UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

Fot: ŁG.

DWUTYGODNIK • ROK XXX • 10 listopada 2017 r. • NR 19 (507) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Zamek odzyskuje blask
Rozkład jazdy
501,502,560
str. 11-12

Wyniki BOGK
str. 7

Zmiany
w bio-odpadach

str. 5

10 listopada 2017 r.

Prosto

„Sportowa Gmina” po raz trzeci

z Ratusza
W sprawie geotermii
W dniu 19 października burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkali się z dr Markiem Rasałą
w sprawie umowy na uzyskanie informacji
o zasobach geotermalnych w naszej gminie. Dyskutowano na temat możliwości
wykorzystania energii geotermalnej w naszej okolicy.
Na temat zagrożeń
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył
w zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu X Konferencji dotyczącej
ochrony i zagrożeń środowiska. Podczas
konferencji omówiono zagadnienia dotyczące:
- możliwości wykorzystania informacji
dostępnej na stronach IMiGW i innych europejskich służb hydrologiczno-meteorologicznych do monitorowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych,
- sposobu ostrzegania ludności przed burzami w Polsce,
- działania związane z likwidacją zagrożeń
stwarzanych poprzez nielegalne składowanie odpadów chemicznych,
- procedur reagowania kryzysowego
w Polsce, dotyczących nawałnic, wypadków
drogowych i terroryzmu.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
IMiGW w Poznaniu, Stowarzyszenie Polscy
Łowcy Burz, Komendy Miejskiej Policji,
Straży Pożarnej, gmin, powiatu oraz radni
z Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego.
Jubileusz LGD
W dniu 19 października Lokalna Grupa
Działania Lider Zielonej Wielkopolski
uroczyście obchodziła jubileusz 10-lecia
swego istnienia. Uroczystość odbyła się
w Stadninie Koni Fiord w Młodzikowie.
Wśród zaproszonych znaleźli się: Robert
Mikołajczak - zastępca Dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, włodarze
gmin członkowskich, Prezes LGD Ziemi
Sandomierskiej, Prezesi i Dyrektorzy Biur
Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania
oraz członkowie Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Jubileusz był okazją do
przybliżenia historii powstania i aktualnych
działań Lokalnej Grupy Działania, podziękowań oraz wyróżnień dla zasłużonych
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i zaangażowanych członków. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli także
przedstawiciele naszej gminy: burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz członkowie Stowarzyszenia m.in. wyróżnione członkinie
Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej: p.Anna
Biernacka i p.Kamila Pawłowicz-Rolnik.
Rocznica rozstrzelania
W rocznicę rozstrzelania przez Niemców
obywateli Kórnika, Bnina i okolic, w dniu
20 października odbyła się uroczystość
patriotyczna, podczas której złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie. Wiązanki złożono także na mogile
rozstrzelanych na kórnickim cmentarzu.

Spotkanie z grupą „Ad Honores”
W dniu 23 października burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z przedstawicielami Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Ad
Honores”. Rozmawiano o możliwościach
współpracy przy organizacji uroczystości patriotycznych i upamiętniających historyczne
wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem rocznic Powstania Wielkopolskiego.
Wykupią ziemię pod ścieżkę?
W dniu 24 października wiceburmistrz
Przemysław Pacholski, radny Andrzej Surdyk oraz kierownik Wydziału Gospodarki
NIeruchomościami Łukasz Ryks spotkał
się z przedstawicielami firmy Saint Gobain
w sprawie wykupu gruntów pod budowę
ścieżki pieszo-rowerowej w Robakowie.

W dniu 25 października br. w Warszawie
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
odbyła się uroczysta Gala Sportowa Polska,
podczas której wręczono m.in. wyróżnienia
„Sportowa Gmina 2017” w ramach konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu”. Gmina Kórnik została uhonorowana tytułem „Sportowa
Gmina” już po raz trzeci. Wyróżnienie dla
naszej gminy odebrał wiceburmistrz Antoni
Kalisz.
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą
budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji
w regionie. Kapituła oceniająca kandydatów
do wyróżnienia, brała pod uwagę nie tylko
nakłady gmin na infrastrukturę sportową,
ale również zaangażowanie przedstawicieli
samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem oceny jest także
działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród młodzieży (liczba Uczniowskich
Klubów Sportowych działających na terenie
gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny).

Laureaci wyróżnienia „Sportowa Gmina” to
samorządy, które nie poprzestają bynajmniej
na budowie niezbędnych obiektów, ale
starają się swoim mieszkańcom zapewnić
jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną.
Co ważne, wśród laureatów wyróżnienia
znajdują się zarówno duże aglomeracje
miejskie z imponującą bazą sportową, jak
i mniejsze miasta
i gminy.
Na temat nowych inwestycji
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał
się 26 października z Mariuszem Kazimierczakiem reprezentującym Point Park P3.
Dyskutowano na temat lokalizacji nowych
inwestycji przy ul. Stachowskiej w Żernikach
oraz o problemie z realizacją podłączeń wodociągowych do nowych inwestycji na tym
terenie.
(cd na str 4)
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(cd ze str 3)
„KiedyBus“ w KOMBUSIE?
Także 26 października wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz prezes spółki KOMBUS Beata Urbaniak spotkali się z Wojciechem Kuleszą, który przedstawił możliwości
aplikacji KiedyBus. Aplikacja ta jest rozkładem
jazdy na urządzenia mobilne, która nie tylko
informuje o zaplanowanych godzinach przyjazdu autobusu na dany przystanek, ale także
podaje obecną pozycje pojazdu na trasie i realny czas jego przyjazdu. Być może aplikacja
ta będzie obsługiwać linie KOMBUSU już od
stycznia przyszłego roku.
Nowa linia do Kromolic
W dniu 27 października wiceburmistrzowie Antoni Kalisz i Przemysław Pacholski
spotkali się z przedstawicielami firmy Enea.
Rozmawiano na temat realizacji nowej
linii elektroenergetycznej łączącej instalacje
w Kromolicach ze Środą Wielkopolską.
Rozstrzygnięcia w BOGK 2018
Także 27 października w sali konferencyjnej
KCRiS „Oaza” odbyło się ogłoszenie wyników
konsultacji społecznych Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik 2018. Statystyki dotyczące
głosowania i wyniki przedstawiła obecnym
Iwona Pawłowicz-Napieralska. Oprócz

Pielgrzymka sołtysów
4 listopada odbyła się III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego do Matki Bożej
Różańcowej Kórnickiej. Uroczystej mszy św.
z tej okazji przewodniczył prymas senior,
arcybiskup Henryk Muszyński. Podczas mszy
dokonano przekazania sztandaru powiato-
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mieszkańców, którzy zgłosili projekty na
spotkaniu obecni byli także burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski. Więcej na ten temat na str. …
Na temat cmentarza
30 października odbyły się „Warsztaty
dotyczące lokalizacji cmentarza w gminie
Kórnik”, które były wynikiem wniosku grupy
mieszkańców Borówca nie zgadzających
się z lokalizacją cmentarza komunalnego
w Borówcu, która została przewidziana
w zatwierdzonym w 2014 roku miejscowym
planie zagospodarowania.
Podczas „warsztatów” mieszkańcy wyrażali
swoje opinie na temat obecnie usankcjonowanej lokalizacji oraz trzech innych alternatyw: terenów w Czołowie, Dziećmierowie
i Kamionkach.
Zmiany w Policji
W dniu 31 października na Komisariacie
Policji w Kórniku, w obecności burmistrza Jerzego Lechnerowskiego odbyło się przejęcie
obowiązków przez nowego komendanta Komisariatu Policji w Kórniku aspiranta Pawła
Michalskiego. Nowego dowódcę przedstawił
Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp.
Maciej Nestoruk.
Dwa dni wcześniej burmistrz i wiceburmistrzowie spotkali się z dotychczasowym
komendantem podinspektorem Pawłem
wego sołtysów, który z Suchego Lasu trafił
do Mosiny.
Po liturgii liczne poczty sztandarowe przeszły
do KCRiS „Oaza” gdzie odbyła się uroczystość,
podczas której wręczano wyróżnienia zasłużonym sołtysom.
W pielgrzymkowych wydarzeniach oprócz
licznie zgromadzonych sołtysów udział
wzięli między innymi: wicemarszałek Woj-

Malusiakiem, któremu podziękowali za
współpracę i zaangażowanie w pracę na
terenie naszej gminy.
Na temat bio-odpadów
W dniu 2 listopada wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkał się z prezesem Zakłądu Gospodarki Odpadami Jarocin Witosławem
Gibasiewiczem oraz członkiem zarządu
Jarosławem Warczygłową. Dyskutowano
na temat dostosowania do nowych przepisów systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych w gminach współpracujących
z ZGO. Poruszono także temat rozbudowy
istniejącego lub budowy nowego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
na terenie naszej gminy.
Strażacy strzelali

Znów wysoko w rankingu
zrównoważonego rozwoju
Podczas konferencji zatytułowanej „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy
Jednostek Samorządu Terytorialnego”,
która odbyła się 6 listopada w Sejmie RP,
ogłoszono wyniki rankingu najdynamiczniej
rozwijających się gmin w Polsce. Miło nam
donieść, że po raz czwarty z rzędu nasza
gmina znalazła się w ścisłej czołówce plasując
się na czwartym miejscu w kategorii gmin
miejsko-wiejskich. Wyróżnienie odebrał
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Ranking, uwzględniający wszystkie miasta
i gminy w Polsce, jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są
dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki
na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
liczba podmiotów gospodarczych na 1000

mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000
mieszkańców oraz odsetek mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków.
W kategorii gmin wiejskich zwycięzcą został
Kleszczów (woj. łódzkie). Na miejscu drugim
uplasowały się Kobierzyce (woj. dolnośląskie), które wyprzedziły Tarnowo Podgórne
(woj. wielkopolskie).
Spośród gmin miejsko-wiejskich Kórnik wyprzedziły tylko Polkowice (woj. dolnośląskie)
oraz Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie)
i Stryków (woj. łódzkie).
Najlepszą w tym rankingu gminą miejską
został Karpacz (woj. dolnośląskie). Kolejne
miejsca zajęły Krynica Morska (woj. pomorskie) i Sucha Beskidzka (woj. małopolskie).
Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, pierwsze miejsce zajęła Warszawa. W trójce najlepiej rozwijających się JST znalazły się
ponadto Poznań i Katowice.
◊ ŁG

W dniu 4 listopada na strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego odbył się
turniej strzelecki strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego. Organizatorami zawodów
byli kórniccy strażacy, którzy zajęli drużynowo drugą lokatę, ustępując jedynie kolegom
z Kostrzyna. W imprezie uczestniczyli między
innymi burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Zapraszamy
mieszkańców i delegacje
na uroczystość patriotyczną
z okazji Święta Niepodległości
przy Pomniku
Powstańców Wielkopolskich
na Placu
Powstańców Wielkopolskich
w Kórniku.

◊ ŁG
ciech Jankowiak, starosta Jan Grabkowski,
wójtowie i burmistrzowie i radni gmin
Powiatu Poznańskiego oraz mieszkańcy
Kórnika. Organizatorem pielgrzymek jest
Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wlkp., którego prezesem
jest Zbigniew Tomaszewski, radny powiatu
poznańskiego, sołtys Czmońca.
◊ ŁG
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Prawie milion na rozbudowę przedszkola
W dniu 26 października br. Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
podpisał z gminami Łubowo, Kórnik, Trzemeszno oraz Czerniejewo umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO
2014+) projektów związanych z rozwojem infrastruktury przedszkolnej. Gminę Kórnik reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - Jerzy Lechnerowski, Skarbnik Katarzyna
Szamałek oraz Kierownik Wydziału Funduszy
Pozabudżetowych Anna Biernacka.
Projekt pn.: „Zwiększenie Dostępności
Edukacji Przedszkolnej w Gminie Kórnik
poprzez Rozbudowę Przedszkola we Wsi
Szczodrzykowo” dofinansowany zostanie
w ramach WRPO na lata 2014-2020, 9 Osi
priorytetowej: Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój

infrastruktury przedszkolnej.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności
edukacji przedszkolnej, który zrealizowany
zostanie poprzez rozbudowę przedszkola
w Szczodrzykowie. Rozbudowany, unowocześniony i wyposażony obiekt, który umożliwi
m.in. prowadzenie wielu zajęć dodatkowych
przyczyni się do wyrównania szans w dostępie
do wysokiej jakości edukacji dzieci z terenów
wiejskich oraz o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu to 2 027 309,92 zł.
Kwota dofinansowania: 999.993,92 zł.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa
i przebudowa istniejącego przedszkola
w Szczodrzykowie umożliwiająca utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych
dla 75 dzieci. Powierzchnia użytkowa przed
rozbudową – 364,08 m2 w tym powierzchnia
przebudowywana – 66,86 m2 Powierzchnia
użytkowa części dobudowanej - 376,56 m2.

Ceremonia składania kwiatów
odbędzie się
11 listopada o godz. 10:00,
natomiast o godz. 10:30
w Kolegiacie Kórnickiej
odprawiona zostanie
msza święta w intencji Ojczyzny.
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Sesja RMiG

Uchwały podjęte podczas sesji Rady
Miasta i Gminy Kórnik, która odbyła sie 25
października 2017 roku
Radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwale budżetowej, a także
w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Rada podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia
obowiązujących taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Miasta i
Gminy Kórnik.
Ustalono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kórniku oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Wprowadzono bezpłatną komunikację miejską na wyznaczone linie na terenie Miasta
i Gminy Kórnik. Będzie ona funkcjonować
od 1 stycznia 2018 r. Linie objęte bezpłatną

Inwestycje
i remonty

Wydział Ekspoloatacji prowadził w ostatnim
półroczu szereg prac modernizacyjnych. Zrealizowano między innymi zadania:
- ulica Graniczna w Borówcu została utwardzona na długości 437 metrów na szerokości
5,5 metra a koszt zadania to ponad 309 tys. zł.

komunikacją miejską to: 580, 582, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 570, 599.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Kórnik.
Ul. Wiklinowa biegnie od Al. Flensa do dz. nr
30/5 i 31/6 , a jej podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 30/2, 31/2 i 31/3.
Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki o
numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki.
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon
ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III.
Radni przystąpili do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi:
- Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej,
- Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej,
Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej,
Świerkowej i Bnińskiej.
Radni wydali oświadczenie w sprawie skierowania zapytań do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej.

