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70 lat małżeństwa

Patryk Rajkowski
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Foto.Jubilaci Halina i Paweł Waligórowie z rodziną oraz gośćmi z UMiG w Kórniku.
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W tym numerze także:
- o paleniu śmieci i smogu
- spotkanie ewangelizacyjne w „Oazie”
- wspomnienia z ferii

dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2016 wyniosły 139 mln zł. Znaczącą pozycją w dochodach własnych naszej gminy są podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku 2016 uzyskaliśmy kwotę 83 mln zł. Dzięki rosnącym
dochodom możemy nie tylko zapewnić realizację zadań na dotychczasowym poziomie, ale i realizować nowe inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom. Dbanie o rozwój Miasta i Gminy Kórnik leży więc w naszym wspólnym interesie.
Każdy z mieszkańców, jeżeli tylko zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, może przyczynić
się do rozwoju całej gminy. Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, każdej
zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.
Równie ważną pozycją w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z całego
podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do urzędu skarbowego w 2016 roku, 37,79% wróciło do
budżetu gminy, w której mieszkają. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny
być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po
lepszych drogach, chcemy aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej
i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do tego przyczynić. Jak to zrobić?
Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18,
60 - 965 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie,
powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności
gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne - złożenie
przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa
podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za złożenie zeznań podatkowych (PIT-ów)
zgodnie z miejscem zamieszkania. W roku 2016 kwota tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik
wyniosła ponad 29,6 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o ponad 4,6 mln zł.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Jak przekazać swoje podatki,
tak by zwiększyć budżet Miasta i gminy Kórnik
jeśli jesteś mieszkańcem, ale nie masz meldunku?
Wypełniając formularz PIT
wskazać
Miasto i Gminę Kórnik jako
miejsce zamieszkania.
- Zaktualizować swój adres
zamieszkania, wypełniając
druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności
gospodarczej) lub CEIDG-1
(dla osób prowadzących
działalność gospodarczą)

Złożyć lub przesłać
dokumenty do I Urzędu
Skarbowego w Poznaniu,
ul. D. Chłapowskiego 17/18,
60-965 Poznań.
Co ważne – jest to całkowicie
bezpłatne. Deklarację
podatkową możesz także
złożyć on-line na stronie
www.poznan.apodatkowa.gov.pl

PROSTO Z RATUSZA
Na Góralskim karnawale
W dniach 9-12 lutego delegacja, którą
tworzyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radna Iwona Cupryjak i dyrektor KCRiS
„Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz uczestniczyła w jubileuszowym 45. Karnawale
Góralskim, który organizowany jest każdego roku w partnerskiej gminie Bukowina
Tatrzańska. Na zaproszenie organizatorów:
wójta Stanisława Łukaszczyka i dyrektora
Domu Ludowego Bartłomieja Koszarka do
Bukowiny zjechało wiele delegacji, a w oficjalnych spotkaniach brał udział także
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa.

Programy „Termo 2017”
i „piecyk 2017” przygotowane
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkał się 17 lutego z Maciejem Kołowskim,
ekspertem ds. energetyki w Wielkopolskim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyskutowano na temat przygotowanych do wdrożenia programów  „Piecyk
2017” (wymiana źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych)
oraz „Termo 2017” (termomodernizacja
budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
Początek składania wniosków do programów nastąpi w marcu i maju br.

Wyróżnienie
urbanistów
dla promenady
W dniu 10 lutego wiceburmistrz Przemysław Pacholski
wraz z Bronisławem Dominiakiem
i Sławomirem Lepczyńskim odebrali w Poznaniu nagrodę w VI
edycji Konkursu „Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce”. W kategorii
miejskiej wyróżniono II etap Promenady nad Jeziorem Kórnickim.
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich
- Oddział w Poznaniu pod patronatem honorowym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.

Zmodernizują ul. wiatraczną
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał
się 16 lutego z Joanną Przybylak, prezesem
kórnickiego oddziału firmy Hager. Dyskutowano na temat współpracy w zakresie
modernizacji drogi wzdłuż ul. Wiatracznej
w Kórniku, przy której mieści się teren firmy.
Pani prezes poinformowała, że władze firmy
zgodziły się współfinansować tę inwestycję.

kornik@kornik.pl

W dniu 20 lutego spotkali się przedstawiciele akcjonariuszy spółki Aquanet
by dyskutować na temat ewentualnych
zmian w porozumieniu międzygminnym,
które zawarto w 2009 roku. Rozmawiano
na temat zasad wyceny majątku
przekazywanego aportem spółce,
w momencie gdy infrastruktura
powstaje na koszt poszczególnych akcjonariuszy. Przeanalizowano także zróżnicowanie zasad
dla wyceny majątku gmin, które
w przyszłości wejdą do spółki.

Wiceburmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się 20 lutego
z przedstawicielami Zarządu
Dróg Powiatowych Markiem Bereżeckim i Zbigniewem Rusakiem.
Dyskutowano na temat harmonogramu działań dotyczących
planowanych inwestycji związanych z parkingiem park& ride
w Koninku.
Obrady w Metropolii
W dniu 21 burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w obradach Metropolii Poznań. Zatwierdzono Koncepcję Kierunków
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań oraz uchwalono
powołanie Metropolitalnej Komisji
Planistycznej.
Zebranie OSP Kamionki

Rozmowy z przedsiębiorcami

Tego samego dnia przewodniczący
RMiG Adam Lewandowski oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym OSP
Kamionki. Gościem spotkania był także
Prezes Gminny OSP Jerzy Rozmiarek oraz
Komendant Gminny Leszek Orlewicz.

Tego samego dnia wiceburrmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z przedstawicielami firmy Polnet, która buduje nowe
osiedle w Szczytnikach. Rozmawiano na
temat realizacji ustaleń niedawno uchwalonego planu zagospodarowania oraz
o współfinansowaniu przez firmę budowy
infrastruktury gminnej.
Dzień później wiceburmistrz Pacholski
spotkał się z przedstawicielami firmy Dromost Plus. Tematem rozmów była inwestycja przy ul Szerokiej w Robakowie.

