzej Biniakowski, Celina Dąbrowska, Marianna Gralińska, Lena
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
24.06 - FESTYN KÓRNICKIE WIANKI
NA PROWENCIE. Bnin – Półwysep Szyja
(w godz. 11:00-14:00), Kórnik – Prowent
(w godz. 16:00-00:00).
25.06 - WIELKIE GRILLOWANIE. Kórnickie Błonie (teren przy hotelu Daglezja
- ul. Woźniaka 7). Start godz. 13:00.
27.06 – BAJKOCZYTANIE: „REKSIO”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 16:00.

Kobryń, Marcjanna Kozłowska, Aleksandra
Ławska, Arkadiusz Nowak, Weronika Rose,
Michalina Runowska- Kubczak, Julia Świątnicka, Aleksandra Zimowska. Wszystkie
prace były bardzo ciekawe. Dziękujemy

serdecznie za udział w Warsztatach: dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom, a także
pracownikom Przedszkola Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie. Do zobaczenia za rok!
Anita Stodulska

VIII Festiwal Języka Angielskiego w Kórniku
Już po raz ósmy młodzież z Robakowa,
Puszczykowa, Lubonia i Kórnika uczestniczyła w Festiwalu Języka Angielskiego, którego
organizatorem jest Kórnickie Gimnazjum im.
Władysława hr. Zamoyskiego. Utalentowani
gimnazjaliści współzawodniczyli w 4 konkurencjach: piosenka, wiersz, scenka rodzajowa
i film. Wszystkie konkurencje odbywały się
oczywiście w języku angielskim w sali OSP
w Kórniku dnia 25 maja 2017r. Festiwal mógł
się odbyć dzięki grantowi gminy Kórnik oraz
wsparciu Rady Rodziców.
W skład jury wchodzili nauczyciele języka
angielskiego: Elżbieta Drótkowska-Klessa, Katarzyna Mroczek, Karolina Wilczyńska-Kąkol,
Monika Kuświk oraz 2 przedstawicieli młodzieży. Nad wszystkim czuwała Anna Żurawska –
nauczycielka języka angielskiego z kórnickiego
gimnazjum i organizatorka festiwalu.
Po uroczystym otwarciu imprezy, gimnazjaliści rozpoczęli rywalizację w kategorii piosenka.
Konkurencja była duża, bo wystartowało 16
osób. Niekwestionowanymi zwycięzcami
okazali się Julia Krok z Kórnika oraz Kacper
Zieleniak z Robakowa. Drugie miejsce zajęła
Alicja Kochańska z Gimnazjum z Robakowa,
natomiast 3 miejsce zostało przyznane Joannie
Cykowiak z Gimnazjum nr 1 z Lubonia Karolinie Madej z Gimnazjum nr 1 z Puszczykowa.
Jury zdecydowało też o wyróżnieniu Patrycji
Ochowiak i Pauliny Sobieralskiej z Robakowa.
W drugiej kategorii - wiersz uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością tekstu,
piękną wymową oraz interpretacją wiersza.
Pierwsze miejsce zdobyła Weronika Lazarek
z Puszczykowa, drugie – Antoni Kaźmierczak
z Kórnika, trzecie – Oliwia Podsadny z Lubonia.
Kolejna konkurencja wymagała najwięcej
wysiłku od gimnazjalistów. W scence rodzajowej najlepiej zaprezentował się zespół z Kórnika
–Karolina Staniszewska, Dominika Frąckowiak,
Maria Kwiatkowska, Julia Zielazek i Miłosz Nawrocki, pokazując zabawny skecz „Blind date”.