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury,
Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta
i Gminy Kórnik, które odbyło się 21 lipca br.
przedstawiciele PSE S.A. omówili zamierzenia
inwestycyjne, wskazali na cel przebudowy
oraz na zmiany, jakie nastąpią w funkcjonowaniu linii najwyższych napięć. W świetle tych
faktów radni postanowili wydać oświadczenie,
w którym poprosili o ustosunkowanie się do
nurtujących ich zagadnień.
Rada podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia sześcioletnich Szkół Podstawowych w ośmioletnie (Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kórniku, Szkoła Podstawowa nr 2 w
Kórniku, Szkoła Podstawowa w Radzewie,
Szkoła Podstawowaw Szczodrzykowie oraz
Szkoła Podstawowa w Kamionkach).
Na sesji rozpatrzono również skargę na działania sołtysa sołectwa Borówiec Nowy.
Rada postanowiła pouczyć sołtysa aby w
sprawach istotnych dla sołectwa zwoływać
zebrania wiejskie

- ulica Tęczowa w Robakowie została utwardzona na długości 120 metrów. Wykonano
także kanalizację deszczową. Całkowity koszt
zadania to niecałe 160 tys. zł, z czego 10 tys.
złotych stanowił wkłąd mieszkańców tejże
ulicy.
- ukończono 3 etap modernizacji ul. Polnej
w Czmoniu. Utwardzono betonem asfaltowym 926 metrów bieżących drogi (szerokosć
5 metrów). Koszt zadania to 336 tys. zł.
- modernizowano ul. Modrzewiową w Kórniku. Ułożenie 131 metrów bieżących kostki
betonowej zostało sfinansowane w całości

przez inwestora zewnętrznego.
-wykonano także modernizację drogi na ulicach Kasztelana Jarosta (982 m²), Jodłowej
i Sosnowej (390 m²). Położenie mieszanki
mineralno-bitumicznej kosztowało nieco
ponad 233 tys. zł.
- wykonano również za kwotę 416.555,81 zł
brutto inwestycję pn. : „Przebudowa dróg
gminnych ul. Nowej i Ogrodowej w miejscowości Robakowo” . Powstała nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 608
mb.

Rozstrzygnięto BOGK 2018
Zakończyła sie kolejna edycja konsultacji społecznych „Budżet Obywatelski”. W tym
roku wybieraliśmy spośród 18 zadań, które miały szansę zostać wpisane do budżetu
gminy na 2018 rok.
Nowością tegorocznej edycji było wyodrębnienie kwoty 50 tys. zł dla projektów tzw miękkich.
Kwota 650 tys. złotych zarezerwowana była
dla projektów inwestycyjno-remontowych.
Na zgłoszone zadania głosowało 7 191 osób.
Ponieważ można było głosować na jeden
projekt miękki i jeden inwestycyjno-remontowy wszystkich głosów oddano 11 396. Przez
Internet głosowało 2 836 osób. Na kartach
papierowych głosowało 4 355 osób.
Niestety głosów ważnych było 10 239, czyli
sporo mniej niż oddanych. Jakie były powody
nieważności głosów? Wiele osób zagłosowało

Ul. Tęczowa w Robakowie

dwa lub więcej razy na różne zadania. Zagłosowało także aż 355 osób nie uprawnionych do
głosowania lub nie wskazano prawidłowego
nr PESEL.
Do realizacji w 2018 roku zakwalifikowano
zadania inwestycyjno-remontowe:
- Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie,
-Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu
oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie,
- Rozświetlone Kamionki,

- Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach,
oraz projekty miękkie:
- Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie,
- Rowerowa Gmina 2018,
- Akademia e-seniora - kurs komputerowy,
- Akademia przygody seniora.
Wyniki i statystyki dostępne na stronie:
https://kornik.budzet-obywatelski.org/wyniki
◊ ŁG

◊ ZF

◊ ŁG

Miejsce
w. ilości
Nr
ważnych zadania
głosów
1
11
2
17

Ul. Kasztelana Jarosta

7

Ul. Polna w Czmoniu

Ul. Graniczna w Borówcu

3

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

18
4
6
10
16
15
5
2
8
12

14

9

15
16
17
18

14
3
13
7

Nazwa zadania
(projekt inwestycyjny oznaczony „i”,projekt miękki oznaczony „m”,
nazwy projektów przeznaczonych do realizacji wygrubiono)

Liczba
głosów
ważnych

Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie (i)
Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie (m)
Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu
oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie (i)
Rowerowa Gmina 2018 (m)
Rozświetlone Kamionki (i)
Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie (i)
Borówiecki Park Rekreacji - plac zabaw i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku (i)
Akademia e-seniora - kurs komputerowy (m)
Akademia zdrowia i radości dla seniora (m)
Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy Placu Jesionowym w Bninie (i)
Plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz pomieszczenie socjalne-gospodarcze w Gądkach (i)
Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (i)
Plenerowa siłownia we wsi Konarskie (i)
Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci i młodzieży
na Kórnickich Błoniach (i)
Akademia przygody seniora (m)
Siłownia Zewnętrzna na Polanie Piknikowej w Skrzynkach (i)
Budowa placu zabaw dla dzieci w Czołowie (i)
Bezpieczna szkoła w Radzewie. Ogrodzenie terenu i monitoring boiska (i)

1376
1292
1188
1147
879
877
715
646
581
311
287
232
145
136
135
104
95
93
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Ważne terminy
dla podatników

Szanowni Państwo, przypominam, że dnia
15 listopada 2017 roku upływa termin
płatności podatków i opłat lokalnych regulowanych na rzecz Miasta i Gminy Kórnik.
Do dnia 15 listopada 2017 roku należy
pamiętać o IV racie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(łącznego zobowiązania pieniężnego). Kwoty tych zobowiązań wynikają z decyzji, które
podatnicy otrzymali wcześniej. Jednocześnie
przypominam o konieczności regulowania
wymienionych podatków na indywidualne
numery kont wskazane w decyzjach ustalających wysokość zobowiązań.
Ponadto informuję, że z dniem 15 listopada
2017 roku upływa termin płatności IV raty
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik, listopad
i grudzień. Przedmiotową opłatę należy
wpłacać na indywidualny numer konta
bankowego służący wyłącznie do rozliczeń
z tego tytułu.
W najbliższym okresie „spóźnialscy” mogą
spodziewać się upomnień. Jeśli to nie poskutkuje, skierowany zostanie do urzędu
skarbowego tytuł wykonawczy, który prowadzi do spotkania z poborcą skarbowym.
Wszystkie podatki i opłaty lokalne na rzecz
Miasta i Gminy Kórnik można regulować
bez prowizji w kasie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik w poniedziałki w godz. 8.15 - 15.30
oraz wtorek-piątek w godz. 7.45 - 15.00 lub
w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego
filiach. Powyższe płatności można dokonać
również kartą płatniczą w kasie Urzędu.
◊ Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik

10 listopada 2017 r.

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania
dla wszystkich osób, które zagłosowały w tegorocznej edycji konsultacji
społecznych „Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik” na zadanie nr 11
– Projekt kanalizacji sanitarnej
w Szczodrzykowie”.
W szczególności podziękowania dla :

Dziękujemy Wszystkim, którzy
oddali swój głos w Budżecie
Obywatelskim Gminy Kórnik 2018
na zadanie nr 6
„Budowa miejsc parkingowych
przy cmentarzu w Bninie”.
Liczba oddanych głosów świadczy
o potrzebie realizacji tego zadania.
Byliśmy blisko zwycięstwa – zabrakło
tylko 3 głosów.

1. mieszkańców Kromolic z Panią
sołtys J.Gańko
2. mieszkańców Pierzchna z Panią
M.Grześkowiak i Panem M.Kujawą
3. mieszkańców Runowa z Panią
I.Cupryjak
4. mieszkańców Dziećmierowa
5. mieszkańców Szczodrzykowa na
czele z Panem sołtysem J. Tuczynskim
6. Pani Dyrektor SP w Szczodrzykowie
M.Siekierskiej
7. Pani Dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie Pani M.Jankowiak
oraz podziękowania dla wszystkich
mieszkańców z innych niewymienionych miejscowości , którzy poparli to
zadanie.
Z wyrazami szacunku :
Wnioskodawca projektu kanalizacji
Sanitarnej w Szczodrzykowie
Roman Genstwa

Irena Kaczmarek i Krystyna Janicka
Podziękowania
Serdecznie dziękuję za oddane głosy
na projekt, który będzie realizowany w
Prusinowie! Dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w zbieranie głosów!
Nasz projekt zostanie zrealizowany
w przyszłym roku i dzięki temu będziemy mięli miejsce do aktywnego
wypoczynku i integracji. Kilka lat temu
te marzenia zapisaliśmy w Planie Odnowy Miejscowości Prusinowo. I kto by
wtedy pomyślał, że się spełnią? Dzięki
Wam się spełnią. Jeszcze raz za każdy
oddany głos i zaangażowanie
DZIĘKUJĘ.
Sołtys Aleksandra Szczepaniak

Aktywna wieś

W niedzielę 22 października 2017 r. w Lwówku odbyło się pierwsze z cyklu czterech
spotkań pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej
Odnowy Wsi”. Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej działalności
mieszkańców sołectw, które aktywnie
uczestniczą w Wielkopolskiej Odnowie Wsi.
Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski wraz z Przewodniczącą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk wręczył nagrody i wyróżnienia

w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”
sołectwom wyróżniającym się szczególną
aktywnością w działaniach na rzecz odnowy
i rozwoju wsi.
W gronie laureatów znalazło się sołectwo
Mościenica (gmina Kórnik), które otrzymało
tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł a także
pamiątkowy dyplom.
◊ KP-R
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Zmiany w przepisach
dotyczących odpadów
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku ze
zmianami uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informuje,
że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych.
Zmiana obejmie segregację odpadów
komunalnych typu Tetrapak – kartony po
mleku i napojach, które należało będzie
wrzucać do worka/pojemnika żółtego – na
opakowania z metali i tworzyw sztucznych.
Dodatkowo od 2018 roku poszerzona
zostanie zbiórka odpadów biodegradowalnych, która obejmie nie tylko odpady
zielone.
Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:
1) odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście,
chwasty i ścięte kwiaty;
2) odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.),
3) resztki jedzenia.
Do pojemników/worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów zabrania się
wrzucać m.in.:
1) kości zwierząt;
2) odchodów zwierząt;
3) popiołu z węgla kamiennego;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni;
8) innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od
stycznia 2018r. wyglądać będzie następująco:
- dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 1 raz
na 2 tygodnie w okresie od 1 marca do 30
listopada i co najmniej jeden raz w miesiącu
w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia
lutego
-dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej 1 raz na
tydzień w okresie od 1 marca do 30 listopada
i co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego
- dla nieruchomości niezamieszkałej co
najmniej 1 raz w miesiącu
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym także na
odpady „bio”. Należy pamiętać, by pojemniki
posiadały konstrukcje umożliwiające ich
opróżnianie za pomocą typowych systemów

załadowczych (grzebieniowy, bramowy,
hakowy, widłowy, HDS). Pojemniki muszą
być opisane numerem posesji.
Dopuszczalne wielkości pojemników stosowanych do zbierania odpadów „BIO”:
- dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: pojemnik 110,
120 lub 240 litrowy wykonany z tworzywa
sztucznego z dwom kołkami lub worek o
minimalnej pojemności 120 l w kolorze
brązowym oznaczone napisem „bio”
-dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: Pojemnik 110, 120,
240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa
sztucznego z dwoma kołkami lub worek
o minimalnej pojemności 120l w kolorze
br ązowym oznaczone napisem „bio”
- dla nieruchomości niezamieszkałej pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany
z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami
lub worek o minimalnej pojemności 120l
w kolorze brązowym oznaczone napisem
„bio”
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
pochodzące z gospodarstw domowych
odbierane są zgodnie z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Dopuszcza się
oddanie przy każdym terminie odbioru do
10 sztuk worków z odpadami zielonymi.
Mieszkańcy mogą również dostarczać
w/w odpad samodzielnie i na własny koszt

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który
zlokalizowany jest w m. Czołowo. Właściciel
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania
odpadów ulegających biodegradacji we
własnym zakresie, w sposób niepowodujący
uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym
przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą
do kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
pochodzące z terenów niezamieszkałych
odbierane są zgodnie z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych. Dopuszcza się
oddanie przy każdym terminie odbioru do
10 sztuk worków z odpadami zielonymi.
Właściciele ww. nieruchomości, mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie
i na własny koszt do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m.
Czołowo.
◊ Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Kórnik
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Rozkład
jazdy

Aktualności

dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

13 października 2017 r. w Poznaniu odbył
się II Wielkopolski Konwent Regionalny Osób
z Niepełnosprawnościami. Był on jednym z 14
wydarzeń, które poprzedzały ogólnopolski
III Kongres Osób z Niepełnosprawnością
w Warszawie. Hasłem III Kongresu było„za
niezależnym życiem”. Kongres połączony
jest z obchodami 5 lecia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Celem
Kongresu jest wypracowanie wytycznych dla
Nowego Systemu Wsparcia, a w szczególności opracowanie Strategii na rzecz osób
z niepełnosprawnościami oraz założenia dla
obowiązujących ustaw. Wytyczne dla nowego systemu wsparcia wypracowywane są
przez grupę 35 osób, w skład której wchodzi
blisko 50% osób z niepełnosprawnościami.
Na tronie internetowej http://konwecja.org
można dokładnie zapoznać się z wytycznymi
i przekazać swoją opinię. Główne założenia
dla Nowego Sytemu Wparcia opierają się na
zastąpieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej ustawą o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz na wdrożeniu ustawy
o szeroko rozumianej dostępności, która
dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale każdego człowieka, który napotyka
w swoim życiu różnorakie bariery.
Priorytetem i głównym założeniem jest godne
i niezależne życie. Mają do tego prowadzić
takie między innymi zmiany jak:
Zmiana definicji osoby niepełnosprawnej na
osobę z niepełnosprawnością (tej małej, ale
jak ważnej zmianie poświęcone będą aktualności w kolejnym wydaniu),
Reforma orzecznictwa, która ma być skupiona
na potrzebach i wsparciu,
Likwidacja pułapki rentowej oraz zastąpienie
renty socjalnej - rentą z dodatkiem kompensacyjnym czy zasiłkiem kompensacyjnym; renta

Księdzu Proboszczowi Parafii
pw. Wszystkich Świętych
w Kórniku
Grzegorzowi Zbączyniakowi,
panu organiście, Orkiestrze
Harcerskiej z Kórnika
z kapelmistrzem J. Kozłowskim,
firmie pogrzebowej
Orlewicz-Kulas, rodzinie,
znajomym, sąsiadom, którzy
wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej

śp. Janiny
Strugały
serdeczne podziękowania
składa
mąż z synem

miałaby stanowić uzupełnienie tego, co mogą
zarobić osoby z niepełno sprawnościami,
Rozwój wsparcia w miejscu zamieszkania, czyli
dążenie do tego by osób z niepełnosprawnościami nie wywozić do daleko położonych
Domów Pomocy Społecznej, ale by ich pozostawić w miejscu dla nich znanym poprzez
dostarczenia im odpowiedniego wsparcia
w pełnieniu podstawowych ról życiowych,
Możliwość uzyskania statusu bezrobotnego
dla osób pobierających renty, nie jak obecnie
statusu poszukującego pracy,
Zniesienie limitów wczesnego wspomagania,
Zniesienie limitów i kolejek dla wczesnej
rehabilitacji oraz zwiększenie limitów na
środki higieniczne (żeby osoby z niepełno
sprawnościami mogły korzystać z dofinansowania z NFZ nie tylko z dwóch pieluchomajtek
dziennie, jak to jest obecnie);
Istotną kwestię podkreślił Konrad Kołbik
przewodniczący miejskiej społecznej rady ds.
osób z niepełnosprawnościami mówiąc, że
dostępność i godne życie to nie przywileje lecz
ogólnie dostępne prawa każdego człowieka.
Podczas II Konwentu toczyła się burzliwa dyskusja dotycząca nowych wytycznych. Wnioski
z dyskusji zostały opracowane i przekazane
podczas Kongresu, który miał miejsce 25
października w Warszawie.
Opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Tel. 515 229 671 (biuro Rzecznika mieści się
w pok. 304 w Ośrodku Zdrowia w Kórniku na
2 piętrze, otwarte we wtorki i piątki w godz.
11.45 do 15.45)