Spotkanie ewangelizacyjne
w Kórniku
W dniu 19 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z burmistrzem Środy Wlkp.
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akcjonariusze Aquanet
Obradowali

Rozmowy z ZDP

70 lat w związku
małżeńskim
Dnia 15 lutego burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz z kierującą Urzędem Stanu Cywilnego
Katarzyną Obiegałką odwiedzili
obchodzących 70-tą rocznicę
ślubu państwa Halinę i Pawła
Waligórów. Szanownym jubilatom złożono najserdeczniejsze
życzenia i przekazano upominek.
Więcej na ten temat na str. 7

uczestniczyli w zakończeniu dwudniowych
spotkań ewangelizacyjnych jakie kórnicka
parafia pw. Wszystkich Świętych organizowała w KCRiS Oaza i Szkole Podstawowej
nr 1. Kończącą spotkanie mszę św. celebrował ks. biskup Damian Bryl. Więcej na str. 8.

Z RATUSZA

Szanowni Państwo,

Opr. ŁG

3

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 353 ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr XXX/360/2017 z dnia 25 stycznia 2017
r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulicy prof.
Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina
Kórnik.
Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego polega na
poszerzeniu obszaru opracowania o teren
oznaczony w obowiązującym planie jako
usługi sportu i wprowadzenie dodatkowo
usług hotelarskich.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl)
w terminie do dnia 20 marca 2017 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Uprzejmie informujemy, że od 20.02.2017r. ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt.
Na terenie Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na
terenie naszej gminy.
Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt –
tylko mieszkańcom naszej gminy.
W poniższej tabeli przedstawiono opłatę po dofinansowaniu za poszczególne usługi:

KOTY
PSY MAŁE /do 10 kg/
PSY ŚREDNIE /do 25 kg/
PSY DUŻE /powyżej 25 kg/

KASTRACJA SAMCÓW

STERYLIZACJA SAMIC

20,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

75,00 zł
90,00 zł
105,00 zł
125,00 zł

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji
zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców. Pomimo krążących mitów dotyczących
zabiegów, udowodnione zostało, że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa
lata dłużej niż nie poddane temu zabiegowi.
Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo.
Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje
po kilku dniach od zabiegu.
Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt.
Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu
oraz uzyskania wszelkich informacji:

Nazwa gabinetu
weterynaryjnego

Adres

Telefon

Stanisław Makulec
Lekarz Weterynarii

ul. Młyńska 44,
KÓRNIK

607 226 543

Gabinet Weterynaryjny
Maciej Grząślewicz

ul. Dworcowa 18,
KÓRNIK

(061) 817 02 22
601 956 700

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!  

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków
w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 18.00
w siedzibie Stowarzyszenia
w Kórniku przy ul. 20 Października 69 (wejście od tyłu budynku).
Informacja dla Mieszkańców GĄDEK
Radny Miasta i Gminy Kórnik informuję, że będzie pełnił dyżur Radnego
w świetlicy sołectwa Robakowa Osiedle w swietlicy wiejskiej w pierwszy wtorek
miesiące w godzinach 17:00-18:00. Również odbywają się dyżury w osotani
piątek miesiaca w sołectwie Żerniki w godzinach 18:00 -19:00.
Informacja kierowana jest w szczególności dla mieszkańców Gądek ze
względu na brak informacji, współpracy  ze strony Sołtysa Gądek  o zebranich
wiejskich lub ważnych spotkanich związanych z moim okręgiem wyborczym .
Zapraszam do współpracy i dzielenia sie informacjami .
Z szacunkiem
Daniel Kulza
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Smog pojawia się także u nas

RUSZYŁA AKCJA
STERYLIZACJI I KASTRACJI
ZWIERZĄT

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Dla Dzieci Niewidomych
w Owińsk ach
ZAPRASZA
NA DRZWI OTWARTE
1 KWIETNIA 2017 r.
11.00– 13.00
- Szkoła Podstawowa*
- Liceum Ogólnokształcące *
- Szkoła Zawodowa
(koszyk arz-plecionk arz, kucharz, tapicer)*
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy*
-Internat
* Wymagane Orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