Afisz
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XVI Gminne Warsztaty Dziecięcej Twórczości Plastycznej

Drugie miejsce uzyskał również zespół
z Kórnika: Zuzanna Rutkowska, Oliwia Kordylasińska, Julia Majchrzak, Julia Zielazek, który
pokazał zabawną scenkę „At the hairdresser`s”.
Na trzecim miejscu uplasowało się gimnazjum
z Robakowa, które zaprezentowało scenkę
„Overboiled”, w składzie Natalia Madajczak,
Zuzanna Smuszkiewicz, Aleksandra Ignaszak
i Wiktoria Bortlisz.
W ostatniej kategorii – film gimnazjaliści
mieli za zadanie nagrać odcinek DIY, czyli
wykonać coś ciekawego, samodzielnego
i pomysłowego oraz skomentować to w języku
angielskim. Za najciekawszy jury uznało film
zespołu z kl. 2c Kórnika, który nagrał, jak można
wykonać wyrzutnię na ziemniaki. Na drugim
miejscu uplasował się film z Robakowa , który
nagrały Roksana Poźniak i Anita Kwapisz, a tematem były praktyczne i pomysłowe pudełka

na akcesoria biurowe. Trzecie miejsce zajął
Stanisław Piórkowski z Puszczykowa, który
wykonał na wizji pyszne danie mięsne.
Miłą niespodziankę sprawili absolwenci Kórnickiego gimnazjum, którzy wystąpili gościnnie
na Festiwalu z ciekawą scenką. Chyba dobrze
wspominają kórnicką szkołę!
Mimo rywalizacji atmosfera festiwalu była
wspaniała. Wszystkie nagrody uroczyście
wręczyła pani dyrektor Gimnazjum w Kórniku
Marzena Dominiak. Uwieńczeniem imprezy
było wspólne pamiątkowe zdjęcie i pyszna
pizza w restauracji Ventus. Mamy nadzieję, iż
mimo zmian w szkolnictwie uda nam się kontynuować Festiwal i spotkać się znowu za rok.
Anna Żurawska

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).
8.07 - FESTYN RODZINNY W RADZEWIE. Boisko piłkarskie przy remizie, start
godz. 17:00.
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
Opracowała Zosia Fludra

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Jankowiak” informuje,
że umowa na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w placówce
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia została przedłużona do 30.09.2017.
Wszystkich Pacjentów, którzy zostali zarejestrowani na zabiegi
po upływie wyżej wymienionego terminu
prosimy o kontakt w drugiej połowie września 2017.
Tel. 61 670 0 680; 509 686 710.

Oświadczenie
Szanowni Państwo,
dementując pojawiające się w ostatnim czasie plotki dotyczące zamknięcia
Przedszkola „Bajkowy Dwór’’ pragnę poinformować, iż przedszkole funkcjonuje
i będzie funkcjonowało przez całe wakacje jak również od września 2017 r.
Zmiany personalne nie mają wpływu na obecne i przyszłe funkcjonowanie
placówki.
Chciałbym zapewnić obecnych i przyszłych rodziców naszych podopiecznych,
iż od sierpnia będzie obecna pełna obsada kadrowa.
Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem nowych rodziców zostanie
utworzona kolejna, siódma grupa przedszkolna.
Właściciel przedszkola
Piotr Małecki
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„Historie warte poznania” w kórniku

W sobotę 10 czerwca w sali Zakładu
Doświadczalnego PAN na kórnickich
Piaskach odbyło się spotkanie z autorem książek „Historie warte Poznania”
oraz „Miasto nie do Poznania” Filipem
Czekałą.
Autor opowiedział zebranym o kulisach
powstania książki, przybliżył tematykę rozdziałów i zdradził co, być może, znajdzie się
w kolejnej publikacji z tej serii.
Obie książki są zbiorem ciekawych,
dobrze opowiedzianych historii dotyczących Poznania i okolic – zarówno miejsc,
wydarzeń jak i ludzi.