Druhowi
Robertowi Jankowskiemu
i całej pogrążonej w żałobie
rodzinie

śp. Jana
Jankowskiego
wyrazy szczerego współczucia
składają
Strażacy i Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku

Panu
Robertowi Jankowskiemu
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
Związek Kombatantów
w Kórniku

„Miłość nigdy nie ustaje...”
Serdeczne podziękowania Rodzinie,
Przyjaciołom, Kolegom z pracy,
Władzom Kórnika, Delegacjom,
Sąsiadom, Księdzu Proboszczowi,
Księdzu Kapelanowi Energetyków,
firmie pogrzebowej oraz wszystkim
tym, którzy, łącząc się z nami
w bólu, uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszego ukochanego
Męża, Ojca i Dziadka

śp. Jana
Jankowskiego
składają pogrążeni
w bezgranicznym smutku
Żona i Synowie z Rodzinami

Linia 560
Zaniemyśl - Bnin- KórnikPoznań Rataje
(Szacunkowe czasy przejazdu,
liczba minut i nazwa przystanku)
-22 Zaniemyśl kościół
-19 Zaniemyśl Rynek
-17 Łękno
-15 Jeziory Małe
-14 Jeziory Małe - Doliwiec
Leśny
-13 Jeziory Wielkie
-12 Jeziory Wielkie Wieś
-9 Błażejewko
-8 Błażejewko I
-7 Błażejewo Wieś
-5 Błażejewo Las
-3 Dom Dziecka
-2 Błażejewska
0 Kórnik - Bnin Osiedle
5 Kórnik - Bnin Rynek
7 Kórnik - Bnin I
9 Kórnik - Prowent
6 Parkowa
10 Kórnik - Rynek
12 Kórnik Poznańska
15 Skrzynki
20 Gądki I
27 Robakowo Żernicka
30 Robakowo Zak. Mięsne
31 Gądki Elewator
32 Gądki - węzeł
33 Koninko - węzeł
37 Poznań - Świątniczki
45 Poznań - Os. Lecha I
47 Poznań - Osiedle Jagiellońskie
50 Poznań Rataje

Linie 501, 502 i 560 (Zaniemyśl -) Bnin - Kórnik - Poznań Rataje
- odjazdy z przystanku Bnin Osiedle
Dni robocze
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Niedziele i święta
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z - wjazd do Robakowo Żernicka
k - kurs do Kórnika
B - kurs tylko do Bnin Błażejewska
p - kurs przez ul. Parkową
Linia 502
Bnin-Kórnik-Poznań
(Szacunkowe czasy przejazdu, liczba
minut i nazwa przystanku)
3 Kórnik - Bnin Rynek
5 Kórnik - Bnin I
6 Parkowa
6 Kórnik - Prowent
8 Kórnik - Rynek
10 Kórnik Poznańska
12 Dziećmierowo I
14 Dziećmierowo II
15 Dziećmierowo III
17 Przejazd PKP
18 Dworzec PKP
19 Szczodrzykowo I
20 Szczodrzykowo II

52
52

21 Szczodrzykowo III
23 Dachowa I
25 Dachowa II
26 Dachowa III
28 Robakowo II
30 Robakowo I
32 Robakowo Żernicka
35 Robakowo Zak. Mięsne
36 Gądki Elewator
40 Koninko - węzeł
42 Poznań - Świątniczki
50 Poznań - Os. Lecha I
52 Poznań - Osiedle Jagiellońskie
55 Poznań Rataje
z - wjazd do Robakowo - Żernicka
p - kurs przez ul. Parkową

22

19
20

21
22z

52

52

32

22

16
52

19
21

52

17

18

07z

52

13

52

22

20

52

17

18

560

52
52

21
22

22

22

Linia 501
Bnin-Kórnik-Poznań
(Szacunkowe czasy przejazdu, liczba minut i
nazwa przystanku)
3 Kórnik - Bnin Rynek
5 Kórnik - Bnin I
6 Kórnik - Prowent
6 Parkowa
8 Kórnik - Rynek
10 Kórnik Poznańska
13 Skrzynki
18 Gądki I
25 Robakowo Żernicka
27 Robakowo Zak. Mięsne
28 Gądki Elewator
30 Gądki - węzeł
34 Koninko - węzeł
37 Poznań - Świątniczki
38 Poznań - Os. Lecha I
39 Poznań - Osiedle Jagiellońskie
50 Poznań Rataje
s- kursuje w dni nauki szkolnej
z - wjazd do Robakowo - Żernicka
p - kurs przez ul. Parkową
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Linie 501, 502 i 560 Poznań Rataje - Kórnik - Bnin (- Zaniemyśl)
- odjazdy z przystanku Poznań Rataje
Dni robocze
501
5

502

50

6

52z

Soboty
560

501

15z

5

15z;45p

6

7

20;40

7

8

05;40

8

9
10

15
15

11
12

45zp

13

560
00

00

501
5

00

15
30
45

7

00

8

15

9

30

10

45

00

11

11

00

12

30

13

00

13

00

00

14

00

00

12

00

14

30

00z

14

15

30

00

15

16

45

00

16

00

16

00

17

15

45

17

00

17

00

18

30

19

45

20
21

00

18
15

00

15

00

18

00

19

00

19

00

20

20

00

20

00

00z;45

21

22
23

20p

30z
15

560

6
00

9
10

Niedziele i święta

00

21

00

22

00

22

00

23

00

23

00

Linie 501 i 502 kursują
na trasie
Poznań Rataje - Bnin Osiedle
Lina 560 kursuje na trasie
Poznań Rataje - Zaniemyśl
Szacunkowe czasy przejazdu
(liczba minut i nazwa przystanku)
3 Poznań - Osiedle Jagiellońskie
5 Poznań - Os. Lecha I
11 Poznań - Świątniczki
14 Koninko - węzeł
23 Robakowo Żernicka
26 Gądki Elewator
28 Gądki - węzeł
32 Gądki I
37 Skrzynki
40 Kórnik Poznańska
42 Kórnik - Rynek
44 Kórnik - Prowent
34 Parkowa
46 Kórnik - Bnin I
47 Kórnik - Bnin Rynek
50 Kórnik - Bnin Osiedle
52 Błażejewska
53 Dom Dziecka
55 Błażejewo Las
56 Błażejewo Wieś
57 Błażejewko I
58 Błażejewko
60 Jeziory Wielkie Wieś
62 Jeziory Wielkie
64 Jeziory Małe - Doliwiec Leśny
65 Jeziory Małe
66 Łękno
68 Zaniemyśl Rynek
70 Zaniemyśl - kościół
z - wjazd do Robakowo - Żernicka
p - kurs przez ul. Parkową

KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE „KOMBUS” SP. Z O.O. 62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA 1,
ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU
MECHANIK SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY
WYMAGANIA:
- UKOŃCZONĄ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ LUB ZAWODOWĄ
O KIERUNKU MECHANIK SAMOCHODOWY
- MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE
NA WYŻEJ WYMIENIONYM STANOWISKU
- PRAWO JAZDY KATEGORII B

KIEROWCA AUTOBUSU
WYMAGANIA:
- PRAWO JAZDY KATEGORII D
- UKOŃCZONY KURS DO PRZEWOZU OSÓB
- ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE
PRZEPISÓW PRAWA DROGOWEGO
- DBAŁOŚĆ O POWIERZONY SPRZĘT
- NIEKARALNOŚĆ

OFERUJEMY: - ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRADZANIA, UMOWĘ O PRACĘ, PRACA W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE, SZKOLENIA
Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres mailowy magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl , lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka 1, z dopiskiem „MECHANIK” lub „KIEROWCA”
Dodatkowo informacji telefonicznej udziela DZIAŁ KADR pod numerem 882 597 642.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2014 r. pozycja 1182, 1662 ).

Wspomnienie
„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas...”
Panią Bronię (tak
była nazywana
w przedszkolu)
spotkałam po
raz pierwszy będąc dzieckiem
uczęszczającym
do przedszkola,
byłam jej wychowanką w grupie maluchów.
W najstarszej
kronice przedszkola jest zdjęcie siedzącej na
krześle p. Broni, z dzieckiem na kolanach. Czy
wtedy ktokolwiek pomyślał, że ta dziewczynka
w przyszłości zajmie miejsce swojej wychowawczyni? Po raz drugi nasze losy połączyły
się w momencie, kiedy w roku 1980, będąc
słuchaczką Studium Wychowania Przedszkolnego, odbywałam w „moim” przedszkolu
praktyki, a następnie rok później rozpoczęłam
w nim pracę na stanowisku nauczyciela. Pani
Bronia była więc moim pierwszym w życiu
wychowawcą i pierwszym dyrektorem. Oba
te okresy bardzo dobrze zapisały się w mojej
pamięci. Jako dziecko do dzisiaj wspominam
czas spędzony w przedszkolu przy ulicy Kościelnej, zabawy na tzw. górce, przedstawienia,
wizyty Gwiazdora, przedświąteczne porządki,
a szczególnie mycie lalek oraz czas kiedy
przedszkole przenosiło się na ulicę Jeziorną,
kiedy wszyscy, również dzieci, pomagali przy
urządzaniu ogrodu i budynku. Podczas tych
wszystkich wydarzeń zawsze czułam obecność p. Broni. Praktyka w przedszkolu uświadomiła mi, że to jest miejsce w którym chcę
pracować. Była to też zasługa pani dyrektor.
Jako podwładna wspominam p. Jóźwiak jako
wzór dyrektora kompetentnego, z poczuciem
własnej wartości, potrafiącego bez słów pokazać pracownikom jak należy pracować. 16
lat później, kiedy objęłam funkcję dyrektora,
pani Bronia była już na zasłużonej emeryturze.
Bronisława Jóźwiak urodziła się 25 października 1928 r. w Kościanie, w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec Franciszek był krawcem,
matka Bronisława prowadziła gospodarstwo
domowe. Miała cztery siostry z których jedna
zmarła w czasie okupacji. Do wybuchu wojny
w 1939r. ukończyła 4 klasy szkoły powszechnej. Czas okupacji spędziła w Racocie, a następnie w Czempiniu, przymusowo pracując
jako pomoc domowa w rodzinie niemieckiej.
Po zakończeniu działań wojennych wróciła
do Kościana, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową, a następnie Państwowe Seminarium
dla Wychowawczyń Przedszkoli w Poznaniu.
1 września 1949 r. rozpoczęła pracę jako kierowniczka oraz nauczycielka w Przedszkolu
Państwowym w Bninie, które początkowo
mieściło się w obecnym budynku probo-

stwa, na ul. Kościelnej. Początki jej pracy to
organizowanie przedszkola od podstaw.
Nie było zabawek, naczyń, brakowało mebli
i wszelkiego rodzaju sprzętu. W ogrodzie
przedszkolnym była tylko piaskownica. Aby
zdobyć odpowiednie fundusze na zagospodarowanie p. dyrektor, we współpracy
z rodzicami, organizowała przedstawienia (aktorami byli rodzice i dzieci), urządzała zabawy,
imprezy, wycieczki. Uzyskane w ten sposób
środki finansowe przeznaczała na zakup
potrzebnych sprzętów oraz dożywianie dzieci
(jeden posiłek dziennie). Utrzymanie przedszkola w tym okresie spadało wyłącznie na
działający Komitet Rodzicielski (obecnie Rada
Rodziców). Otrzymywane od państwa środki
finansowe pokrywały koszty wynagrodzenia
pracowników i zakupu opału. Dzięki owocnej
współpracy pracowników przedszkola i rodziców w krótkim czasie urządzono ogród
przedszkolny. Powstały kąciki zainteresowań,
postawiono karuzelę, założono huśtawki,
ważki, dwie piaskownice, doprowadzono bieżącą wodę, wyremontowano i wyposażono
kuchnię i kancelarię. W pierwszym okresie
pracy przedszkola uczęszczało do niego tylko
14 dzieci, ale w krótkim czasie ta liczba znacznie się powiększyła. W roku 1960 konieczne
stało się utworzenie 3 oddziału, a liczba dzieci
wzrosła do 93.
W roku 1966 przedszkole przeniosło się do
budynku dawnej pastorówki, obok kościoła,
na ulicy Jeziornej. Funkcjonuje w nim do dnia
dzisiejszego.
Budynek był bardzo zniszczony, nie przystosowany do warunków przedszkolnych. Prace
organizacyjne trzeba było rozpocząć od początku. Pomagali wszyscy: rodzice, pracownicy
przedszkola, mieszkańcy Bnina, wykonując
większość prac w czynie społecznym.
Tak jak poprzednio, dzięki wielkiemu zaangażowaniu p. dyrektor i Komitetu Rodzicielskiego
zagospodarowano ogród przedszkolny, założono ciepłą bieżącą wodę, wygospodarowano
miejsce na zmywalnię, wymieniono schody
na piętro. W 1972 r. po rozebraniu budynku gospodarczego na terenie przedszkola
postawiono na jego miejscu nowy budynek
uzyskując w ten sposób dwa mieszkania
służbowe, magazyny i kotłownię centralnego
ogrzewania. Gruntownie wyremontowano
budynek przedszkola, utworzono na piętrze
sypialnię dla dzieci, powiększono łazienkę,
kancelarię i korytarz, wymieniono instalację
elektryczną, założono centralne ogrzewanie.
Pani Bronisława Jóźwiak zapisała się jako osoba wielce szanowana w środowisku, szczególnie uzdolniona do rysunków i prac ręcznych.
Wykazywała wiele inicjatywy i oddania sprawie
wyposażenia placówki i jej funkcjonowania. To
w czasie jej pracy przedszkole zyskało bardzo
dobrą opinię, którą cieszy się do dnia dzisiejszego. Poprzez sumienną pracę znacznie

podniosła poziom przedszkola. W trudnych
powojennych latach potrafiła mobilizować
rodziców do współpracy, i prac społecznych
na rzecz przedszkola. Podejmowała również
dalszą naukę. W 1978 r ukończyła Studium
Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu,
a w 1979, po zdaniu egzaminu, uzyskała
dyplom kwalifikacji równoważny wyższym
studiom zawodowym.
Dzięki staraniom p. Bronisławy przedszkole,
w czerwcu 1980 roku otrzymało imię „Cztery
Pory Roku”. Z przedszkola funkcjonującego
5 godzin przekształciło się w przedszkole 9
godzinne.
Funkcję dyrektora przedszkola pani Bronisława pełniła nieprzerwanie, aż do momentu
przejścia na emeryturę w roku 1983 czyli 34
lata.
Za zasługi w swojej pracy, otrzymała nagrody
Inspektora Oświaty, Gminnego Dyrektora
Szkół, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz
odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi,
Odznakę za zasługi w rozwoju województwa
poznańskiego, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Bronisława Jóźwiak zmarła 30 września 2017r.
w wieku 89 lat. Zgodnie ze swoim życzeniem
została pochowana, (pogrzeb odbył się
czwartek 5 października), w grobie rodzinnym
na Starym cmentarzu w Kościanie. Ostatniemu pożegnaniu towarzyszyli członkowie
najbliższej rodziny i delegacja pracowników
przedszkola.
Droga Pani dyrektor życie zatoczyło koło. Powróciłaś do rodzinnego miasta. Odpoczywaj
w pokoju.
◊ Iwona Justkowiak
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IV Turniej Służb Mundurowych Kórnik

„Poznań wart
poznania“
Cykl wycieczek, które pozwalają członkom
Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk”
lepiej poznać leżące w pobliżu Kórnika duże
miasto, nosi nazwę „Poznań wart poznania”.
W ramach tego projektu, 21 października
2017r. członkowie stowarzyszenia wraz
z jego sympatykami wyruszyli do Poznania.
Uczestnicy wycieczki, po porannym spacerze
urokliwymi uliczkami Starego Miasta, obejrzeli
multimedialną „Makietę Dawnego Poznania”.
Pokazuje ona Poznań w takim kształcie, jaki
został przedstawiony na rycinie z 1618r.
Powstawała sześć lat. Jej budowę autor poprzedził gruntownymi studiami nad historią
dawnego Poznania, jego ikonografią, oraz
współczesnymi rekonstrukcjami. Zajmuje
ponad 50 m. kw. Składa się z ponad 2 tys.
elementów wykonanych z papieru, modeliny
i plastiku oraz tworzyw używanych we współczesnym modelarstwie.
Po obejrzeniu makiety uczestnicy spotkali
się przed Poznańską Farą z przewodnikiem,
panią Aleksandrą Dalke. Barokowy kościół
farny i zarazem kolegiacki pod wezwaniem
św. Stanisława Biskupa Męczennika, należący
do parafii MB Nieustającej Pomocy i św. Marii
Magdaleny zwiedzili od podziemi, przez nawę
główną kościoła i zakrystię, aż do organów.
Dzięki organiście, panu Robertowi Napieralskiemu, mogli zapoznać się z wieloma bardzo
interesującymi opowieściami związanymi
z instrumentem.