nr 4/2017

Sezon grzewczy w pełni. Z zaniepokojeniem obserwujemy to, że z niektórych
kominów wydobywają się kłęby ciemnego
dymu. Mimo wprowadzenia obowiązkowej
opłaty za odbiór odpadów nadal zdarza się,
że w domowych piecach spala się odpady
komunalne lub pali się paliwem z którego
powstają niebezpieczne gazy i pył.
Spalajac odpady sami się trujemy
Odpady w warunkach domowych palone
są w niskich temperaturach, a to powoduje
wydzielanie się niebezpiecznych zanieczyszczeń. W dymie z kominów możemy znaleźć
niemal  całą tablicę Mendelejewa w różnych
konfiguracjach: tlenek i dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu
w przydomowych instalacjach grzewczych.
Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu - popularnego PCV, z którego
wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli,
folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru,
który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas
solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (częsty skłądnik butów, odzieży, mebli)
do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski.
Nie można spalać również sklejek czy płyt
wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. typu PET, worków foliowych,
odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci
chorób nowotworowych.
Straż Miejska reaguje na zgłoszenia
osób, które podejrzewają, że na danej posesji
odbywa się spalenie niewłaściwych substancji. W okresie od 21 grudnia do 20 lutego
otrzymano 35 takich zgłoszeń. Wszystkie
sprawdzono, a w pięciu przypadkach potwierdzono zakazany proceder. Straż Miejska
może ukarać osobę odpowiedzialną za takie
wykroczenie mandatem do 500 zł. Większą
karę może orzec sąd.
Strażnicy miejscy prowadzą też bieżący
monitoring problemu. Bez zgłoszenia dokonano we wspomnianym okresie około 90
kontroli. Funkcjonariusze prowadzą także
akcję informacyjną rozdajac ulotki, gdyż jak się
okazuje ważne jest nie tylko to co palimy,
ale także w jaki sposób to robimy. Z ulotek
kolportowanych przez SM dowiadujemy się
„Jak palić czysto węglem i drewnem”.    
Problem gospodarki energią cieplną i zanieczyszczeń próbuje się także opanować
systemowo. Podczas ostatnich obrad Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa RMiG w Kórniku informowano o tym, że w Wielkopolskim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przeznaczono środki na finansowanie wymiany pieców grzewczych na bardziej
wydajne i ekologiczne oraz na docieplanie
budynków. O programach „Piecyk 2017”
i „Termo 2017” rozmawiał z ekspertem
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z WFOŚiGW wiceburmistrz Przemysław Pacholski. Spotkania informacyjne na temat tych
programów mają być organizowane w marcu
br. także w naszej gminie.
Nie tylko dym z lokalnego komina
To co palimy w naszych piecach i w jaki
sposób to robimy wpływa na stan atmosfery.
Pyły i inne zanieczyszczenia nie znają jednak
granic gmin, powiatów czy województw i na
stan naszego powietrza mają także wpływ
nasi dalsi sąsiedzi.
W tym roku popularne w mediach stało się
słowo „smog”. Smog (ang. smog) jak czytamy
w Wikipedii to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek
działalności człowieka oraz niekorzystnych
zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia
i bezwietrznej pogody.
Wielu z nas kojarzyło  to zjawisko wcześniej tylko z Krakowem, Nowym Targiem lub
obszarami przemysłowymi. Jak jednak wynika
z badań, które prowadzone są w całym kraju
(również w placówce Polskiej Akademii Nauk
w Borówcu) także inne tereny naszego kraju
narażone są na czasowe niedogodności i niebezpieczeństwa związane z poniesieniem się
poziomu pyłów w powietrzu.
Na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odnaleźć można
aktualizowane wyniki badań zanieczyszczenia
powietrza z kilkudziesięciu punktów pomiarowych w całej Polsce. Są też podawane co
godzinę wyniki pomiarów z Obserwatorium
Astrogeodynamicznego na Drapałce. Niestety
w tym roku już kilka razy kropka na mapie
w okolicach Borówca miała kolor czerwony,
czyli stan powietrza był zły. Śledząc pomiar
pyłów tzw. PM 10 (Pył zawieszony PM10
jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach
średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna
są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć
głęboko do płuc) dowiemy się, że przy normie
dopuszczalnej określonej na 50 mikrogramów
na metr sześcienny 15 lutego w Borówcu
zanotowano 257 mikrogramów na metr sześcienny, czyli norma ta przekroczona została
pięciokrotnie.
Na stronach GIOŚ czytamy:
„W Polsce normy dla pyłów drobnych
PM10 są ustalone na trzech poziomach:
• poziom dopuszczalny 50 µg/m³ (dobowy),
• poziom informowania 200 µg/m³ (dobowy),
• poziom alarmowy 300 µg/m³ (dobowy).
Poziom dopuszczalny – 50 µg/m³, mówi
o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale
nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego
zdrowia.
Poziom informowania - 200 µg/m³, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności
na powietrzu, bo norma przekroczona jest
czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m³, oznacza,
że jest bardzo źle, norma przekroczona jest
sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej
zostać w domu, szczególnie osoby chore”.
Zgodnie z tymi normami osiągnęliśmy co
najwyżej „poziom informowania”. Czy jednak
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rzeczywiście nie ma się czym przejmować?
Jak się okazuje polskie normy są bardzo
łagodne. Gdy we Włoszech odnotowuje się
poziom 75 µg/m³ jest to już poziom alarmowy,
a informuje się już przy przekroczeniu 50 µg/m³.
W Belgii i Francji alarm następuje przy 80 µg/
m³, w Szwajcarii, Czechach i na Węgrzech przy
100 µg/m³, a na Słowacji 150 µg/m³.
Czy więc nasze płuca są wytrzymalsze od
włoskich, węgierskich, czy czeskich?
Podczas dni z podwyższonym poziomem
zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10
jakie notowano w połowie lutego w Poznaniu,
tamtejszy wydział oświaty ostrzega dyrektorów
szkół i przedszkoli przed zanieczyszczonym
powietrzem. To ważne, bo przedszkolaki mają
w tzw. „podstawie programowej” zapisaną
konieczność przebywania na powietrzu przez
określona liczbę godzin niezależnie od pogody.
W przypadku gdy nie jest to „świeże powietrze” nadmiar aktywności dzieci w zanieczyszczonej atmosferze nie jest wskazany.
W niektórych poznańskich placówkach
dzieci wychodzą w takie dni na zewnątrz w specjalnych maskach ucząc się za razem o tym,
że powietrze może być zanieczyszczone nawet
jak tego gołym okiem tego nie widać, a za stan
atmosfery odpowiadamy wspólnie.
W Kórniku, w dniu podwyższonego poziomu zanieczyszczenia grupy dzieci spacerowały
po mieście. Do placówek oświatowych, jak
ustaliłem, oficjalne ostrzeżenia nie dotarły.
Jak poinformował Redakcję „Kórniczanina”
Tomasz Stube - kierownik oddziału Mediów
i Komunikacji Społecznej Gabinet Wojewody
„informacja o przekroczeniu stężenia pyłów,
tak jak i inne komunikaty ostrzegawcze, jest
podawana do wiadomości poprzez Regionalny
System Ostrzegania do ogólnej wiadomości.
Tego rodzaju informacje trafiają za naszym
pośrednictwem do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Są one publikowane
również  przez  Centra Zarządzania Kryzysowego niektórych samorządów. Zalecenia dla
placówek oświatowych mogą wydać organy
założycielskie”.
Każdy z nas ma możliwość śledzenia
aktualnych wyników stężenia zanieczyszczeń
mierzonych w Borówcu. Znajduja się one na
stronie internetowej: http://powietrze.gios.
gov.pl/pjp/current/station_details/chart/950
Dostępne są także aplikacje na smartfony, które informują o zanieczyszczeniach na
podstawie pomiarów z najbliższego punktu
badajacego to zjawisko.
Warto śledzić stan atmosfery w naszej
okolicy, by w określone dni nie wybierać
się na przejażdżkę rowerową czy bieganie  
oraz ograniczyć spacery.
Dla pocieszenia dodam jeszcze jedną
statystykę. W roku 2016 stacja pomiarowa
w Borówcu zanotowała najmniej przekroczeń
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w całej
Wielkopolsce. Było to jednak nadal ponad 20
dni w roku.  
Ważne byśmy jako społeczeństwo byli
świadomi zagrożeń oraz tego, że możemy minimalizować ich skutki oraz przeciwdziałać im.
Opr. ŁG
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ZMIANY W ŚWIADCZENIACH
PIELĘGNACYJNYCH
Od 2017 roku zmianom uległa sytuacja
osób, które zrezygnowały z pracy, aby
opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny i dostają lub będą starać się
o pomoc finansową związaną ze sprawowaniem opieki. Dzięki zmianom większa
liczba opiekunów będzie mogła skorzystać
z tego świadczenia. Ponadto będą mogli
otrzymać wsparcie po śmierci osoby, którą
się opiekowali.

rodziców, jeśli rezygnują z pracy lub jej
nie podejmują ze względu na opiekę nad
więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami.