11 czerwca odbyłą się XI Parafiada
w Kórniku, tym razem pod hasłem: „W Bogu
siła”. Uczestnicy mogli oglądać występy
solistów i zespołów, uczestniczyć w pieczeniu chleba i degustacji smakołyków. Dla
najmłodszych przygotowano plac zabaw,
malowanie anioła, rodzinny decoupage,
a dla odważnych konkursy: skoczna Parafianka i parafialny Siłacz. Można było
zagrać w szachy lub strzelic z łuku. Wielu
wzięło udział w loterii z nagrodami.
Dochód z imprezy przeznaczono na
finansowanie trwających w Kolegiacei
Kórnickiej prac remontowych.
ŁG

Na sali, wśród widzów obecny był jeden
z bohaterów „Historii wartych Poznania” Ludwik Misiek. Obecnie 90 letni weteran Armii
Krajowej, rekordzista świata i wielokrotny
rekordzista Polski w szybownictwie, projektant, posiadacz patentu na konstrukcję
mostów, z których kilkaset (!) powstało w
naszym kraju także krótko opowiedział o
swoim życiu i osiągnięciach. Pan Ludwik
w czasie wojny ukrywał się w Kórniku w
zakładzie szewskim, który jest tematem
rozdziału w „Mieście nie do Poznania”.
W książkach nie brakuje także innych
wątków kórnickich - co nie dziwi zwa-

żywszy, że prababka autora po mieczu
pochodziła z Kórnika, a dziadkowie po
kądzieli mieszkają w Błażejewie. Wśród
uczestników nie zabrakło więc licznej
grupy krewnych i powinowatych autora,
którzy później spotkali się na biesiadzie w
gościnnej Mościenicy.
Organizatorem spotkania był Adam
Grzegorowski, a wsparli go: Zakład Doświadczalny PAN, Wydział Promocji Gminy UMiG, Izba Pamiątek Regionalnych,
„Wspaniała Siódemka”.
ŁG

KULTURA

KULTURA

Parafiada w Kórniku

„Wykręcone” stojaki Dla rowerów
W zeszłorocznej edycji programu Kręć Kilometry kórniczanie „wykręcili” czwarte wynik w Polsce, dzięki czemu zdobyli cztery komplety stylowych stojaków rowerowych. Gratulujemy inicjatorom kórnickiego „kręcenia” i wszystkim, którzy wspólnie „kręcili”.
Stojaki stanęły niedawno przy ratuszu w Kórniku, przy „Oazie” oraz przy Przystani Rowerowej w Szczynikach.
W tym roku także mamy szansę na nagrody. Zapraszamy do wspólnego „kręcania” na www,kreckilometry.pl
ŁG
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W sobotę 3.06.2017 r. odbyła się już
III edycja BIEGU ROBAKA w Robakowie,
zainicjowana przez Samorząd Uczniowski
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Tegoroczny Bieg
został zorganizowany jako jedna z atrakcji
w ramach Dnia Dziecka w Sołectwie Robakowo. Brali w nim udział dzieci, młodzież i
dorośli. Bieg cieszył się jeszcze większym
zainteresowaniem niż w latach poprzednich
dzięki swojej otwartej formie. Dla każdego
uczestnika na mecie czekał pamiątkowy
medal oraz pakiet metowy. Wszyscy biorący
udział, którzy dotarli do mety, wzięli udział
w losowaniu dodatkowych nagród ufundowanych przez sponsorów Biegu.
W kategorii Kobiet pierwsze miejsca
zajęły kolejno: Magdalena Murdza oraz Bar-

bara Banaszkiewicz natomiast w kategorii
Mężczyzn pierwsze miejsca uzyskali: Piotr
Łukasiewicz, Sebastian Błotny i Zbigniew
Kopaszewski.
Celem imprezy była popularyzacja
biegania wśród młodych ludzi oraz zainteresowanie sportem lokalnej społeczności,
dlatego poza nagrodami za szybkość nasz
Bieg przewidywał losowe nagrody dla
wszystkich biegaczy.
Dzięki pomocy wolontariuszy z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w
Robakowie i dopingowi kibiców, biegacze III
BIEGU ROBAKA pokonali swoje słabości,
osiągnęli zamierzony cel, a przy okazji dobrze się bawili, tak jak i my podczas całego
wydarzenia.
Szczególne podziękowania za pomoc
i zaangażowanie w organizację Biegu
składamy:
Kórnickiemu Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA w Kórniku
Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kamionkach
Hurtowni Kosmetyków
POWĄSKA w Kórniku
Hurtowni Owoców
Maciej Kuberacki w Kórniku
Pani Marii Galewskiej Programme
Manager - EU policies
Wolontariuszom III BIEGU ROBAKA
Szczegółowe wyniki Biegu na stronie
szkoły:
www.gimnazjumrobakowo.kornik.pl
Do zobaczenia na mecie za rok!
III BIEG ROBAKA 2017 realizowany był
w formie grantu ze środków przyznanych
przez Miasto i Gminę Kórnik. Koordynatorami Biegu byli trenerzy sportu z Gimnazjum
w Robakowie – pan Paweł Pawlaczyk i pan
Marcin Stanikowski.
Przemysław Koliński