Organy Friedricha Ladegasta zasługują na
uwagę nie tylko ze względu na wspaniale
dźwięki, ale przede wszystkim na fakt, że ich
twórcą był jeden z najwybitniejszych budowniczych organów w dziewiętnastowiecznej Europie. Instrument ten zachował swój wygląd
i brzmienie z 1876 roku, kiedy to ukończono
jego budowę. Ladegast wybudował ok. 200
instrumentów, a z całą pewnością można
mu przypisać 156. Do dzisiaj przetrwało ich
jednak niewiele ponad 30. Najbardziej znane
organy Ladegasta znajdują się w kościołach,
katedrach i salach koncertowych w Tallinie,
Merseburgu, Lipsku, Chemnitz, Schwerinie,
Wiedniu, Moskwie i Petersburgu, a także
w Afryce i USA. Po II wojnie światowej były
remontowane przez Firmę Alexandra Schuke
z Poczdamu oraz Firmę Organmistrzowską
pana Bronisława Cepki, później pana Marka
Cepki z Popowa. W każdą sobotę (a w sezonie
letnim codziennie), o godzinie 12:15, odbywa-

ją się koncerty organowe.
Sama fara należy do najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce. Jednak fakt,
że stolica Wielkopolski jako jedyne miasto
w Polsce posiada wspaniałe romantyczne
organy Ladegasta, zasługuje na szczególne
wyróżnienie. Jest to też o tyle istotne, że
brzmią one i wyglądają niemal tak samo,
jak w chwili oddania ich do użytku w 1876
roku. Warto więc choć raz udać się do fary
i posłuchać utworów Bacha, Haendla i innych
wielkich mistrzów, które wykonywane są na
tym instrumencie przez wybitnych muzyków.
Taką przyjemność mieli członkowie stowarzyszenia oraz sympatycy „Ogończyka”.
I kolejny raz udało im się odkryć i zobaczyć
piękno Poznania.

Pomysłodawcą organizacji turniejów mundurowych związanych z obchodem odpustowym Królowej Różańca Świętego czyli Matki
Boskiej Kórnickiej w Parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Kórniku był ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Pierwsze obchody w ramach tygodnia maryjnego odbyły się
w dniach od 4 do 11 października 2014 i miały
bogaty program.
W sobotę 7 października 2017 r., Mszę Św.
odpustową w intencji służb mundurowych:
wojska, policji, służb celnych, strażaków,
leśników, lekarzy, harcerzy, straży miejskiej,
służby więziennej, kolejarzy, listonoszy oraz
braci kurkowych, odprawił ks. Mirosław
Nowak – proboszcz parafii pw. św. Marcina
w Gostyniu Starym wraz z ks. Proboszczem
Grzegorzem Zbączniakiem i ks. Krystianem
Sammlerem. W okolicznościowej homilii ks.
Mirosław Nowak, nawiązał do misji św. Marcina i mówił o organizacjach mundurowych
jako o mundurowej rodzinie, która w kościele
jest jego sercem. Poświęcono okolicznościową tarczę ufundowaną przez ks. Proboszcza
Grzegorza Zbączyniaka, namalowaną przez
Marka Fludrę. Po Mszy Św. w nocnej scenerii,
w rytmie muzyki Orkiestry Harcerskiej pod ba-

tutą Jacka Kozłowskiego odbyła się uroczysta
procesja z feretronem obrazu Matki Boskiej
Kórnickiej maszerowali przedstawiciele służb
mundurowych. Przed tablicą rozstrzelanych,
świętego miejsca Kórniczan, odczytano tekst
zawierzenia. Słowo ks. Krystiana Sammlera
duszpasterza Archidiecezjalnego, który
podczas procesji maryjnej zachęcał by nie
zamykać wiary w zakrystii, by wychodzić z nią
do drugiego człowieka, by świadczyć o niej
swoim życiem codziennym. Na zakończenie
w kościele odbyło się prawykonanie pieśni do
Matki Boskiej Różańcowej Kórnickiej do której
muzykę skomponował ks. Szymon Bajon.
Służby mundurowe, są wyróżnionymi grupami zawodowymi i społecznymi odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa. Na naszych
oczach, z krajobrazu znikają ludzie w mundurach. Czyżby niektórzy mundurowi wstydzili
się noszenia mundurów? Kiedyś mundur
wojskowy, służbowy, organizacyjny nosiło
się z dumą. Roch Antoni Tarczewski, zabrał
głos w toczącej się w bractwach kurkowych
dyskusji mundurowej. Swoją opinię, zbieżną
z opinią członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego zawarł w książce pt. „Bractwa
kurkowe a stopnie wojskowe”.

W sobotę 14 października przedstawiciele
służb mundurowych: leśnicy na czele z Nadleśniczym Robertem Okińczycem z Babek i
Joanną Nowak z Technikum Leśnego w Goraju, myśliwi z Włodzimierzem Wrzeszczem
na czele, drużyna rekonstrukcyjna 7 pułku
Strzelców Wlkp. na czele z Włodzimierzem
Rocławskim, członkowie OSP na czele z Leszkiem Orlewiczem, Strażnicy Miejscy z Kórnika,
bracia z Poznańskiego Bractwa Kurkowego,
spotkali się na strzelnicy Bractwa Kurkowego
w Skrzynkach. W świątecznej atmosferze
odbył się turniej strzelecki. Zwyciężył Tomasz
Haremza (Komendant Straży Miejskiej w
Kórniku). Wojciech Antczak (KBBK) był drugi.
Trzecie miejsce zajął Kazimierz Krawiarz
(KBBK). Tarcza okolicznościowa, główne trofeum turnieju, trafiła na Probostwo w Kórniku.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody.
W strzelaniu do Kura, zwyciężył Florian
Chmielnik (KBBK). Drugi był Szymon Gałecki
(Straż Miejska w Kórniku). Trzecie miejsce zajął
Zdzisław Jakubowski (KBBK). Turnieje odpustowe w Kórniku-Bninie będą kontynuowane.
					
		
Kazimierz Krawiarz

w masie. Po obejrzeniu huty udaliśmy się na
parking, z którego chętni poszli do Wodospadu Kamieńczyk. Założyliśmy kaski ochronne
i zeszliśmy do stóp wodospadu, gdzie robiono zdjęcia. podeszliśmy też do schroniska
Kamieńczyk by uraczyć się kawą czy herbatą.
Następnie udaliśmy się do Jakuszyc, aby
zaopatrzyć się w czeskie artykuły spożywcze.
w obie strony przejeżdżaliśmy przez Miłków
z pięknym pałacem, Sosnówkę - gdzie znajduje się duży Zbiornik Sosnówka i Sobieszów,
w którego pobliżu znajduje się Zamek Chojnik(
podziwiany z okien autokaru).
Drugiego dnia wybraliśmy się do Cieplic. Spacerując przez Ogród Zdrojowy podziwialiśmy
Galerięi Teatr Zdrojowy. Obejrzeliśmy Pałac
Schaffgotschów, w którym obecnie mieści
się jeleniogórski oddział Politechniki Wrocławskiej. Podziwialiśmy pięknie odrestaurowane

obiekty, m.in. Długi Dom, XVII wieczny kompleks klasztorny zakonu cystersów, obecnie
nowoczesny hotel zdrojowy. Zwiedzaliśmy
piękne Muzeum Przyrodnicze znajdujące
się w odnowionym Zespole Poklasztornym.
Dalej pojechaliśmy do centrum Jeleniej Góry,
położonej nad rzeką Bóbr. Panie przewodnik
poprowadziła nas wzdłuż dawnych murów
obronnych do Starego Rynku opowiadając
o ciekawych zabytkach, m.in. o wyjątkowych
Bastejach. W drodze powrotnej do Karpacza
podziwialiśmy pięknie odnowione pałace
w Wojnowie, pobliskiej Łomnicy, Mysłakowicach, Bukowcu ( zabytkowy dom ogrodnika).
Ostatnim etapem zwiedzania tego dnia był
Par Miniatur Zabytkowych Pałacy w Kowarach - Karpaczu. Mimo deszczu, który zastał
nas w drodze, część uczestników dotrwała
do końca zwiedzania tych pięknych obiek-

tów - miniatur. Wieczorem po obiadokolacji
bawiliśmy się na urządzonej przez właściciela
Domu Wczasowego zabawie integracyjnej.
Wszyscy bawiliśmy się w doskonałych nastrojach. Niedziela była przeznaczona na indywidualne zwiedzanie. Mimo niepogody część
uczestników wybrała się do Świątyni Wang,
by w drodze powrotnej przejść obok Hotelu
Gołębiewski, przez zaporę na Zlewni Bobru
i Nysy Łużyckiej dojść do centrum Karpacza.
Ostatniego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu wyjechaliśmy do Kórnika. Po drodze
zjedliśmy pyszny i gorący obiad w Legnicy
w lokalu „Chata Bida”.
Sprawny i wygodny autokar z miłym kierowcą Kazimierzem Kmieciem zapewniła nam
nasza firma K.P.A. Kombus, za co serdecznie
dziękujemy.
◊ Organizator wyjazdu

◊ M.L., H.N.

Seniorzy
w Karpaczu
W ostatnie, słoneczne dni września grupa
seniorów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku wyjechała na wycieczkę
do Karpacza i okolic. Po drodze zwiedziliśmy
ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze. Obiekt
o szachulcowej zabudowie jest zaliczony do
światowego dziedzictwa zabytków kultury
UNESCO. We wnętrzu i na zewnątrz trwały
jeszcze końcowe prace renowacyjne. Jawor
jest miastem Położonym na Dolnym Śląsku
nad Nysą Szaloną, Jawornikiem i Paszówką.
W Karpaczu zamieszkaliśmy w Domu Wczasowym „MOIRON”, mieszczącym się w pobliżu
miejscowego deptaka. Po zakwaterowaniu
udaliśmy się na obiodokolację, po której większość uczestników udała się na zwiedzanie
Karpacza. W czasie pobytu mieliśmy wynajętą
na dwa dni przewodniczkę.
Pierwszego dnia wybraliśmy się w kierunku
Szklarskiej Poręby, by podejść do Wodospadu
Szklarki. niestety nie było nam to dane, po-

nieważ chwilę wcześniej zamknięto szlak ze
względów prac remontowych. Pojechaliśmy
do Leśnej Huty skąd próbowaliśmy dojść
do Wodospadu Szklarki, ale tam szlak też

był zamknięty z powodu zagnieżdżonych na
drzewach szerszeni. Zwiedziliśmy prywatną
hutę szkła, w której na oczach widzów wykonuje się ręcznie formowane figurki barwione
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Skąd biorą się pieniądze
dla ludzi z pomysłem
Chciałbym Państwu opowiedzieć, na przykładzie Naszego Stowarzyszenia, jak można
pozyskać pieniądze na realizację ciekawych
pomysłów.
Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem
„Wspaniała Siódemka” działającym na
terenie gminy Kórnik. Jak prawie każda
początkująca organizacja zmagamy się
z chronicznym brakiem pieniędzy na realizację wielu fantastycznych pomysłów
jakie nam przychodzą do głowy. Z własnych
składek zorganizowaliśmy pierwsze zajęcia
dla seniorów, a były to warsztaty z przygotowywania ozdób wielkanocnych, które
okazały się strzałem w dziesiątkę. Na fali
euforii szybko zabrałem się do poszukiwania możliwych źródeł pozyskania środków
na realizację naszych planów.
Pierwsza myśl: Gmina! Niestety pudło.
Okazało się, że założyliśmy Stowarzyszenie
za późno, dotacje zostały już przyznane,
ale udostępnione nam pomieszczenie
w Strażnicy OSP w Kórniku to rewelacyjne
rozwiązanie. Gorączkowo zacząłem przeglądać strony internetowe różnych instytucji, fundacji i organizacji pozarządowych
oferujących możliwości dofinansowania
działalności takich stowarzyszeń jak nasze.
Okazało się, że jest tego niemało! Teraz
należało przelać nasze pomysły na papier
i przekonać innych, że warte są realizacji.
Napisałem wnioski o dofinansowanie do
kilku fundacji: Fundacji Zakłady Kórnickie,
Fundacji PKO BP, Fundacji VW, Spółki
Aquanet oraz Centrum PISOP. Oczywiście
nie wszyscy z hura optymizmem otworzyli
przed nami swe portfele, ale pozyskaliśmy
środki na trzy projekty.
Fundacja PKO BP wsparła nasz projekt
„Gimnastyka senioralna”, Fundacja Zakłady
Kórnickie wsparła projekt „Akademia umysłu”, a patronami warsztatów kulinarnych
„Przez żołądek do serca” zostały: Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Wielkopolska
Wiara, Centrum PISOP oraz Caritas Poznań.
„Gimnastyka senioralna” to zajęcia prowadzone przez Kasię, która pierwsze
zajęcia poprowadziła bez wykorzystania
jakichkolwiek przyrządów gimnastycznych
i oczarowała uczestniczki różnorodnością
ćwiczeń dostosowanych do każdego. Za pozyskane środki zakupiliśmy kije do ćwiczeń,
materace, piłki i następne zajęcia okazały
się jeszcze ciekawsze.
„Akademia umysłu” - to warsztaty wpływające na poprawę sprawności umysłu,
pamięci i koncentracji, które prowadzę
wspólnie z Robertem. Wykorzystujemy do
tego między innymi zakupione z dotacji gry
logiczne: „Rummikub”, „Scrabble”, „Szachy”,
„ Triominos”, „Monopol” i „Kolejka”.
Nasze warsztaty kulinarne „Przez żołądek