COROCZNA WALORYZACJA
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Zmiana prawna dotyczy świadczenia
pielęgnacyjnego, które jest przeznaczone
dla rodziców podejmujących się opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością. Po raz
pierwszy jego kwota zostanie zwiększona w oparciu o mechanizm waloryzacji.
Świadczenie pielęgnacyjne będzie co roku
rosnąć o tyle procent, o ile podwyższane
będzie najniższe wynagrodzenie za pracę w
porównaniu do roku poprzedniego. W 2017
roku wzrosło do kwoty 1406 zł miesięcznie.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
DLA OPIEKUNÓW
Opiekunowie, którzy po  śmierci swoich
podopiecznych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
W uzasadnieniu do uchwały można
przeczytać, iż „do okresu 365 dni w okresie
18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
rejestrację osoby w urzędzie pracy jako
bezrobotnej, uprawniającego do nabycia
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mimo
nieodprowadzania składki na Fundusz Pracy – jeżeli utrata prawa do tego świadczenia
lub zasiłków była spowodowana śmiercią
osoby, nad którą opieka była sprawowana”.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
DLA OBOJGA RODZICÓW
Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne może dostać oboje

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
DLA OPIEKUNÓW
Opiekunowie, którzy po  śmierci swoich
podopiecznych stracili prawo do świadcze-

Aktywnie rozpoczęty
nowy rok w Kole PKPS Kórnik
Zima w tym roku jest niezbyt sroga,
więc Seniorzy z koła PKPS w Kórniku
są dość aktywni. W styczniu trzydziestoosobowa grupa wybrała się do Poznania.
Pierwszym obiektem naszej wyprawy
była Katedra na Ostrowie Tumskim.
Następnie pojechaliśmy do kościoła
oo. Franciszkanów, gdzie obejrzeliśmy
/największy w Europie / żłóbek bożonarodzeniowy. Historię budowy żłóbka
opowiedział nam o. Andrzej. Ogromna
konstrukcja szopki, na której umieszczonych jest 250 statycznych lub poruszających się figur, zajmuje całe prezbiterium.
Całość przedstawienia, podczas około
godzinnego seansu z podkładem słowno-muzycznym sprawia niezapomniane
wrażenie. Wspólnie z o. Andrzejem
zaśpiewaliśmy kilka kolęd i po krótkiej
modlitwie, pełni miłych wrażeń wróciliśmy do Kórnika.
Pomimo bożonarodzeniowej tematyki
naszego wyjazdu nie zapomnieliśmy,
że karnawał to okres, który zachęca do
wspólnych spotkań i zabaw. Seniorzy lubią się integrować przy poczęstunku i potańczyć. Dla chętnych, a było ich ponad
czterdziestu zorganizowaliśmy zabawę
w Restauracji Kórnickiej. W czwartkowe
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popołudnie sympatyczna grupa uczestników świetnie bawiła się przy muzyce
biesiadnej.
Ponadto organizujemy spotkania przy
kawie i ciastku w naszym klubie, który
obecnie mieści się w budynku Przychodni przy ul. Poznańskiej. W lutym nasze
trzy koleżanki obchodziły swoje urodziny
- były więc życzenia, kwiaty i tort oraz
śpiewanie piosenek.
W dniu 8 marca dla naszych podopiecznych organizujemy spotkane
z okazji Dnia Kobiet. Będzie poczęstunek, życzenia i wspólne biesiadowanie.
Zarząd PKPS Kórnik w okresie jesienno zimowym 2016/2017 pozyskał
z Banku Żywności ponad 20 ton dobrej
jakości jabłek. Owoce te zostały wydane
podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej i ubogim mieszkańcom miasta
i gminy Kórnik.
Nasza organizacja od ponad dwudziestu pięciu lat udziela pomocy osobom potrzebującym, starszym oraz
rodzinom wielodzietnym.
Zarząd PKPS

nia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
Uzasadnienie uchwały wyjaśnią tę
kwestię w następujący sposób: „Prawo do
świadczenia przedemerytalnego będzie
przysługiwało również osobie, która do
dnia rejestracji jako osoba bezrobotna
nieprzerwanie przez okres co najmniej 365
dni pobierała świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla
opiekuna i utraciła prawa do nich w związku
ze śmiercią osoby, nad którą opieka była
sprawowana. Jednocześnie osoba taka do
dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
musi ukończyć co najmniej 55 lat – kobieta
oraz 60 lat – mężczyzna i legitymować się
okresem uprawniającym do emerytury,
wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i
25 lat dla mężczyzn”.
źródło:
www.mpips.gov.pl, www.niepelnosprawni.pl
opracowała:
Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671

Podziękowań
-część kolejna !
Bardzo dziękujemy
Kórnickiemu Bractwu Rowerowemu
za zaangażowanie przy organizacji
XXV Finału WOŚP Kórnik
i przekazanie roweru
na licytację 1500 zł !
Bardzo dziękujemy
Państwu Elżbiecie i Pawłowi Walerczykom
z kwiaciarni Płomyk za akcję
1km = 1zł – łączna kwota 2000 zł!
Bardzo dziękujemy
Panu Robertowi Taciakowi
oraz UKS Mróz Colnago Jedynka
Kórnik
za udział w XXV Finale WOŚP
w Kórniku!
JESTEŚCIE WSPANIALI !!
SIĘ MA !!
Bardzo przepraszamy Wszystkich,
których pominęliśmy
Organizatorzy.