Bieg Zamoyskiego

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

III BIEG
ROBAKA

– informacja o utrudnieniach

W niedzielę, 16 lipca, w godzinach od 9.00 do godz.10.30
ulicami Kórnika i Bnina pobiegną uczestnicy organizowanego przez Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik „II Biegu
Zamoyskiego”.
W tym roku trasa biegu została zmodyfikowana, by
zapewnić bezpieczeństwo większej liczbie biegaczy. Bieg
wystartuje na ul. Poznańskiej przy budynku Policji, dalej
pl. Niepodległości (te ulice będą zamknięte na cały czas
trwania biegu), ul. Zamkową, Parkową, Al. Flensa, Dębiecką;
następnie ul Biernacką i Armii Krajowej i Rynkiem w Bninie
(ten odcinek będzie zamknięty od godz. 8.30 do 10.00 –
objazd przez Jeziory Wielkie lub Dębiec). Dalej trasa biegu
skręca w ul. Jeziorną, by promenadą i ul. Wodną wrócić na
pl. Niepodległości. Stąd bieg ul. Poznańską dochodzi do ul
Woźniaka, skąd biegacze wbiegają na ścieżkę rowerowo
– pieszą i dalej ul. Leśną do OSiR-u. Również ul. Leśna
będzie zamknięta na czas biegu.
W godzinach biegu przejazd między Kórnikiem a Bninem
będzie możliwy tylko obwodnicą Kórnika - drogą 434. Objazd
ul. Poznańskiej i pl. Niepodległości poprowadzony będzie
ul. Wojska Polskiego i Stodolną.
Prosimy bardzo o uwzględnienie tych ograniczeń przy
planowaniu niedzielnego poranka - szczególnie dotyczy to
osób mieszkających przy trasie biegu oraz wybierających
się na przedpołudniowe msze w Kórniku i Bninie – dotarcie
na nie będzie na pewno utrudnione.
I  gorąco zapraszamy, pomimo wczesnej pory, do
kibicowania uczestnikom Biegu Zamoyskiego; będzie
wśród nich spore grono mieszkańców naszej gminy.
W imieniu organizatorów
Maciej Brylewski, prezes Stowarzyszenia

sZACHY

Seniorzy
z Akademii
Seniora
podbili Śrem

Z okazji Dnia Dziecka pod hasłem “Edukacja przez Szachy w Szkole” odbył się turniej
szachowy dla dzieci klas 0-3.
W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe Gminy Kórnik uczestniczące w programie
„Edukacja przez Szachy w Szkole”. Turniej
został zorganizowany przez Międzyszkolny

Uczniowski Klub Sportowy „Wieża Kórnicka”.
Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju
otrzymały pamiątkowe medale, a za miejsca 1-3
wręczono pamiątkowe dyplomy dziewczętom
i chłopcom oraz szkołom. Rozlosowano wśród
uczestników książki z zadaniami szachowymi.
Zadanie zrealizowano ze środków przyznanych
przez Gminę Kórnik.
Zwycieżył Tymoteusz Kątny z Radzewa,
przed Bartoszem Pentkiem również z Radzewa

i Tymoteuszem Zawitajem oczywiście z Radzewa. Wśród dziewcząt najlepsza byłą Zuzanna
Wlazły i Nadia Trawa (obie z Radzewa) oraz
reprezentująca Szczodrzykowo Magdalena
Gessner. Sklasyfikowano 30 zawodików. W klasyfikacji drużynowej triumfowała SP Radzewo
przed SP1 z Kórnika i SP Szczodrzykowo.
Sędzia zawodów Ryszard Bartkowiak