do serca”, a właściwie ich sześć odsłon, to
połączenie doświadczenia i młodości, gdyż
przyświecała nam idea integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy, którzy powinni się
wcześniej zapisać, przychodzili absolutnie
spontanicznie, a największym zaskoczeniem było to, że z zajęć na zajęcia przychodziło coraz więcej młodzieży. Do współpracy zaprosiliśmy dwoje zawodowców
(oczywiście z Kórnika): dietetyczkę Aleksandrę Lewandowską i kucharza Artura
Dudę - właściciela restauracji „OSKAR”. Nasi
prowadzący wykazali się profesjonalnym
podejściem do tematu. Ola zaskoczyła nas
nietuzinkowymi, zdrowymi, dietetycznymi
i, pomimo obaw, wyjątkowo smacznymi
potrawami. Artur w swoim stylu popisał
się nieszablonowym wykonaniem bardziej
znanych potraw, lecz w nowej odsłonie.
Pozyskane środki umożliwiły nam zakup
niezbędnego sprzętu kuchennego oraz
wszystkich, nawet najbardziej wyszukanych, produktów spożywczych. Dzięki temu
wszystkie zajęcia były dla uczestników
bezpłatne. Nie jestem w stanie wymienić
wszystkich dań jakie przyrządziliśmy, ale
wspomnę chociażby: chipsy z batatów,
ciasteczka z amarantusa, wegański smalec,
humusy i pasty, desery z chia, tortille i makarony w czterech odsłonach. Uwierzcie
Państwo, było smacznie, syto i odkrywczo,
a uczestnicy z zapałem kroili, tarli, siekali,
piekli i gotowali. Pięćdziesięciu uczestników
warsztatów, zarówno tych kilkuletnich,
jak i tych nieco starszych, spędziło sześć
przemiłych popołudni, doznając nowych
odkryć kulinarnych, zawierając nowe znajomości i przy okazji poznając członków
„Wspaniałej Siódemki”, którzy wsparli
mnie przy realizacji tego projektu: Lidię
Jakubowską, Katarzynę Juszczak, Marzenę
Kubiak, Magdalenę Pawlaczyk, Małgorzatę
Sobkowiak-Niemier, Ewę Serwatkiewicz
oraz Karolinę Bajońską, która brawurowo
poprowadziła ostatnie warsztaty.
					
◊ Tomasz Nowaczyk

Zostań
Darczyńcą!
Otwarcie Bazy Rodzin, 18. Listopada 2017, to
dzień, który wieńczy całą naszą pracę, związaną z odwiedzaniem rodzin w potrzebie. To
właśnie wtedy, na stronie szlachetnapaczka.pl
znajdą się opisy rodzin z rejonu Kórnik, którym
wspólnie możemy pomóc.
Kogo wspieramy? Szukaliśmy rodzin, które
znalazły się w złej sytuacji, ale starają się
sobie z tym poradzić. Nasza pomoc ma być
impulsem do zmiany, wsparciem ze strony
społeczności lokalnej, iskierką dającą nadzieję.
Otrzymane paczki to nie tylko prezenty – często jest to furtka do lepszego życia, poprzez zauważenie przez rodziny własnych możliwości
(wspartych pomocą z zewnątrz). Szlachetna
Paczka jest często motywacją do działania czy
po prostu pomocną dłonią w ciężkiej sytuacji.
Jak pomagamy? Po odwiedzeniu przez wolontariuszy rodzin zgłoszonych do programu
za pośrednictwem osób trzecich (nie można
zgłosić się samemu „po paczkę”), tworzymy
opis rodzin zakwalifikowanych do Szlachetnej Paczki. Pomoc wybranej rodzinie jest
kompleksowa. Jeśli wybierzemy daną rodzinę, musimy zapewnić realizację wszystkich
zgłoszonych potrzeb. Dlatego zachęcamy Darczyńców do organizowania pomocy wspólnie
z przyjaciółmi, rodziną czy znajomymi z pracy.
Potrzeby zazwyczaj nie są małe, ponieważ
staramy się dotrzeć do osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji. Średnia wartość
paczki w poprzedniej edycji wyniosła 2500 zł.
Ta pomoc, to naprawdę piękny gest, którym
nie tylko pomagamy innym. Darczyńca odpowiada na konkretne potrzeby rodziny, starając
się udzielić jak najlepszego wsparcia. Dlatego
zaangażowanie w akcję daję satysfakcję. To
nie tylko zakup potrzebnych produktów,
to dobro, które przekazujemy konkretnym
ludziom. W przygotowanie paczki Darczyńcy
wkładają całe swoje serce.
Kto może się zaangażować? Każdy może
zostać Darczyńcą i wspomóc potrzebujących.
Nie bądź obojętny. Razem możemy zmienić
świat na lepszy!
◊ Ewa Serwatkiewicz

AFISZ

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

15.11 - AKADEMIA SENIOR. W zdrowym ciele
zdrowy duch - gimnastyka z Kasią. Emisja głosu, teatr z Lidką. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Zapisy: tel. 886 111 091, 515 229 684.
Zajęcia bezpłatne.
16.11 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA:
„ARUN MILCARZ - CZAD. W POSZUKIWANIU
STRACONEGO CZASU.” Hotel Daglezja, godz.
18:00. Zapisy: 61 8170 021
18.11 Krakowski Salon Poezji w Zamku Kórnickim. Godz. 17.00! Gościem 35.
odsłony Krakowskiego Salonu Poezji będzie
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Karol
Strasburger, który przeczyta wiersze liryczne
oraz rapsody Stanisława Wyspiańskiego.
Zaproszenia na Salon można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej (531
998 263) od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-14.00
18.11 - VII GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI POWSTAŃCZYCH. KCRiS OAZA, godz. 15:00.

11.11 - BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. KCRiS
OAZA. Bilety wyprzedane!
12.11 - TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Radzewo.Tenis stołowy - start 9:00, wiatrówka
i rzut lotką - godz. 11:00-13:00. Wpisowe 5 zł.
14.11 - BAJKOCZYTANIE - CZARODZIEJ
LEONARD. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.

18.11 - VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY JESIEŃ-KÓRNIK 2017. „Kwiaty,
które wywołują uśmiech naszych oczu” - wernisaż. Kórnickie Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
18.11 - VII KÓRNICKA LIGA SZACHOWO–
WARCABOWA (4) 2017. Niepodległościowy
Turniej Szachowy. Świetlica OAZA/BŁONIE
(ul. Leśna 6 Kórnik), godz. 17:00. Turniej ma
charakter otwarty. Liczba miejsc ograniczona
do 40 osób. Zapisy elektronicznie na adres:
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu zawodów do 16:50.Wpisowe: Uczniowie SP 2 zł,
pozostali 5 zł.

21.11 - BAJKOCZYTANIE - WIEDŹMA JAGODZIA. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.
22.11 - AKADEMIA SENIOR. Podróże filozoficzne z ćwiczeniami mózgu. Strażnica OSP
Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: tel. 886 111 091,
515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
25.11 - POZNAJ WIELKOPOLSKĘ Z KAJAKA
„ZIMA W KAJAKU - ANDRZEJKI”. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy do 15.11.2017 w biurze WSTiRW
WARTA, ul. Strzeszyńska 190, (od poniedziałku do piątku 8.00-20.00) lub mailowo:
wstirw@warta.poznan.pl. Więcej informacji
na stronie: www.warta.poznan.pl/imprezy/
cykl-splywow-poznaj-wielkopolske-z-kajaka/
28.11 - BAJKOCZYTANIE - UPIORNE ANDRZEJKI. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.
29.11 - AKADEMIA SENIOR. Andrzejkowa
zabawa taneczna z Jackiem Schmidtem.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 18:00. Zapisy:
tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
2.12 - RADZEWO BAD-OPEN. VI otwarty,
amatorski turniej badmintona w grach pojedynczych i podwójnych. Szkoła w Radzewie.
Zapisy drogą mailową do końca listopada:
karolniemier@o2.pl. Wpisowe 5 zł.
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas

8. listopada 2017
- 16:30
o tym: kultura@kornik.pl
Rogaliki niepodległościowe◊zZFprzepisu
babci – Magda i Marzena

15. listopada 2017 - 16:30
Gimnastyka / Teatr - Kasia i Lidka
15. listopada 2017 - 16:30

22. listopadaGimnastyka2017 - 16:30
Kasia / Teatr i emisja głosu
8. listopada 2017 - 16:30
Lidka
Podróże filozoficzne
z Robertem
Rogaliki niepodległościowe
z przepisu
babci – Magda i Marzena
Jankowskim
z ćwiczeniami
mózgu
22. listopada 2017
- 16:30
15. listopada
2017 - 16:30z Robertem JankowPodróże
filozoficzne
Gimnastyka /mózgu
Teatr - Kasia i Lidka
skim z ćwiczeniami

29. listopada22.2017
– 18:00
listopada 2017 - 16:30
29. listopada
2017
– 18:00z Robertem
Podróże
filozoficzne
Andrzejkowa
zabawa
taneczna
Andrzejkowa
zabawa
taneczna
z Jackiemz Jacki
Jankowskim
z ćwiczeniami
mózgu
Schmidtem
Schmidtem
29. listopada 2017 – 18:00

ZAJĘCIAAndrzejkowa
BEZPŁATNEzabawa taneczna z Jackiem
Schmidtem
ZAJĘCIA
BEZPŁATNE
MIEJSCE:
STRAŻNICA
OSP KÓRNIK

MIEJSCE: STRAŻNICA
OSP KÓRNIK
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

STRAŻNICA OSP KÓRNIK
INFORMACJEMIEJSCE:
I ZAPISY:
Tel.:
886-111-091;
Tel. 515-229-684
INFORMACJE
I ZAPISY:

INFORMACJE I ZAPISY:
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; Robert Jankowski Tel. 515-229-684
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; Robert Jankowski Tel. 515-229-684
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Prymusi z powiatu ze stypendiami

Kordzik
„Spór o Morskie Oko”
rzemieślniczy
- zbiór wpisany na listę INESCO „Pamięć Świata”

Dnia 29 października 2017 w Wielkopolskiej
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się
uroczyste pasowania na czeladników Cechu
Rzemiosł Różnych w Poznaniu, w specjalności fryzjerskiej i kosmetycznej. Ponad 40
uczennic i uczniów którzy zdali bardzo dobrze egzaminy zostało wyzwolonych przez
władze cechu i zdobyło dyplomy czeladnicze
czyli pierwszy stopień zawodowy. Uroczystość rozpoczął pokaz mistrza Adama
Szulca również z udziałem Franciszka Głów,
który już 70 lat działa w zawodzie fryzjera w
Rogoźnie. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej (WIR) i Cechu Rzemiosł
Różnych w tym Fryzjersko-Kosmetycznego,
który w 2017 r. w Poznaniu obchodzi swoje
500-lecie..
Uroczystego pasowania dokonali: Stanisław
Marczak (starszy cechu), Antoni Odzimek
(wiceprezes WIR i Krajowej Izby Rzemieślniczej) oraz Tomasz Wika (dyrektor WIR)
kładąc „Szablę Kilińskiego” na ramieniu
pasowanego. Pasowani złożyli uroczyste
ślubowanie. Uroczystego pasowania czeladników na mistrzów zawodu, połączone
z wręczenie odpowiedniego dyplomu mistrzowskiego dokonały władze cechu.
Spotkanie było też okazją do licznych wyróżnień zasłużonych w zawodzie. Wręczono
srebrne i złote odznaki za zasługi dla w rozwoju rzemiosła w Wielkopolsce. Honorowe
Odznaki Rzemiosła „Rzemiosło – za zasługi”
wraz z dyplomami otrzymali Bogdan i Felicja
Markiewicz z okazji 50-lecia istnienia salonu
oraz Elżbieta i Stanisław Meksowie z Lubonia za 25 lat prowadzenia salonu oraz 55 lat
pracy Stanisława w zawodzie. Odznaka jest
wykonana z metalu pozłacanego i wyobraża
godło rzemiosła obramowane girlandą z
liści laurowych.
Elżbieta Kwietniewska zamieszkała w Borówcu otrzymała najwyższe wielkopolskie
odznaczenie rzemieślnicze: „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”. Urodziła
się w Przebędowie koło Murowanej Gośliny
w rodzinie rolniczej. Jako szesnastoletnia
rozpoczęła naukę fryzjerstwa w Poznaniu.
Tytuł czeladnika zdobyła po trzech latach,
a mistrzem w zawodzie została w lutym
1982 r. Własny zakład prowadzi od 1995
r w Poznaniu. Jest aktywna w pracach Cechu i obecni pełni funkcję członka Komisji
Rewizyjnej Cechu. Kordziki WIR w Gminie
Kórnik, wcześniej otrzymali Leszek Koprucki
i Stanisław Szczęsny.
Gdy w 2014 r. w Kórniku otwarto ekspozycje
rzemieślnicze: „Kórnicki Wehikuł Czasu” z
różnymi warsztatami rzemieślniczymi Jej
zawdzięczamy wyposażenie saloniku fryzjersko-kosmetycznego.
Dzisiaj składamy Jej gratulacje z okazji wyso-

Dnia 26 września 2017 r w Zamku w Kórniku
odbyła się sesja naukowa poświęcona jednemu z najcenniejszych zbiorów Biblioteki.
Prof. Jerzy Roszkowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wygłosił referat
pt. „Spór o Morskie Oko i rola Władysława
hr. Zamoyskiego w jego rozstrzygnięciu”, ilustrowany licznymi zdjęciami. Prof. Wiesław
Ratajczak z UAM w Poznaniu referował: „Św.
Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski,
Wyimek z duchowej Historii Zakopanego”.
Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie
dr Dariusz Grzybek prezentował wydaną
przez Fundację książkę „Maria Zamoyska

Wspomnienia”, której edycję przygotowała
dr Magdalena Biniaś-Szkopek. Sesji towarzyszyła wystawa wybranych, najcenniejszych
dokumentów z zespołu „Spór o Morskie
Oko” przygotowana i prezentowana przez
Krzysztofa Rataja.
W sesji wzięła udział młodzież ze Szkoły
w Kórniku oraz liczne grono ludzi interesujących się turystyką i historią, m. innymi prof.
Antoni Gąsiorowski, Anna Łazuka Witek,
Maria Romana Gierczyńska, Marek Maluda
z WTPK i inni.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