nr 4/2017

Każdego roku honorujemy pary, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat.
Małżonkowie z takim stażem otrzymują
z rąk burmistrza medale przyznane przez
Prezydenta RP za długoletnie pożycie
małżeńskie. Zdarzyło nam się kilkukrotnie w ubiegłym roku przypominać
o 60-tej rocznicy związku. Dziś jednak
przedstawimy parę, która przeżyła ze
sobą lat aż 70. Państwo Halina i Paweł
Waligórowie świętowali właśnie tak
piękny jubileusz.
Pani Halina urodziła się
11 kwietnia 1926 roku w Robakowie. Niespełna rok
wcześniej, w Śródce urodził
się pan Paweł. Przyszli
małżonkowie poznali się
w dzieciństwie, gdyż razem
uczęszczali na lekcje religii.
Przypomnijmy, że Robakowo i Śródka należały wtedy
do parafii w Tulcach. Tam
też, w połowie lat 30-tych
XX wieku oboje przyjęli
Komunę Świętą.
Nim los splótł ich historie
we wspólny wątek oboje
doświadczyli okropieństw
wojny.
Pani Halina została wraz
z rodziną wysiedlona na
wschód w okolice Chełma.
Z gospodarstwa w Śródce wyrzucono także rodzinę
pana Pawła, którego wraz
z matką zakwaterowano
u niemieckiego kowala
w Gowarzewie. Czternastolatek miał tam pomagać
w kuźni, ale uciekł po dwóch
tygodniach i schronił się
w Janowie pod Śremem
u rodziny. Tam ukrywał się,
mimo że i to gospodarstwo
zostało zagrabione przez okupantów.
Gdy Niemcy znaleźli na terenie rodzinnego gospodarstwa w Śródce broń
aresztowano matkę pana Pawła. Podczas
kilkumiesięcznego śledztwa znęcano się
nad niewinną kobietą, która straciła zdrowie
i do końca życia zmagała się z problemami
psychicznymi. Wyszła z wiezienia dzięki
wstawiennictwu siostry, która od wielu lat
mieszkała w Niemczech i była teściową
generała lotnictwa.
Paweł Waligóra ukrywał się do 17 listopada 1941 r. Tego dnia wracał po godzinie
policyjnej ze spotkania z kolegami i został
przyłapany przez czterech młodzieńców
w mundurach Hitlerjugend. Gdy nie chciał
się wylegitymować doszło do szarpaniny.
Przy pomocy pompki do pompowania kół
w rowerze poradził sobie z całą czwórką
i uciekł. Kilka godzin później obława otoczyła gospodarstwo w którym się ukrył
i pojmano go. Na średzkim posterunku
skatowano młodzieńca. Sprawie nadano
wyraz propagandowy opisując w lokalnej

24 lutego 2017 r.

70 lat razem

prasie (zachowały się wycinki) jakoby
„polski bandyta” napadł na czterech „Bogu
ducha winnych” młodych Niemców i ich
pobił. Już podczas aresztu zmuszano go
do pracy w cukrowni. Później był areszt
w Poznaniu, proces i wyrok: kara śmierci.
Ostatecznie po odwołaniach wyrok złagodzono i wysłano do zaostrzonego obozu
pracy. Pan Paweł trafił po krótkim pobycie
we Wronkach do położonego w Austri
niemieckiego obozu koncentracyjnego
Mauthausen-Gusen. Do tego strasznego
miejsca trafiło podczas II wojny światowej

ponad 335 tys. osób z których według
szacunków historyków zginęło od 70 do
120 tys. Paweł Waligóra jako młody, silny
mężczyzna przeszedł pierwszą selekcję
i nie  trafił do komory gazowej, ale do pracy w kamieniołomie. Codziennie umierało   
kilku więźniów, którzy nie wytrzymywali
dźwigania ciężkich bloków skalnych po 164
schodach.  Szczęśliwym trafem, po dwóch
miesiącach przytrafiła się okazja podjęcia
pracy w lżejszych warunkach. „Któregoś
razu poszukiwali mechaników do fabryki
części silnikowych w Winneneustadt.
Zgłosiłem się na ochotnika, chociaż mechanikiem nie byłem” wspomina dziś pan
Paweł. Szybko sam opanował umiejętność
obsługi tokarki i frezarki i być może dzięki
temu uratował życie.
W fabryce pracował niemal do końca
wojny. Na krótko przed wyzwoleniem obozu część oprawców uciekła wykorzystując
ciężarówki, którymi zwykle dowożono pracowników. Pozostali strażnicy zarządzili
marsz z Winneneustadt do Mauthausen

podczas którego z wycieńczenia lub z rąk
Niemców zginęła połowa więźniów. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie młody
Polak jeszcze około pół roku przebywał na
terenie obozu, znalazł zatrudnienie w amerykańskiej policji porządkowej i rozważał
emigrację do Kanady. W ostatniej chwili
zmienił zdanie i wrócił do kraju.
Swojego powojennego pierwszego
spotkania państwo Waligórowie dokładnie
nie pamiętają. Być może byłą to zabawa
w Robakowie, rodzinnej wsi pani Haliny.
Po krótkim narzeczeństwie, w dniu 8 lutego
1947 roku wzięli ślub cywilny w ratuszu w Kórniku. „Pogoda byłą ładna” wspomina
pani Halina „ale w nocy
przed ślubem kościelnym,
który miał być 11 lutego
przyszło załamanie pogody
i śnieżyca. Przez potężne
zaspy z Robakowa do Tulec przedarliśmy się tylko
my i świadkowie. Reszta
rodziny pozostała w domu”.
Wesele odbyło się w Robakowie, skromnie, dla około
40 osób, przygotowane przy
pomocy rodziny i sąsiadów.
Na akordeonie przygrywał
pan Gronek.
Życie młodych małżonków
utrudniała nowa władza. Najpierw oskarżono pana Pawła
o szpiegostwo, gdyż za długo
zdaniem komunistów przebywał w amerykańskiej strefie
okupacyjnej w Austrii. Dom
w Śródce wraz z zabudowaniami gospodarczymi przetrząśnięto w poszukiwaniu broni.
Za dowód szykowania się do
wojny partyzanckiej przyjęto
znalezienie na strychu worka
soli i kilku par skarpet zdobytych od kogoś ze śląska.  Po
kilku miesiącach wypuszczono podejrzanego.
Małe gospodarstwo nie przynosiło wielkiego
dochodu, a komuniści nakazali by oddawać
część plonów na rzecz spółdzielni. Waligórowie
często nie oddawali nakazanych kontyngentów
za co byli szykanowani. Często wołano za nimi
„kułacy” lub takim napisem ozdabiano ogrodzenie ich gospodarstwa. Częste były rewizje
w poszukiwaniu ukrytego zboża, zwierząt lub
innego dobytku. Za nieoddanie żywca pan
Paweł znów trafił do więzienia. Innym razem,
gdy lokalna władza nie zgodziła się by rolnicy
oddali spółdzielni len zamiast zboża małżonkowie spodziewając się kolejnego aresztowania
pojechali do Warszawy. Podjęli ryzyko i w Komitecie Centralnym PZPR zgłosili problem.
Dostali potwierdzenie, że len w odpowiednich
proporcjach może zastąpić potrzebne na siew
i do karmienie zwierząt zboże. Gdy wrócili,
z pismem z KC, do lokalnych władz pojechała
pani Halina. Bała się, ale gdy starosta zażądał
by przyszedł jej mąż niewytrzymała.
(cd. na str. 8)
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W pierwszy dzień ferii nasze gimnazjum oraz UKS SOKÓŁ zorganizowało turniej piłki
halowej o Memoriał Powstańców Wielkopolskich oraz otwarte Mistrzostwa Gminy w piłkarzyki
PARY OPEN.
Do turnieju piłkarskiego zgłosiły się 4 drużyny, które zagrały systemem każdy z każdym.
Zawody wygrała ekipa DIHO, która wygrała wszystkie pojedynki w składzie : A. Kujawa,
A. Dyla, M. Wroniak i K. Wesołowski. Pozostałe miejsca zajęli Team Biceps, WKS i Diabełki.
Królem strzelców turnieju został Krzysztof Wesołowski, który zdobył 16 goli.
Do turnieju piłkarzyków zgłosiło się 8
par. Graliśmy systemem „ brazylijskim”
czyli do dwóch przegranych meczy. Po
zaciętych bojach wygrała para Adam Dyla
i Kacper Kosmalski przed A. Baranem, B.
Glista oraz K. Wesołowskim, A. Kujawą
Dla wszystkich uczestników czekał
słodki poczęstunek ufundowany przez
Panią Dyrektor Bożenę Czerniak oraz
drobne upominki od UKS SOKÓŁ, a najlepsze ekipy otrzymały puchary i nagrody
sfinansowane z dotacji gminy dla UKS-u
wręczane przez Prezesa klubu A. Surdyka
i v-ce Dyrektor szkoły Panią A. Byczyńską
Całe zawody przeprowadzili nauczyciele w-f M. Stanikowski i Paweł Pawlaczyk
PP