19 czerwca 2017 r. Seniorzy z Akademii
Seniora prowadzonej przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka wzięli udział w
Śremskiej Senioradzie - w wydarzeniu brało
udział ponad 200 seniorów. Odbyło się wiele konkurencji sprawdzających sprawność
fizyczną, znajomość bezpieczeństwa oraz
tańca. Załoga z Kórnika zajęła 4 miejsce!
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
===Robert Jankowski
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25 maja w Żerkowie reprezentanci SP 1
w Kórniku stawili się na Finałach Województwa
Wielkopolskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. Zawody okazały się być dla naszych
uczniów bardzo udane, bo w trzech kategoriach
zespołowych stawali na podium.
W każdym biegu szkół podstawowych do
walki stawało blisko 200 dzieci. Dziewczynki
oraz chłopcy urodzeni w 2006 lub młodsi
rywalizowali w biegu na 1000m, natomiast ich
dwa lata starsi koledzy i koleżanki biegli 1200m.
W kategorii dziewcząt rocznik 2006 i młodsze:
1. SP 51 Poznań
2. SP 1 Luboń
3. miejsce SP 1 Kórnik drużyna w składzie
(w nawiasie miejsce indywidualnie): Dłużyk
Aleksandra (11), Płosaj Wiktoria (21), Antoniak
Gabriela (49), Lasek Melania (58), Wójkiewicz
Aleksandra (66), Krakowska Nicol (111).
W kategorii chłopców rocznik 2006 i młodsi:
1. SP 51 Poznań
2. SP Opalenica
3. SP 1 Kórnik, drużyna w składzie (w nawiasie miejsce indywidualnie): Suszka Franciszek (19), Mendel Filip (20), Syk Wojciech (28),
Szubert Mateusz (52), Pawłowicz Marcin (94),
Biadała Krzysztof (105)
W kategorii dziewcząt rocznik 2004/2005:
1. ZS 2 Piła
2. SP Żerków
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Praca
*Zatrudnię pomoc kuchenną, Gądki - Robakowo, warunki pracy i płacy do ustalenia. Tel. 500 128 373
*Poczta Polska S.A. zatrudni listonoszy na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Tel. 502 016 636
*Poszukuję do pracy fizycznej w Kórniku - uprawnienia na wózek widłowy. Praca jednozmianowa pon.-piątek. Tel. 607 553 220
*Zatrudnię do zbioru borówki amerykańskiej: lipiec, sierpień. Konarskie. Tel. 519 128 087
*Pani z doświadczeniem zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 514 924 022
*Przyjmę panią na mieszkanie w zamian za prowadzenie kuchni w wieku 60-70 lat. Tel. 693 822 115
*Zatrudnimy do pracy w ochronie w Czolowie k. Kórnika. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. 531 533 200
*Doświadczony kierowca C, E, D rencista poszukuje pracy dorywczej w niepełnym wymiarze godzin . Tel. 602 214 931
*Opiekunka dla starszej pani w Kórniku potrzebna. Tel. 604 956 314
*DHL Robakowo poszukuje: pracowników magazynowych, operatorów wózków widłowych, administratora systemów magazynowych. Tel: +48 882 562 478
*Sprzątanie w Gądkach. Praca od poniedziałku do piątku oraz możliwe dodatkowo płatne soboty. 61 893 39 80

Inne
3. SP Opalenica
…
7. SP 1 Kórnik, drużyna w składzie (w nawiasie miejsce indywidualnie): Andrzejczak
Martyna (59), Szekiełda Agnieszka (61), Misiak
Nadia (69), Stańczewska Karolina (109), Kapitan Beata (120), Jakrzewska Antonina (128)
W kategorii chłopców rocznik 2004/2005:
1. SP 3 Wolsztyn
2. SP 1 Kórnik, drużyna w składzie (w nawiasie miejsce indywidualnie): Suszka Jacek
(1), Madejczyk Jakub (6), Kamiński Norbert
(59), Norkiewicz Michał (82), Rozmiarek