Wolontariuszka. Kocha śpiew i teatr. A od
środy stypendystka powiatu poznańskiego
ze średnią 6,0. Maria Duszczak z Kórnika nie
ukrywała satysfakcji i radości. - To cudowne
uczucie, kiedy okazuje się, że to, co niemożliwe staje się możliwe. Ale osiągnęłam to
dzięki codziennej pracy. Ta systematyczność
pozwala mi również na realizowanie pasji.
Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów
na przyszłość, odnajduję się we wszystkim
po trochu. Być może będą to studia humanistyczne lub własna firma - powiedziała Maria
Duszczak (LO przy ZS w Kórniku), tegoroczna
stypendystka Rady Powiatu w Poznaniu i
Prezesa Rady Ministrów, która rok szkolny
2016/2017 zakończyła ze średnią 6.0.
Najzdolniejsi i najambitniejsi młodzi mieszkańcy powiatu poznańskiego otrzymali w
środę stypendia Rady Powiatu w Poznaniu
oraz nagrody Starosty Poznańskiego. Łącznie aż 85 osób ze szkół prowadzonych przez
powiat zostało wyróżnionych.
Alex Wesołowski, po zakończeniu szkoły będzie monterem mechatronikiem. Dziś uczy się
w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ZS nr 1
w Swarzędzu. - To wyjątkowa sprawa znaleźć
się w gronie najlepszych uczniów, choć sam
nie nazwałbym się najlepszym. Nauka pochłania dużo czasu, coraz więcej uwagi wymagają
przedmioty zawodowe. Na szczęście szkoła
pomaga mi rozwijać pasje. Na razie marzę o
znalezieniu dobrej pracy - mówi Alex, który
chce studiować w przyszłości robotykę na
Politechnice Poznańskiej, a wczoraj otrzymał
nagrodę Starosty Poznańskiego za wyniki w
nauce.
Nagrodę otrzymał również dwukrotny
mistrz Polski w kolarstwie szosowym - Jan
Łamaszewski (ZS nr 2 w Swarzędzu). - Bycie
najlepszym daje satysfakcję, ale to sukcesy
innych dają radość w sporcie. Dzięki temu,
że mogę stanąć wśród kolegów i koleżanek z

podobnymi osiągnięciami, przynosząc dumę
rodzicom i nauczycielom czuję, że nasza praca
jest doceniona. Przyszły sezon wiążę z ekipą
kolarską w Klubie w Tarnowie Podgórnym
- mówił mistrz kolarski ze Swarzędza, który
oprócz sukcesów w sporcie, marzy o studiach
na AWF-ie.
- Mamy zdolnych uczniów, dobrych nauczycieli i rodziców, którzy bardzo wspierają swoje
dzieci. Każdego roku rośnie liczba osób, które
możemy wyróżnić za rewelacyjne wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe - mówi Tomasz
Lubiński, wicestarosta poznański. – Powiat
stawia na kształcenie zawodowe, ponad 74
procent naszych uczniów ma zagwarantowany zawód, ale nie zapominamy też o edukacji
ogólnokształcącej.
O stypendium Rady Powiatu w Poznaniu
mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończyła

się egzaminem maturalnym oraz uczniowie
gimnazjów. Warunkiem koniecznym do jego
otrzymywania było uzyskanie średniej ocen
równej co najmniej 5,0 w poprzednim roku
nauki. W środę stypendia w wysokości 250
złotych odebrało łącznie 60 uczniów.
Z kolei nagrodę Starosty Poznańskiego mogli
otrzymać uczniowie szkoły prowadzonej
przez powiat poznański, którzy w trakcie
nauki wykazali się wybitnymi osiągnięciami w
dziedzinie naukowej, społecznej i kulturalnej.
Otrzymują ją również laureaci konkursów i
olimpiad szczebla krajowego oraz międzynarodowego, a także uczniowie zasadniczej
szkoły zawodowej z powiatu poznańskiego.
W tym roku nagrody w wysokości od 600
do 1800 zł otrzymało 25 osób (20 uczniów
zasadniczych szkół zawodowych i 5 uczniów
za wybitne osiągnięcia).
◊ Powiat Poznański

Utalentowany szachista ze Szczodrzykowa

kiego wyróżnienia rzemieślniczego i liczymy
na dalszą współpracę.
Uroczystości w Poznaniu zakończyło wystąpienie Antoniego Odzimka skierowane do
młodych adeptów rzemiosła fryzjersko-kosmetycznego, chlubiącego się w Poznaniu
500-letnią tradycją.

Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
Odznaczenie honorowe „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” za wybitne zasługi
dla rzemiosła jest najwyższym odznaczeniem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu, nadawanym przez Kapitułę.
◊ Kazimierz Krawiarz

Karol Ullrich jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie,
który reprezentował Polskę w Mistrzostwach Unii Europejskiej w Szachach
Klasycznych Juniorów. Karol odnosi liczne sukcesy w rozgrywkach szachowych
zarówno na szczeblu regionalnym, jak
i ogólnopolskim. Jego największymi sukcesami są: XI miejsce w Mistrzostwach
Unii Europejskiej Juniorów, które odbyły
się w sierpniu 2017r. w Mureck w Austrii,
awans do finału Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych, a także w szachach
szybkich i błyskawicznych. Karol od
szóstego roku życia z pasją gra w szachy
i cyklicznie uczestniczy w rozgrywkach II
Ligi Centralnej Juniorów, a od 2015 roku
jest powoływany na obozy szerokiej kadry
Polski. Dzięki determinacji i treningom

nie tylko odnosi sukcesy sportowe, ale
także kształtuje takie cechy jak skupienie,
koncentrację i logiczne myślenie. Swoimi
sukcesami promuje Klub Szachowy UMKS
na Pięterku Poznań, w którym obecnie
trenuje, oraz Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie. Jako reprezentant szkoły odnosi liczne sukcesy w zawodach międzyszkolnych. Ostatnim osiągnięciem Karola i jego kolegów z drużyny
było zdobycie I miejsca w Drużynowych
Mistrzostwach Szkolnych Gminy Kórnik.
Naszemu utalentowanemu uczniowi gratulujemy osiągnięć sportowych i życzymy
dalszych sukcesów.

◊ KatarzynaJakubowska
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Wieści z
„Jedynki“
„OD ZIARENKA DO BOCHENKA”
Taki tytuł miała lekcja muzealna, na którą
wybrała się klasa 3c do Muzeum Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Byliśmy świadkami procesu powstawania i pieczenia chleba. Mieliśmy możliwość
poznania tradycyjnego sposobu powstawania chleba począwszy od ziarna, a na
wypieczonym w tradycyjnym piecu wiejskim
chlebie kończąc. W dziale interaktywnym
mieliśmy okazję poznać stare urządzenia
i przedmioty służące do mielenia ziarna na
mąkę, zaczyniania ciasta i wypieku chleba.
Jedną z atrakcji tych zajęć był własnoręczny
przemiał ziarna na modelach żaren, na kamieniu czy w „Tłuczku”. Kiedy przyjechaliśmy,
piec do wypiekania chleba był już rozgrzany
i na naszych oczach wkładano ciasto w kształcie okrągłych bochenków do pieca. Po
odbyciu zajęć poglądowo - interaktywnych,
przeszliśmy do sali, aby obejrzeć prezentację.
Miała ona na celu utrwalenie nowo zdobytej
wiedzy i zapamiętaniu nowych wyrazów
dawniej używanych. Na zakończenie dzieci
z pomocą mam, które nam towarzyszyły,
rozwiązały krzyżówkę. Następnie przeszliśmy

do miejsca, gdzie z pieca wyjęto wspaniale
upieczone bochenki chleba. Po obejrzeniu
jeszcze wielu ciekawych eksponatów, zwierząt hodowlanych nasza wyprawa zakończyła się degustacją. W drodze powrotnej
była cisza, bo wszyscy z dużym apetytem
kosztowali pyszny i jeszcze ciepły chlebek.
Bardzo wszystkim smakował.
◊ Danuta Zwierzyńska
Dziękujemy!
Kończyły się wakacje, a końca remontu
szkoły nie było widać. Wszyscy patrzyli z niepokojem to na szybko zmieniające się daty
w kalendarzu, to na remontowany budynek
naszej szkoły. Wszyscy – to znaczy nauczyciele, dzieci i rodzice. Jak to będzie? Czy rok
szkolny rozpocznie się o czasie? Czy nasze
dzieci będą miały gdzie się uczyć? – pytali
zaniepokojeni rodzice. Nauczyciele też nie
byli spokojni, choć oni bardziej wierzyli, że
na wszystko znajdzie się rada.
I wreszcie rok szkolny się rozpoczął. Na nasze
szczęście nie pierwszego, ale czwartego września. Te trzy dni były bardzo potrzebne! Ekipy
remontowe zdążyły przygotować korytarze
szkolne i tyle sal lekcyjnych, aby pomieścić
uczniów klas starszych. Już wcześniej wiadomo było, że niestety, nie wszystkie sale będą
gotowe na ten dzień…
I wtedy z pomocą naszej szkole pospieszyli
ludzie dobrej woli: ksiądz proboszcz Grzegorz
Zbączyniak, dyrektor „Oazy” – p. Wojciech
Kiełbasiewicz, dyrektor KOK-u – p. Sławomir

Animucki oraz gospodarze Świetlicy Wiejskiej
w Dziećmierowie – sołtys Dziećmierowa, p.
Henryk Hypsior z małżonką. To dzięki nim
również dzieci z klas 1-3 mogły bez opóźnień
rozpocząć nowy rok szkolny 2017/2018.
Klasy 2a i 2b uczyły się przez cztery tygodnie
w „Oazie”, klasy 1a i 1b – w Domu Parafialnym, a klasy 1c, 3a i 3c – w Świetlicy Wiejskiej
w Dziećmierowie. Klasy 3b, 3d i 3e spędziły
trzy tygodnie na Prowencie, w salach KOK-u.
Dla większości dzieci taki układ nie był utrudnieniem, lecz stanowił swoiste przedłużenie
wakacji. Uczniowie w nowych miejscach
czuli się jak podczas „zielonej szkoły” i niezbyt chętnie myśleli o powrocie do budynku
szkolnego. To zasługa nie tylko nauczycieli,
ale także gospodarzy, którzy postarali się,
aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki
do nauki.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klas 1-3
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zwracają
się do gospodarzy-dobroczyńców: księdza
proboszcza Grzegorza Zbączyniaka, dyrektora „Oazy” – pana Wojciecha Kiełbasiewicza,
dyrektora KOK-u – pana Sławomira Animuckiego oraz gospodarzy Świetlicy Wiejskiej
w Dziećmierowie – państwa Hypsiorów
z wyrazami wdzięczności za okazaną pomoc
i wielką cierpliwość. Jakże ponadczasowe
staje się tu przysłowie, iż:
PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ
W BIEDZIE!
Dziękujemy!
◊ Elżbieta Ratajczak

Święto Pieczonego Ziemniaka
7 października odbyło się VIII Święto Pieczonego Ziemniaka. Jesienny festyn odbył się na
boisku szkolnym, gdzie na dzieci i rodziców
czekało wiele atrakcji.
Impreza wystartowała o godz. 11.00. Dzieci
mogły rozruszać się w tańcu przy znanych
przebojach, zdobywać nagrody w konkurencjach sportowych oraz wykazać się talentem
artystycznym w kąciku plastycznym. Tradycją
festynu jest konkurs na największą pyrę
oraz na najładniejsze, jesienne przebranie.
Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy,
balonowe zwierzątka oraz gigantyczne bańki
mydlane. Nie zabrakło także konkurencji dla
dorosłych, którzy musieli m. in. wykazać się
umiejętnym obieraniem ziemniaków, tak,
żeby obierka była jak najdłuższa.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się
sprzedaż fantów. W tym roku były do wygrania atrakcyjne niespodzianki dla dzieci oraz
„Pyrkupony” dla dorosłych, ufundowane
przez usługodawców z różnych branż na
terenie Kórnika. Oprócz tego na uczestników
czekało przepyszne ciasto, przygotowane
przez rodziców uczniów klas 0-III, a także
tradycyjna pajda ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Na rozgrzewkę można było skosztować
wyśmienitej grochówki. Oczywiście nie mogło
zabraknąć bohaterki festynu, czyli pieczonej
pyry z gzikiem.

Kreatywna podróż do świata zabawy
– twórcze warsztaty dla nauczycieli

W dniu 23.10. 2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Kamionkach odbyły się warsztaty
Kreatywna podróż do świata zabawy. Zasadniczym celem spotkania było: Poznanie
zabaw oraz tańców opartych o metody
aktywizujące , ukazanie sposobów wykorzystania różnorodnych narzędzi do pracy
z dziećmi oraz rozwijanie kreatywności
w pracy z dzieckiem. Koordynatorkami tego
artystycznego przedsięwzięcia były mgr Natalia Martenka oraz mgr Justyna Kwiatkowska. Do niezwykłej przygody obok naszego
Grona Pedagogicznego przez Panią Dyrektor mgr Agnieszkę Askutję zostali zaproszeni
także Nauczyciele z Przedszkola Kolorowy
Świat w Szczodrzykowie. Oczywiście nie
mogło zabraknąć także gości z Przedszkola
nr 2 Cztery Pory Roku znajdującego się
w Kórniku/Bninie.
Kreatywną podróż rozpoczęliśmy piosenką
Hej witam Was, dzięki której na twarzach
zarówno organizatorów, jak i przybyłych
gości pojawił się uśmiech zapraszający do
dalszych działań. Kolejną stacją był taniec
Ramaya motywujący uczestników i zapraszający do Krainy Bajek , w których każdy
mógł poczuć się jak prawdziwa Księżniczka
i Rycerz. Balonowe konie towarzyszące
w muzycznej zabawie przeniosły każdego
z nas dalej do świata kolorowej gimnastyki,
dzięki której nabraliśmy kondycji mobilizującej do dalszych zabaw. Z całą pewnością
każdy z przybyłych osób poczuł wielką siłę

tworzenia i kreowania, które wraz z upływem czasu na warsztatach jeszcze bardziej
otwierały umysł, wzbogacały wyobraźnię
pobudzając tym samym otwartość zarówno
do siebie nawzajem, jak i powstałych dzieł
muzyczno-plastycznych. Bogactwo materiałów wykorzystanych w czasie warsztatów
sprawiło, że rodziły się coraz lepsze i bardziej kreatywne pomysły, którymi można
było się podzielić ucząc się tym sam od
siebie nawzajem.
Atmosfera i relacje, jakie nawiązały się po-

My tu przyszliśmy
pierwszy raz…

Wszyscy świetnie się bawili, zwłaszcza, że
mimo porannych opadów, podczas imprezy
pogoda dopisała. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację festynu oraz
sponsorom: rodzicom przygotowującym
różne smakołyki, pomagającym w rozstawianiu sprzętu oraz fundatorom fantów dla
najmłodszych; właścicielom firm z terenu
Kórnika, którzy zechcieli zaoferować nagrody
dla dorosłych; przedstawicielom instytucji z
Gminy Kórnik za uświetnienie imprezy swoją

obecnością.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
◊ Michalina Pelczyk
Fotorelacja (Natalia Pyrzowska):
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6474556766905377201?authkey=CLvWgPD7mdTkPw

Jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego
dziecka jest moment przyjęcia do społeczności szkolnej. Przekroczenie progu szkoły to
zarówno dla dzieci, jak i rodziców ogromne
przeżycie. Pełni obaw, troski, ale i ciekawości
w pierwszych dniach nauki obserwowaliśmy
jak nowi uczniowie odnajdują się w rzeczywistości szkolnej, poznają środowisko, kolegów,
nauczycieli, zawiązują pierwsze prawdziwe
przyjaźnie.
W dniu 20 października 2017 roku wszyscy
pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. Jana
Wójkiewicza w Radzewie przeżywali niezwykłą
uroczystość- ślubowanie. Uczniowie klasy I A
i I B przygotowali program artystyczny pod
kierunkiem wychowawczyń, które bacznie
czuwały nad przebiegiem uroczystości i
trzymały kciuki za swoich podopiecznych.
Pierwszoklasiści z uśmiechami na twarzy, przejęciem i ogromnym zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki.