W dniach 18 i19 lutego 2017 roku w hali
sportowej Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu „OAZA” oraz Szkole Podstawowej
nr 1 w Korniku odbyło się Spotkanie Ewangelizacyjne „Chodźcie do mnie”.
W Szkole Podstawowej odbyło się
spotkanie dla najmłodszych - Laboratorium
Wiary pt. „Jak zjeść Ducha Świętego”, na
którym odbyły się warsztaty biblijne, taneczno - muzyczne, sportowe i plastyczne.
Dla młodzieży  zorganizowano spotkanie „Twarzą w twarz z Jezusem – FACE2FACE”.
Głowne, dwudniowe spotkanie ewangelizacyjne przeznaczone było dla wszystkich osób świeckich i duchownych, które
zechcieli wspólnie wielbić Pana Boga
modlitwą i śpiewem, włączyć się w realizację głównej myśli tegorocznego programu
duszpasterskiego „Idźcie i głoście” oraz podzielić się z drugim człowiekiem otrzymaną
na Chrzcie Świętym łaską wiary.
Tematem przewodnim była Osoba
Ducha Świętego, którą przybliżyli nam
wyjątkowi głoszący konferencje m.in. ks.
Radosław Rafał MSF, o. Paweł Sawiak SJ i
ks. Grzegorz Zbączyniak oraz osoby świeckie Inga Pozorska i Bartłomiej Szkudlarek.
Całe wydarzenie wspierane było przez zaprzyjaźniony z naszą parafią Zespół Mocni
w Duchu z Łodzi.
Organizatorom – Parafii pw. Wszystkich
Świętych  w Kórniku – oraz wszystkim zaangażowanym gratulujemy profesjonalnej
organizacji.

DNIA TALENTÓW
i DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:

• występy teatralne w auli (godz. 9:00 - 9:25)
• pokazy doświadczeń chemicznych w auli
(godz.9:25 - 10:00)

• warsztaty chemiczne i przyrodnicze
(godz.10:00 - 12:00)

• prezentacje szkolnych kół zainteresowań
rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci
• zajęcia plastyczne, językowe,
komputerowe, sportowe

• pokazy i ćwiczenia prowadzenia

resuscytacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami,

którzy zaprezentują swój warsztat pracy,
podręczniki, multibooki,

dywan interaktywny, dziennik elektroniczny.

Źródło: www.parafiawszystkich.pl
Opr. Robert Jankowski

Czynna będzie kawiarenka

z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.

(cd ze str. 7)
„Może kiedyś tak było, że kobieta nie miała
nic do powiedzenia, ale dziś musi pan rozmawiać ze mną”. Mimo oparcia sprawy o Warszawę ludzie ze spółdzielni jeszcze tego samego
dnia najechali gospodarstwo chcąc odebrać
majątek Waligórom. Ci jednak odkręcili koła
przy wozie, pochowali co mogli, a pani Halina
z widłami stróżowała przy krowach.  Komuniści
jeszcze wiele razy uprzykrzali życie naszym
bohaterom. Ostatni raz „służby” nawiedziły
pana Pawła w grudniu 1981, gdyż, choć nie brał
czynnego udziału w ruchu solidarnościowym,
wybrał się na zjazd nowotworzonych rolniczych
związków.
Takich „przygód” było jeszcze wiele,
a wszystkie je przeżywane wspólnie umocniły
małżeństwo Waligórów. Jego owocem jest
jeden syn, dwie wnuczki oraz wnuk, pięcioro
prawnucząt i urodzona w Sylwestra 2016 roku
praprawnuczka Nela. Jubilaci od 25 lat mieszkają w Kórniku.
Jaka jest recepta na przeżycie 70 lat
w zgodnym związku? Pani Halina mówi zdecydowanie: „małżonkowie muszę się zrozumieć
i oboje muszą sobie wzajemnie ustępować”.
Nic dodać, nic ująć.
Szanownym Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia i by nie opuszczała ich
pogoda ducha.
ŁG
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W sobotę 11 marca
w godz. 9:00 – 12:00,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają wszystkich
rodziców i uczniów,
którym na sercu leży dobra,
nowoczesna edukacja,
na spotkanie w ramach

OŚWIATA

AKTUALNOŚCI

Ferie w Robakowie

„Chodźcie do mnie”

Szczególnie serdecznie
zapraszamy

wszystkich tych,

którzy jeszcze nie znają naszej szkoły.