SUKCESÓW KOLARSKICH CIĄG DALSZY
Kolarski sezon w pełni to i sukcesów
Grupy UKS Mróz Jedynka Kórnik nie
brakuje. W ostatnim czasie w Małopolsce,
a dokładnie w Dobczycach rozegrano najcięższy wyścig etapowy dla juniorów w kraju. Doskonale zaprezentował się w nim
zawodnik z Kórnika Wojciech Bystrzycki,
który w doborowym, międzynarodowym
towarzystwie został zwycięzcą w klasyfikacji generalnej
całego wyścigu. Wojtek wygrał
też drugi
etap jazdę
indywidualną na czas
pod górę.
Jego kolega
klubowy Jan
Łamaszewski podczas
wspomnianej „czasówki” zajął
również bardzo dobre 9 miejsce. Z innych aren na
wyróżnienie zasługuje Zofia Picz, która
najpierw podczas torowego Pucharu Polski
w Łodzi zwyciężyła w wyścigu na 200m ze
startu lotnego, a następnie zajęła 2 miejsce
w sprincie, oraz 2 w kirinie. Podczas rozegranych Mistrzostw Polski LZS w Darłowie
wspomniana Zosia zdobyła brązowy medal
w wyścigu ze startu wspólnego. Na rynku
w Toruniu rozegrano kryterium uliczne dla

Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA

SPORT

WYŚMIENITE BIEGANIE UCZNIÓW SP nr 1 Z KÓRNIKA

kobiet Puchar Prezydenta Torunia, w którym doskonale wypadła Alicja Ratajczak,
zdobywając największą ilość punktów. Niestety sędziowie czasami potrafią popełniać
błędy. Za zwyciężczynię uznano zawodniczkę gospodarzy Karolinę Karasiewicz,
która ponoć nadrobiła jedno okrążenie,
ale jak się okazuje na pewno nie nad Alicją
Ratajczak. Alicja okazała się za to najlepsza
w kategorii
do lat 23.
W Dobrzycy
natomiast
odbyły się
wyścigi uliczne dla Żaków
(11-12 lat)
i młodzików
(13-14 lat).
W młodszej
kategorii
zwyciężyła
Maria Hoffmann do
sukcesów
której zdążyli się już wszyscy przyzwyczaić, a trzecie
miejsce zajęła jej koleżanka klubowa Julia
Przymusińska. Wśród chłopców Dawid
Wika-Czarnowski zajął trzecie miejsce. Na
drugiej pozycji skończyła zawody Joanna
Błaszczak, a Emilia Jurga była czwarta,
obie wśród młodziczek. Bardzo ładnie pojechał również w wyścigu młodzików Mateusz
Przymusiński, który zajął szóste miejsce.
Paweł Marciniak

Grzegorz (91), Zygmanowski Ignacy (128),
SP 5 Turek
Wśród chłopców z rocznika 2004 najlepszy
tego dnia okazał się Jacek Suszka, który był
bezkonkurencyjny w swoim biegu i nie dał
szans rywalom w rywalizacji indywidualnej
o złoty medal. Wysokie 6. miejsce zajął Jakub
Madejczyk.
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
SP nr 1 w Kórniku.
AP