Podczas uroczystości uczniom towarzyszyli
najbliżsi: rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni
goście pani dyrektor mgr Krystyna Kiełpińska.
Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubo-

między uczestnikami w czasie spotkania
zrodziły nowy pomysł ponownego zaproszenia na cykl warsztatów, podczas których
każdy będzie miał okazję wyrazić siebie
w sposób niezwykle twórczy zarażając swoją
pasją nauczycieli – osób chcących patrzeć na
edukację przez pryzmat otwartości i wzajemnego kreatywnego działania podczas
pracy z dziećmi.
Natalia Martenka
wanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na
uczniów przez panią dyrektor.
Był to wyjątkowy czas pełen wzruszeń i emocji.
Na zakończenie rodzice uczniów przygotowali
poczęstunek w klasach, gdzie uczniowie dostali na pamiątkę dyplomy
i drobne upominki.
Wszystkim pierwszakom życzymy samych
sukcesów !!
◊ SP Radzewo
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Robakowo
na Maratonie!

W niedzielę 15.10.2017 r. po raz kolejny
szkolna Drużyna Robaka ze Szkoły Podstawowej w Robakowie uczestniczyła w
organizacji jednej z największych imprez
sportowych w Polsce. Tym razem braliśmy
udział w przygotowaniach do 18. PKO Poznań Maratonu 2017.
Maraton to bieg na dystansie 42 km 195
metrów. Uczestnicy trenują do tego wyjątkowego biegu średnio rok, co i tak nie daje
im pewności, że dobiegną do celu.
Nasi wolontariusze pomagali na 27 km trasy biegu przy bufecie z wodą dla biegaczy.
Tego dnia pogoda dopisała, nie zabrakło
pozytywnej energii, humoru i chęci do kibicowania. Śmiało możemy stwierdzić, że była
to kolejna wspaniała przygoda i niezwykła
nauka przeżyta dzięki Fundacji Runport oraz
Organizatorom 18. PKO Poznań Maratonu
2017, za co dziękujemy!
W wolontariacie brali udział uczniowie
oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły Pod-

Unikatowe tkaczki

Miło nam poinformować, że nasza kórnicka
grupa tkaczek z KOK pod kierunkiem Pani
Karoliny Janikowskiej po raz pierwszy wzięła
udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy.
Wystawa ta połączona z konkursem odbywa
się raz na dwa lata i jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego między innymi po to, by rzadka sztuka tkania ręcznego nie zginęła.
Udział w wystawie to cenne wyróżnienie,
ponieważ nasze prace były oceniane przez
Jury konkursowe, które wybrało z ponad
200 prac 160 autorów z całej Polski tylko
101 tkanin 75 autorów. Jakże miło więc było
zobaczyć, że obok pięknych prac z Hajnówki,
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie: Klaudia Adamska, Maria
Jakubowska, Weronika Jankowiak, Klaudia
Kill, Magdalena Kozak, Mikołaj Matysek,
Marcin Nowak, Oliwia Nowak, Aleksandra
Olejnik, Wiktoria Polak, Jakub Przespolewski,
Zofia Stroiwąs, Miłosz Szczepaniak, Eunika

Kołobrzegu, Gdańska czy Zielonej Góry aż
4 prace trzech autorek były z Kórnika! Tym
większy jest to sukces, że jest nas w pracowni tkackiej niewiele, a niemal wszystkie
dostałyśmy się na wystawę! To z pewnością zasługa naszej nauczycielki Karoliny
Janikowskiej absolwentki Akademii Sztuk
Wizualnych, która z wielką pasją przekazuje
nam swoją wiedzę!
14 października pojechałyśmy do Bydgoszczy, by tam w Spichrzach Muzeum
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy, połączonej z wręczeniem nagród dla
najlepszych tkaczek. Pierwszymi „kórnickimi” tkaninami, które dostrzegłyśmy były

„Czerwony kwiat” i „ Pocztówka z wakacji”
pani Hanny Chmielewskiej, potem odnalazłyśmy „Model czaszki osteopatycznej
„Jolka” autorki niniejszego artykułu, a następnie pięknego misia pani Elżbiety Kerber
zatytułowanego„W oczekiwaniu na wnuka”.
Cała wystawa zrobiła na nas ogromne wrażenie. Większość prac była wykonana tak
doskonale, że trudno było te tkaniny nazwać
„amatorskimi”. Z tym większą ochotą przystępujemy do dalszej pracy, aby za dwa lata
wszystkie nasze tkaniny zostały wyróżnione.
Tegoroczna wystawa trwa do 12 listopada,
zapraszamy do Bydgoszczy!
◊ Alicja Halama-Zygmanowska

Szczepańska, Gabriela Tatarynowicz, Adam
Wachowiak, Oskar Wochna, Jakub Zawodni
oraz opiekunowie grupy: Anna Drewnowska
i Przemysław Koliński
◊ Anna Drewnowska,
Paweł Pawlaczyk

„Magnolie“ i „Senioritki“ koncertowały
Jesienny miesiąc październik obfitował w wiele ciekawych muzycznych wydarzeń.
Zespół Magnolia rozpoczął swoje występy od
udziału w „KLESZCZEWSKICH SPOTKANIACH
Z BIESIADNĄ PIOSENKĄ” w Kleszczewie 14tego października. Oprócz „Magnolii” wystąpiło jeszcze 8 zespołów. W miłej atmosferze
ze śpiewem spędziłyśmy miłe popołudnie. Tydzień później „Magnolia” zaśpiewała w domu
kultury „Jedruś”obchodzącym 40-lecie istnienia. Biesiadne piosenki w nowej aranżacji naszej dyrygentki Pani Ewy Wodzyńskiej bardzo
spodobały się zgromadzonej publiczności.
Jak i innym występującym zespołom.
Zespół wokalny „Senioritki” bardzo intensywnie ćwiczył w sierpniu i wrześniu przygotowując się do październikowych występów.
Nasze występy w październiku:
- 7-8 października – zaśpiewałyśmy na Międzynarodowych Zmaganiach Seniorów, gdzie
jako Zespół wokalny zdobyłyśmy „I miejsce”.
Wzięłyśmy też udział w koncercie towarzyszącym w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
- 12 pażdziernika – dałyśmy 40-to minutowy
koncert w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
- 20 października – zaśpiewałyśmy w „Jędru-

siu” w Poznaniu
- 21 października – odbywał się Poznański
Przegląd Twórczości Seniorów w Szkole Muzycznej w którym również wzięłyśmy udział.
-27 października- wyruszyłyśmy w 3-dniową
podróż do Gdańska, aby zaprezentować wyćwiczone utwory na Ogólnopolskim Festiwalu
Współczesnej Muzyki Chóralnej
- Music Everywhere. Zaśpiewałyśmy 4 utwory,
2 w języku polskim, 1 w języku rosyjskim
i 1 w języku hiszpańskim. Profesjonalne jury,
profesorowie z Akademii Muzycznej z Gdańska oraz prof. dok hab. Marek Gandecki,

znany Kórniczanom z prowadzenia chóru
„Castellum Cantas” bardzo dobrze oceniło
nasz występ. Otrzymałyśmy w kategorii chórów seniora, SREBRNE PASMO oraz specjalnie
dla Nas przygotowany „DYPLOM WOW” za
nawiększy power na scenie i porwanie publiczności. Wróciłyśmy bardzo zadowolone.
W listopadzie czekają nas występy „Magnolii”
i „Senioritek” w Centrum Onkologii w Poznaniu oraz udział w Przeglądzie Piosenek
z Myszką w Klubie Osiedlowym na Pięterku
również w Poznaniu.
◊ Teresa Przymusińska
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Kolarstwo

SPORE SUKCESY PODCZAS TOROWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
Z łupem 15 medali wróciły do domu zawodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik z torowych
Mistrzostw Polski Elity, oraz z Mistrzostw
juniorów i juniorów młodszych w konkurencjach nie olimpijskich. Najcenniejszy
sukces dla klubu to zwycięstwo już po raz
siódmy w wyścigu drużynowym kobiet na
dochodzenie na 4 km. W finale zawodniczki
z Kórnika doścignęły zespół Pacificu Toruń
i po 3 km wyścig został przerwany. Ekipa
Mroza startowała w składzie: Nikol Płosaj,
Viktoria Żegleń Monika Graczewska i juniorka
Karolina Przybylak. W wyścigu o złoto Karolinę zastąpiła inna juniorka Joanna Golec
i tym samym na podium zobaczyliśmy całą
piątkę. Rozpędzone Kórniczanki zdobyły
w kolejnych dniach jeszcze 14 medali. Płosaj
i Graczewska zwyciężyły w wyścigu medison
(dwójkami). Trzeci swój złoty medal Graczewska zdobyła w wyścigu na 500 m. Srebro dla
Płosaj przypadło w wyścigu eliminacyjnym.
W wieloboju omnium zwyciężyła inna wychowanka Jedynki Kórnik Katarzyna Pawłowska
(obecnie holenderska grupa zawodowa
Boels Dolmans), a Płosaj i Graczewska zajęły
kolejno miejsca 3 i 4. W wyścigu punktowym
zwyciężyła Daria Pikulik z Nowatexu Darłowo
przed Pawłowską i Graczewską. Kolejny tytuł
mistrzowski dla Kórnika zdobyła juniorka
Karolina Przybylak broniąc złota z ubiegłego
roku w wyścigu australijskim, natomiast
Joanna Golec zdobyła srebrny medal w juniorskim wyścigu scretch. Przybylak i Golec
zdobyły jeszcze brązowy medal w wyścigu
medison parami. Świetną formą błysnęła

Szachy

FINAŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO
W SZACHACH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
XIX IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w szachach drużynowych szkół podstawowych
roczników 2004, 2003, 2002 odbyły się 3
listopada w sali KCRiS OAZA w Kórniku.
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund z czasem 15 minut dla
zawodnika. W turnieju uczestniczyło 48 zawodników z 12 szkół.
SZS Wielkopolska przygotował puchar dla
najlepszej drużyny oraz medale i dyplomy
za miejsca 1-3. Dzieci otrzymały drożdżówki
a nauczycieli poczęstowano kawą. Wszystkie
szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zadanie wsparli: KCRiS OAZA Kórnik (sala,
dyplomy, drożdżówki), MUKS Wieża Kórnicka (sprzęt szachowy i program sędziowski).
Awans uzyskały drużyny szkół: SP 5 Luboń i SP
2 Skórzewo. Trzecie miejsce zdobyła drużyna
SP 2 Kostrzyn. Drużyna SP2 Kórnik uplasowała
się na miejscu 9-tym.

Kolejny sukces unihokeistek

też w mistrzostwach do lat 23 Viktoria Żegleń. Najpierw w pięknym stylu wywalczyła
srebrny medal w wyścigu punktowym, następnie do swojej kolekcji dołożyła jeszcze
dwa brązowe medale w wyścigu australijskim
i wraz z Moniką Graczewską w medisonie.
Doskonale zaprezentowała się podczas
tych samych mistrzostw Juniorka młodsza
piętnastoletnia Zofia Picz – UKS Mróz Jedynka
Kórnik. Zosia w niepodważalny sposób wygrywała zarówno w scretchu, jak i w wyścigu
na 500m, natomiast w wyścigu punktowym
zdobyła medal srebrny. Nie udało się tym
razem zdobyć medalu Patrykowi Rajkowskiemu, który w kirinie był 4 a w sprintach 6.
KOLEJNY ŚWIATOWY SUKCES PŁOSAJ
I PAWŁOWSKIEJ
To już dziewiętnasty medal mistrzostw
Europy dla UKS Jedynka Kórnik. Na torowych mistrzostwach elity, które odbyły się
w Berlinie polska drużyna kobiet w wyścigu
na 4km dochodzenie jadąca w składzie
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w szachach drużynowych szkół podstawowych
roczników 2005 młodszych odbyły się w sali
KCRiS OAZA w Kórniku. Turniej rozegrano
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
z czasem 15 minut dla zawodnika. W turnieju
uczestniczyło 54 zawodników z 13 szkół.
SZS Wielkopolska przygotował puchar dla
najlepszej drużyny oraz medale i dyplomy
za miejsca 1-3. Dzieci otrzymały drożdżówki

Justyna Kaczkowska, Daria Pikulik, Nikol
Płosaj i Katarzyna Pawłowska zdobyła brązowy medal bijąc po raz kolejny z wynikiem
4:24:705 własny Rekord Polski. rezerwową
zawodniczką do drużyny była kolejna zawodniczka z Kórnika Monika Graczewska, która
w ostateczności nie wystartowała w drużynie,
ale wzięła udział w wyścigu australijskim
i jak na debiutantkę zajęła niezłe 16 miejsce.
Katarzyna Pawłowska wystartowała jeszcze
w wieloboju omnium, ale z walki o czołowe
lokaty wyeliminowała ją kraksa w ostatniej
konkurencji i ostatecznie uplasowała się
na 9 pozycji. Nikol Płosaj na zakończenie
mistrzostw wzięła udział wraz z Darią Pikulik
w wyścigu medison, plasując się na bardzo
dobrym punktowanym 8 miejscu. Wyścig
drużynowy, oraz omnium i medison, to konkurencje olimpijskie, a kwalifikacje do Igrzysk
TOKIO 2020 rozpoczynają się już w sierpniu.
Mamy nadzieję że na Olimpiadzie nie zabraknie zawodników z Kórnika.
◊ Paweł Marciniak
a nauczycieli poczęstowano kawą. Wszystkie
szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zadanie wsparli: KCRiS OAZA Kórnik (sala,
dyplomy, drożdżówki), MUKS Wieża Kórnicka (sprzęt szachowy i program sędziowski).
Awans uzyskały drużyny szkół: SP Lusowo
(1 miejsce) i SP Radzewo (2 miejsce). Trzecie
miejsce zdobyła SP 1 Kostrzyn. Tuż za podium
uplasowała się drużyna ze Szczodrzykowa.
◊ RB

Poprzedni sezon zawodniczki UKS Radzevia
Radzewo zakończyły 4 miejscem w wielkim
finale Wielkopolskiej Ligi Unihokeja. W tym
roku podnosimy poprzeczkę. Oprócz startu
w wyżej wymienionych rozgrywkach zgłosiliśmy się także do Polskiej Ligi Unihokeja.
Pierwszy turniej eliminacyjny już za nami.
14 października w Ojrzanowie k. Warszawy
przyszło nam zmierzyć się z 3 zespołami.
Pierwszy mecz z UKS Junior Kębłowo
przegraliśmy 3:8. Przy lepiej nastawionych
celownikach wynik mógł być korzystniejszy.
Drugie spotkanie z ULKS Józefina to dreszczowiec z happy endem. Zaskoczyliśmy
przeciwniczki i po pierwszej tercji prowadziliśmy 3:0. W drugiej części gry niestety
daliśmy sobie wbić dwa gole. W ostatniej

tercji skutecznie jednak odpieraliśmy ataki
i mogliśmy cieszyć się pierwszą, historyczną wygraną 3:2. Ostatni mecz z PKS MOS
Zbąszyń, mimo potwornego zmęczenia zdołaliśmy wygrać 7:2. Dało nam to 2 miejsce
w tym turnieju, a to trzeba uznać za sukces.
Tym bardziej, że jako jedyni mieliśmy bardzo
wąski skład i mało zawodniczek na zmianę.
3 mecze po 45 minut to spora dawka biegania. Dziewczęta były wyczerpane, ale dały
radę! Naszą drużynę reprezentowały: kapitan Roksana Toboła (1 gol), Sylwia Rumińska
(7), Klaudia Olejniczak (3), Natalia Sznura,
Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk,
Kinga Banecka (1) oraz bramkarki Patrycja
Bartkowiak i Roksana Bazanowska.
◊ Karol Niemier

Wygrana tenisistów stołowych

Reprezentanci Zespołu Szkół w Kórniku,
ubiegłoroczni mistrzowie województwa
w zmienionym składzie bez straty seta
zwyciężyli w turnieju o Mistrzostwo Powiatu
Poznańskiego, który odbył się 19.10.2017
roku w Pecnej. Do Filipa Kujawy i Wiktora
Szymkowiaka dołączył Roman Kapusta,
który zastąpił absolwenta Jakuba Szymankiewicza. Wygrana daje możliwość startu na
kolejnym poziomie rozgrywek czyli w zawodach rejonowych.