ZIMOWE IMPRESJE Z GIMNAZJUM W KÓRNIKU
Po dwutygodniowej przerwie feryjnej uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Kórniku wrócili do szkoły i przepracowali pierwszy  tydzień.
Niektórzy podczas wypoczynku musieli zmagać się z chorobami i innymi niedyspozycjami. Podczas zimowej przerwy był też czas, żeby
przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia i zdiagnozować obszary,
w których wysiłek edukacyjny należy zwiększyć. Trudną przeprawę
mieli, jak co roku o tej porze, uczniowie klas trzecich, którzy przed
feriami napisali przynajmniej po jednym teście trzecioklasisty (z OKE
w Poznaniu i z GWO) z wszystkich objętych egzaminem przedmiotów. Nie zawsze wyniki były satysfakcjonujące, ale zdarzyły się też
pozytywy – niektórzy uczniowie pozytywnie zaskoczyli osiągniętym
wynikiem. Zawsze cieszy to, że systematyczna praca uczniów, której nie
widać może na co dzień, daje jednak rezultaty. Dużym wyzwaniem dla
uczniów okazał się temat wypracowania z języka polskiego, ponieważ
wymagał interpretacji fragmentu poezji księdza Jana Twardowskiego.
W drugim etapie należało dobrać bohaterów literackich, których życiorysy mogłyby posłużyć w toku argumentacyjnym jako przykłady, bo
wypowiedź miała być w formie rozprawki. Wnioskując po wynikach,
uczniowie muszą włożyć jeszcze wiele pracy w przygotowanie do
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kwietniowych egzaminów.
Dużo przyjemniejsze od analizy egzaminów okazały się tegoroczne
Walentynki. Już przed feriami młodzież mogła składać swoje wyznania
miłości do skrzynki z Pocztą Walentynkową. A we wtorek listonosze
gimnazjalnej poczty, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski
z opiekunem panią Izabelą Malicką, roznieśli kartki – wyznania. I tak
w atmosferze wielu drgnień serca doczekaliśmy do 18.02. i 19.02.2017
– czyli do Spotkania Ewangelizacyjnego pod hasłem „Chodźcie do mnie”
zorganizowanego przez Parafię pw. Wszystkich Świętych w Kórniku pod
honorowym patronatem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, na hali
OAZA. Całość była świetnie przygotowana na wszystkich poziomach: bogaty przekaz ewangelizacyjny, doskonale funkcjonująca obsługa obiektu,
ochrona, służba harcerzy, organizacja opieki nad dziećmi, gastronomia.
Można by długo wymieniać – było po prostu pięknie. Uczniowie naszego
Gimnazjum uczestniczyli w specjalnym spotkaniu młodzieży „Face to
face” w ramach przygotowania do Sakramenty Bierzmowania, które to
spotkanie miało formułę koncertu ewangelizacyjnego. Większości osób
te dwie godziny religijnych przeżyć bardzo się podobały.
K. S.
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WARSZTATY
– „JESTEŚMY JESZCZE BLIŻEJ”
Jak zachęcić dziecko do podejmowania
aktywności artystycznej z wykorzystaniem
pomocy Moje Bambino
Prowadzący: Urszula Krakowska, starszy
specjalista ds. marketingu Moje Bambino,
koordynator warsztatów, konferencji i spotkań
dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli w segmencie przedszkole, edukacja
wczesnoszkolna.
.Czas szkolenia: 2 godziny dydaktyczne
(90 min.)
Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z
ofertą plastyczną i jej wykorzystywaniem przez
twórcze działanie
Metody i formy realizacji: prezentacja multimedialna, pokaz, ćwiczenia praktyczne, praca
grupowa i indywidualna.
Program:
1. Prezentacja wybranej oferty kredek wraz
z możliwością wypróbowania produktów.
2. Zaprezentowanie różnorodnych materiałów plastycznych Moje Bambino, przedstawienie ich walorów, sposobów wykorzystania nie
tylko podczas zajęć artystycznych.
3. Praca indywidualna – karty do nauki rysowania krok po kroku, wydrapywanki, tworzenie
kompozycji z wykorzystaniem szablonów.
4. Praca indywidualna  –  tworzenie pracy
plastycznej z wykorzystaniem prezentowanych
podczas spotkania materiałów i pomysł na
dekorację okolicznościową.
Dodatkowe informacje:
• Każdy z Uczestników spotkania otrzyma
materiały promocyjne od firmy Moje Bambino.
• Za udział w szkoleniu  będą wydawane
podziękowania.
• Grupa nie może liczyć więcej niż 50 osób.
Warunki zapisów:
• Zapisy odbywają się u nauczycielki
– współorganizatorki ze strony Szkoły Podstawowej - Sylwii Przybylskiej-Sawickiej za
pośrednictwem  e-maila:
sylwiasawicka@poczta.onet.pl.
Prosimy podać imię i nazwisko uczestnika
z dopiskiem nazwy szkoły/przedszkola  wraz z
numerem telefonu  (do potwierdzenia uczestnictwa) oraz adres e-mailowy.
• Każdej placówce w gminie przypisana jest
ograniczona ilość uczestników.
• Informacji na temat warsztatów telefonicznie udziela Monika Soboń, organizatorka
wydarzenia  z Moje Bambino, tel. 667-633-867.
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Zimowe Ptakoliczenie
w Szkole w Szczodrzykowie

W ostatni dzień przed feriami zimowymi
(27 I 2017 r. ) uczniowie Koła Przyrodniczego
wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków obserwowali i liczyli  ptaki żyjące
w okolicach szkoły. Ornitolog pan Michał Jankowski, z którym szkoła współpracuje już od
wielu lat  ciekawie opowiadał o ich życiu, uczył
rozpoznawania, naśladował głosy ptaków.
Zanim wyruszyliśmy w teren dowiedzieliśmy
się, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak
mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać.
W czasie tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia przewodnicy zwracali szczególną
uwagę na gila. To gatunek, który wiosną i latem
obserwować można głównie w lasach, a zimą

– w poszukiwaniu pożywienia – chętniej odwiedza miasta i bywa gościem w karmnikach.
Brzuch samca gila jest w jaskrawym, różowo-czerwonym kolorze dlatego trudno pomylić go
z innym gatunkiem. Bardzo ucieszyliśmy się,
gdy okazało się, że całkiem duże stadko gili
przebywa w pobliskim lesie. Podczas naszego
przyrodniczego spaceru zanotowaliśmy także
obecność: sikory bogatki, wróbli, kwiczoła,
kosa, sroki, paszkota, dzięcioła dużego, zięby,
grubodzióba, sójki i gołąbi domowych. Wiosną
wybieramy się nad rozlewisko Strugi Średzkiej, na obserwacje ptasich lęgów. Już dzisiaj
serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Agnieszka Fejfer - Trzaska