ZWYCIĘSTWA ALICJI RATAJCZAK
I MARYSI HOFFMANN
W ostatni weekend w Koziegłowach na
Śląsku rozegrano kolejną IV juz serię Pucharu
Polski w kolarstwie szosowym. Grupa Mróz
przyjechała tam z Zieleńca gdzie przebywa
na zgrupowaniu szykując się do szosowych
mistrzostw Polski, które odbędą się w ostatnim
tygodniu czerwca w Krokowej (jazda na czas)
i Gdyni (wyścig ze startu wspólnego). Zawodniczki Mróz w Koziegłowach startowały jako
reprezentacja Polski kobiet, a był to już ostatni
sprawdzian przed wspomnianymi mistrzostwami. Klasą dla siebie na śląskich szosach była
Alicja Ratajczak. Najpierw z Weroniką Humelt
znalazły się w sześcioosobowej ucieczce
dnia, a następnie na 10 km przed metą sama
zaatakowała na podjeździe i przyjechała na
metę z 40 sekundową przewagą nad Karolina
Karasiewicz z Pacificu Toruń. Na szóstym
miejscu uplasowała się Weronika Humelt,
a siódme zajęła przyprowadzając peleton
Monika Graczewska, wszystkie Mróz Kórnik.
Bardzo dobrze wypadł w wyścigu juniorów
Jan Łamaszewski, który zajął wysokie piąte
miejsce. Młode zawodniczki z grupy Mróz
Marysia Hoffman i Julia Przymusińska zajęły
dwa pierwsze miejsca na podium, a sukces
jest tym większy, że startowało w tym wyścigu
blisko pięćdziesiąt dziewczynek do lat 12 z całej
Polski. Marysia i Julia powtórzyły swój sukces
tydzień później wygrywając kryterium uliczne
w Łąkocinach koło Ostrowa. Na tym samym wyścigu w kategorii młodziczek Joanna Błaszczak
i Emilia Jurga zajęły kolejno miejsca 4 i 5. Wśród
młodzików bardzo dobrze zaprezentował się
Wiktor Perz zajmując miejsce 7.
Paweł Marcinia
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*Sprzedam skuter Junak, rok prod. 2003, wersja 804, 210 km przebiegu. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 250 564
*Oddam frytownicę za symboliczną opłatą. Tel. 696 779 221
*Kupię mieszkanie dwupokojowe, najlepiej 1 lub 2 piętro, z garażem, na terenie Kórnika. Tel. 880 086 333
*Oddam w wynajem mieszkanie w bloku, 40 m², w Kórniku. Parter. Tel. 606 495 640
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Sprzedam działkę budowlaną, 2500 m², możliwość podziału na mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135 497
*Sprzedam zbiornik o pojemności 10 m³ z żywicy poliestrowej. Tel. 508 578 642
*Sprzedam działkę w Koszutach, 1800 m², media w drodze. Tel. 603 785 488, 693 391 438
*Sprzedam lub wymienię stare widokówki z Kórnika i Bnina na poszukiwane przeze mnie. Tel. 502 009 291 lub mail: zamorskip60@gmail.com
*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
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia 180 m², I piętro Plac Niepodległości 15. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi sklep w Kromolicach. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. ok. 85 m² parter przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 1. Tel. 663 977 343
*Wynajmę tanio mieszkanie 3 pokojowe w Bninie. Tel. 609 038 188
*Oddam w dobre ręce świnkę morską. Tel. 607 181 435
*Sprzedam fotel skórzany, rozkładany, czerwono-beżowy. Tel. 784 825 329
*Sprzedam wannę narożnikową z hydromasażem, wym. 90x140, nieużywana. Tel. 784 825 329
*Dorabiamy klucze w Kórniku na Kicinach. Tel. 61/8190-118
*Mieszkanie udostępnię nieodpłatnie za opiekę nad nieruchomością emerytowi/renciście lub małżeństwie emerytów/rencistów. Tel. 608236181 od 9:00 do 17:00
*Podejmę współpracę z osobą, firmą, która założy i poprowadzi szkółkę roslin ozdobnych- okolice Błażejewka. Tel. 608236181 od 9:00 do 17:00
*Sprzedam kuchenkę gazową dużą z butlą, umywalkę na nóżce oraz suszarke elektryczną do rąk. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 746 930
*Sprzedam meble biurowe, biurko, komodę wysoką oszkloną, komodę nisk,ą, dwa fotele ogrodowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 746 930
*Kupię działkę budowlaną Kórnik i okolice, tel. 783 764 613

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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Następny numer Kórniczanina ukaże się
28 lipca 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 20 lipca 2017 r.
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