Wyniki zespołu z ZS Kórnik:
ZS Kórnik – ZS Mosina 4:0
ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 4:0
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 4:0
ZS Kórnik – LO Tarnowo Podgórne 4:0

Gratulujemy wygranej
oraz życzymy udanego startu w wojewódzkim półfinale!!!

Reiss CUP 2017
nadchodzi!
Najbardziej wyczekiwane rozgrywki tego roku
już za dwa tygodnie! Piłkarskie emocje, doping
z prawdziwego zdarzenia i niepowtarzalna
atmosfera gwarantowane!
Reiss Cup to największy w Polsce cykl turniejów
sportowych dla dzieci, organizowany co roku
przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację Piotra Reissa. W każdej edycji
bierze udział około 7000 dzieci, grających na co
dzień w Akademii.
- Turniej z roku na rok przybiera coraz to
większy format. W tegorocznej edycji młodzi
pasjonaci futbolu, po raz kolejny staną do walki
o zwycięskie puchary. Zapowiada się naprawdę
wyjątkowe widowisko! – dodaje patron klubu
Piotr Reiss.
Nie zabraknie brawurowych akcji, prawdziwej
radości z wygranej, fenomenalnego dopingu
i mikołajkowych prezentów. Swoją obecnością
turniej uświetnią władze miasta oraz rodzice
zawodników klubu. Jak wspomina, matka
Adama – piłkarza Akademii, Reiss Cup to niezapomniane wydarzenie.
- Na pierwszy Reiss Cup Adama wybraliśmy się
dwa lata temu. Wtedy jeszcze nie widziałam co
czeka nas na miejscu. Emocje z prawdziwego
zdarzenia, wyjątkowa atmosfera zbliżających
się świąt bożonarodzeniowych i piękne nagrody dla każdego zawodnika. Czteroletni wtedy
jeszcze Adaś długo nie mógł zapomnieć o tym
fenomenalnym weekendzie – wspomina Zofia,
mama zawodnika Akademii.
Każda edycja turnieju Reiss Cup to nowa przygoda wypełniona niepowtarzalną atmosferą
i pięknymi bramkami! Zawody to nie tylko
świetna zabawa dla całej rodziny, ale i nauka
gry według zasad fair play. Na wszystkich
uczestników, ich rodziców oraz przybyłych
gości, czekają m.in. gry i zabawy, konkursy,
warsztaty tematyczne, prelekcje oraz wizyty
gwiazd sportu.
Zapraszamy do wspólnej zabawy! Edycja
w Kórniku odbędzie się 25.-26.11.2017r.
Więcej informacji u koordynatora lokalizacji
– Patryka Halaburdy pod numerem telefonu:
506 616 213.

10 listopada 2017 r. 27

26 nr 19/2017

XI Memoriał
Piotra Dobrzyńskiego
W niedzielę 22 października na hali sportowej w KCRiS OAZA odbył się XI Memoriał
Piotra Dobrzyńskiego w Piłce Siatkowej
Amatorów. Na turnieju pojawiła się rekordowa ilość drużyn – 12, które zostały
podzielone na 4 grupy eliminacyjne. Eliminacje rozgrywane były systemem każdy
z każdym do 2 wygranych setów. Po rozegraniu wszystkich meczy eliminacyjnych
drużyny, które wygrały grupę eliminacyjną
trafiły do grupy A, walczącej o miejsca I-IV,

Turniej
piłki nożnej
W ostatnią sobotę września odbyła się kolejna edycja Turnieju o Puchar Burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego w piłce nożnej
w Robakowie.
W turnieju wzięły udział 4 drużyny, które rozgrywały swoje mecze na trawiastym boisku
przy SP w Robakowie. W kategorii młodszej
wygrała ekipa Wiary Lecha I, a wśród starszych
wygrał zespół Gang Świeżaków. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Wojciech Nadolny a królem strzelców Hubert Polcyn.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i nagrody a najlepsze drużyny puchary
ufundowane przez UKS Sokół w Robakowie.
Dla opiekunów i zawodników na końcu imprezy czekały gorące kiełbaski. Całe zawody
sędziował Pan Marcin Stanikowski a nagrody
wręczał sekretarz UKS-u Paweł Pawlaczyk.
◊ PP

Klasyfikacja końcowa
XI Memoriału Piotra Dobrzyńskiego.

drużyny z drugich miejsc trafiły do grupy B,
walczącej o miejsca V-VIII, drużyny z trzecich
miejsc trafiły do grupy C, walczącej o miejsca
IX-XII. W sumie na 3 boiskach rozegrano 24
spotkania. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a cztery najlepsze
drużyny otrzymały puchary oraz drobne
upominki ufundowane przez KCRiS OAZA.
Turniej został zorganizowany przy finansowym wsparciu Miasta i Gminy Kórnik.
◊ Oaza

I miejsce – Amatorzy
II miejsce – RH Plus Volley
III miejsce – AZS Nasza
IV miejsce – Dobrzyńscy
V miejsce - Max Creative Volley
VI miejsce - ITS SMS Kamionki
VII miejsce - Kolba Bnin
VIII miejsce - Kontra Banda
IX miejsce - Accapulco Stalions
X miejsce – Dzika Wataha
XI miejsce – ZS Kórnik
XII miejsce – Dynamix Robakowo

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przyjmę do pracy na budowie
murarzy i pomocników. Mogą być
obywatele Ukrainy. Tel. 604 243 073
Szukam nauczyciela języka angielskiego. Tel. 601 592 707
Przyjmę pracę - sprzątanie mieszkań. Tel. 603 338 847
Szukam dodatkowej pracy - pracy
przez Internet. Tel. 600 978 857
AZ KS Service poszukuje osób
na stanowisko Kasjer-Sprzedawca
w Kamionkach. Umowa o pracę.
Tel. 503 075 956 lub
n.oporowska@ksservice.pl
Zatrudnię fryzjera-fryzjerkę, Kamionki. Tel. 513 682 042
Stolarnia w Kamionkach zatrudni
stolarzy, pomocników stolarzy.
Umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 784 659 564
Zatrudnię kierowcę kat. C+E na
terenie kraju lub Europy, dobre
warunki. Tel. 509 333 195
Zaopiekuje się dzieckiem (wiek
nieistotny) u siebie w domu.
Tel. 517 129 593
Mężczyzna podejmie każdą pracę
np. porządkowanie ogródka, Kórnik
i okolice. Tel. 507 290 015
Szukam pracy w wymiarze kilku
godzin dziennie po godz. 17.00 .
Tel. 692 398650
Przyjmę na praktyki lub przyuczenie w zawodzie fryzjer. Studio
Atelier Paulina Latusek, Kórnik.
Tel. 883 767 479
Zatrudnię Kontrolera towaru –
Koninko. Tel. 783 940 185

INNE
Kwatery pracownicze od 15 zł/
doba. Kórnik centrum. Tel. 502
348 963
Sprzedam futro krótkie – norka,
roz. 50. Tel. 783 830 315
Sprzedam podgrzewacz elektryczny, 10 litrowy, nowy. Tel. 602 517 370
Działka budowlana 1500 m² MPZP
Dziećmiero przy S11 – sprzedam.
Tel. 604 956 314
Oddam w dobre ręce świnki morskie. Tel. 607 181 435
Kupię używaną lub uszkodzoną
pompę pływakową do wody marki
Ola. Tel. 727 539 587
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną. Tel. 618 171 394
Sprzedam junkers gazowy, roczny,
na gwarancji, w bardzo dobrym
stanie. Tel. 602 517 370

Sprzedaż dyni. Biernatki 35.
Oddam w wynajem lokal usługowy w centrum Kórnika. Tel. 609
870 380
Opony zimowe „Uniroyal” używane (2 zimy). Tel. 607 536 465
Kupie stary motocykl Mz,
Wsk, Jawa, Romet, Komar.
Tel. 509 449 141
Mobilne usługi kosmetyczne „KAROLLA”, żele, hybrydy. Znajdź mnie
na fb. Tel. 605 887 339
Pilnie poszukujemy domów do
zakupu Kórnik i okolica BON. Tel.
505 110 269, 505 921 833
Pilnie poszukujemy mieszkań na
sprzedaż Kórnik i okolica BON. Tel.
505 110 269, 505 921 833
Poszukujemy domów na wynajem! Pilne! BON. Tel. 505 110 269,
505 921 833
Sprzedam tegoroczne orzechy
włoskie 5zł/kg. Tel. 507 155 477
Sprzedam pianino, stan dobry,
działające, idealne do nauki. Cena:
300zł. Tel. 535 571 956
Oddam w wynajem pokój w Kórniku dla 2 osób. Tel. 501 645 939
Sprzedam meble holenderskie z
rzeźbami. Tel. 663 251 684
Kupię poroże z jelenia – każdą
ilość. Tel. 663 251 684
Masaże lecznicze, rehabilitacja
domowa. Tel. 601 592 707
Kupię grunt pod garaż w Kórniku.
Tel. 660 729 520
Drobne naprawy, remonty, szeroki zakres. Tel. 602 214 931
Fotel wypoczynkowy rozkładany,
100% skóra, czerwono-beżowy. Tel.
602 214 931
Małżeństwo w średnim wieku
poszukuje mieszkania. Tel. 503
107 320
Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna
14. Tel. 696 843 092
Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
Naprawa AGD: pralki, lodówki,
zmywarki - Kórnik i okolice. Tel.
537 394 398
Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
Sprzedam grunt budowlany 0,79
ha. Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691
783 400

Wydzierżawię lub sprzedam
gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400
Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2400 zł. - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Matematyka - skuteczne korepetycje - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Tel. 532 801 830
Sprzedam grzejnik żeliwny w
dobrym stanie, 10 żeber. Tel. 608
309 541
Sprzedam dwie zimowe opony
Fulda Kristall Montero 3,185/65R15
88T, rok prod. 2010, w dobrym stanie. Tel. 608 309 541
Sprzedam dwie zimowe opony
Michelin 185/65R15 88T, rok prod.
2006, w dobrym
stanie. Tel. 608 309 541
Sprzedam tanio garnitur męski
dwuczęściowy, kolor grafit, rozmiar
50.100.88.176, zadbany. Tel. 600
978 857
Do wynajęcia bardzo ładne, ciche,
nowe mieszkanie (40 m² - 1200
zł – od 15 listopada) z balkonem
na park kórnicki. Tel. 782 119 440
(niedz.-czwartek 19.00-20.00)
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń. Tel.
572 386 490
Sprzedam dziurkarkę odzieżową
Minerwa, cena 100 zł. Tel. 601 746
930
Sprzedam telewizor Sony, kineskopowy, sprawny, ze stolikiem,
cena 80 zł. Tel. 601 746 930
Sprzedam dziecięcy skuter akumulatorowy, różowy. Tel. 500 166
008
Sprzedam koła zimowe CORSA
BC ASTRA 1, 185/80x13, bez lub z
kołpakami (oryginalny Opel). Tel.
500 166 008
Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, remonty łazienek,
tynki ozdobne, beton art. Tel. 661
455 915
Wynajmę kawalerkę Kórnik, ul.
Staszica. Tel. 601 250 564
Sprzedam piłę tarczową (typ krajzega) i przyczepkę samochodową
w dobrym stanie. Tel. 661 808 916
Cegłę, pustaki oddam za darmo
na gruz. Tel. 517 129 593
Sprzedam nowe drzwi wewnętrzne Porta CPL 80 1.1 buk, cena 250
zł. Tel. 513 182 992
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Leszek Mucha. Tel. 502 047 864
Oddam 2 kartony literatury kobie-

cej. Tel. 694 075 785
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, blisko centrum Kórnika,
700 m². Tel. 692 763 808
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w centrum Kórnika, 320
m². Tel. 692 763 808
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 692 763 808
Sprzedam mieszkanie 2 pok. I
piętro 46 m² z garażem w budynku.
Tel. 692 763 808
Sprzedam tanio wózek spacerówkę, stan bardzo dobry. Tel. 887
730 395
Sprzedam w 100% drewniane
meble z epoki PRL. Tel. 696 040 269
Skupuję książki, płacę 1zł za 1kg,
dojeżdżamy, gotówka. Tel. 503
622 212

Szanowni Państwo, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku ma przyjemność
zaprosić Państwa na szampańską imprezę karnawałową, która odbędzie się 3 lutego 2018r.
w hotelu RODAN. Będziemy
bawić się do białego rana przy
dobrej muzyce, którą serwuje
DJ z Rock Event. Szczegóły już
wkrótce na plakatach. Serdecznie Państwa zapraszamy!!!

Bezpłatne
badania
DENSYTOMETRYCZNE
w kierunku
osteoporozy
24 listopada
Plac Niepodległości
Kórnik
Zapisy:
722 328 090

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

OGŁOSZENIE
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
oraz
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ
CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY k/KALISZA

ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje

BEZPŁATNE BADNIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE
z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
(badanie określające sprawność Twoich płuc)
dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego
Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny!!!
Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne
– skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!!
Badania wykonywane są nowej generacji
CYFROWYM aparatem rentgenowskim
w ruchomym ambulansie.
Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!!
Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!
Mieszkańców prosimy
o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym.
Miejsce postoju ambulansu OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93,
62-035 Kórnik
Dnia 04.12.2017 od godziny 10:00 do 15:00
Zapisy: UMiG Kórnik , Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
tel. 61 8301-014
Badania finansowane są przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk,
Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
NAKŁAD: 4000 egz.
ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

24
listopada 2017 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 16 listopada 2017 r.