Wieści ze szkoły w Kamionkach
Każdy jest inny i wyjątkowy!
25 stycznia w Szkole Podstawowej w Kamionkach odbył się I Przegląd Uczniowskich
Talentów „Każdy inny, ale wyjątkowy”. Chętni
uczniowie z klas IV-VI zaprezentowali swoje
talenty przed rówieśnikami, nauczycielami,
dyrekcją. Przegląd w zamyśle organizatorów
miał umożliwić lepsze poznanie się uczniów,
zaprezentowanie swoich umiejętności oraz
wzajemne inspirowanie się do poszukiwania
własnych pasji. Odważnych było wielu, zgłosiło
się aż 38 śmiałków. Pokazy były bardzo różnorodne. Publiczność mogła podziwiać zarówno
taniec towarzyski, jak i nowoczesne techniki
taneczne. Walca angielskiego oraz sambę
brawurowo wykonali Julia Jankowiak oraz Franciszek Werner. Miłośniczkami współczesnych
technik tanecznych okazały się: Nadia Konys
– występ solowy, Natalia Kram, Jagoda Mikos,
Anna Pałka, Jagoda Sibilska – pokaz grupowy,
Jagoda Wiburska i Zofia Wojciechowska – duet,
Liwia Dereszewska oraz Weronika Krzywo-

błocka. Ciekawy pokaz gimnastyki artystycznej
przygotowała Zuzanna Sarnowska. Balet z
elementami akrobatyki, wzbudzający zachwyt
widowni, zaprezentowała Diana Süli. Obok
tancerzy, równie liczną grupę występujących
stanowili piosenkarze. Nie zabrakło występów
solowych: Amelia Ludwiczak, Oliwia Franczak,
Melania Frąckowiak, Weronika Tabor, Marta
Starosta, Natalia Nita, jak i w duetach: Patrycja
Rymelska i Natalia Frącala, Julia Szczepaniak
i Malwina Rozynek. Większość piosenek wykonywanych była w języku angielskim, dlatego
warto wspomnieć o wykonaniu pieśni w języku
włoskim przez Natalię Gramsz. Niektórzy
spośród wokalistów wzbogacili swój występ o
taniec, tak jak Lena Wachowiak i Maria Stelmaszyk czy własny akompaniament na ukulele
– Dominika Szalczyk. Zdolnych instrumentalistów w naszej szkole nie brakuje. Swoje umiejętności gry na pianinie „Toccaty d-moll” Jana
Sebastiana Bacha zaprezentowała Wiktoria
Sękacz, natomiast Małgorzata Ambrożuk oraz
Anna Piątkowska pięknie zagrały na gitarach.

Szymon Ratajczak wyrecytował wiersz swojego
autorstwa, a czwartoklasiści: Bartosz Graczyk,
Łukasz Sobczyk i Jan Nowacki opowiedzieli o
swojej pasji tworzenia filmów poklatkowych z
wykorzystaniem klocków LEGO oraz zaprezentowali swoje najnowsze dzieło zatytułowane
„Star Wars in the City”.
Wszystkie pokazy wzbudziły zachwyt młodej publiczności, również nauczyciele nie kryli
podziwu dla talentów swoich podopiecznych.
Tego dnia hol szkoły zamienił się w galerię, mogliśmy podziwiać wystawę dzieł plastycznych
autorstwa Anny Piątkowskiej, Agaty Morańdy,
Wiktorii Dorożały oraz Miłosza Pietryka.
Jesteśmy dumni, że w naszej szkole jest
tak liczne grono uzdolnionych uczniów, którzy
odważyli się pokazać cząstkę siebie. Liczymy,
że w przyszłym roku nieśmiali, którzy skrywają
swoje talenty, odważą się ujawnić swoją niezwykłość, bo każdy z nas jest inny, ale wyjątkowy!

kami, żeby nie zabrakło im sił na powrót
do szkoły.
Co powiedzieli na zakończenie?
„To była udana wycieczka. Zyskaliśmy
cenną wiedzę i teraz wiemy, jak to wygląda

od drugiej strony. Cieszymy się, że mieliśmy
możliwość, aby to wszystko zobaczyć.
W końcu wizyty w radiu nie zdarzają się
codziennie.”
Małgorzata Urbanowicz

OŚWIATA

OŚWIATA

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KAMIONKACH
ma zaszczyt zaprosić
nauczycieli przedszkoli
oraz nauczania wczesnoszkolnego
placówek publicznych
jak i niepublicznych z Gminy Kórnik
w dniu 11.04.2017 o godz. 17:00
do sali nr 1.02 na:

Magdalena Biela

II Wielkopolski Konkurs Szkolnej
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Już po raz kolejny olbrzymim sukcesem
zakończył się udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku na II Wielkopolskim
Konkursie Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
zorganizowanym w sobotę
18 lutego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W
grupie solistów Złote Dyplomy wyśpiewali: uczeń
kl. V-Filip Sznura, który
zaprezentował piosenkę
„Daj mi rękę, tato” i Emilia Pawlak, uczennica kl.
VI, z piosenką „Śpiewam i
tańczę”. Natomiast  uczennica kl. III - Maja Lipska,
utworem „Mały odkrywca”
wyśpiewała Srebrny Dyplom. Zdobywcy Złotych
Dyplomów wywalczyli sobie główną nagrodę, jaką
jest udział w warsztatach
wokalnych organizowanych
we współpracy z Zakładem
Emisji Głosu Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Na Konkursie spotkało się 51 wokalnie
utalentowanych wykonawców z klas I-VI oraz
zespoły ze szkół podstawowych z całej Wielko-

polski. Rywalizacja była tym trudniejsza, ponieważ nie było przedziału wiekowego. Podczas
występu na widowni kciuki za młodych artystów
trzymali rodzice.
Organizatorem była Katedra Edukacji Muzycznej
w Poznaniu, a patronat
honorowy nad konkursem
przejął Wielkopolski Kurator
Oświaty.
W skład jury weszli:
dr hab. Tomasz Dzięcioł
(Specjalność: dyrygentura
chóralna), dr Teresa Śnitko
(Prodziekan Akademii Muzycznej) i mgr Przemysław
Czekała (Wykładowca Akademii Muzycznej w klasie
śpiewu solowego).
Organizatorzy Konkursu szczególną uwagę
zwrócili na wysoki poziom
przygotowania uczniów,
kulturę śpiewu dzieci i młodzieży szkolnej poprzez
promowanie adekwatnego do wieku uczniów
repertuaru oraz poprzez dbanie o technikę i
interpretację wykonawczą.
Lidia Jakubowska
fot. Ewa Sznura
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Odwiedziny w Radiu Markury
- „Hura, hura, hura. Słyszała nas cała Wielkopolska” – tak krzyczeli uczniowie klasy VI c ze
Szkoły Podstawowej w Kamionkach w czasie
odwiedzin w Radiu Markury.
11 stycznia nie tylko zwiedzili piękny budynek, posłuchali opowieści o historii tego radia,
ale też uczestniczyli w pracy redaktorów. Na
początku słuchali, zadawali pytania, cicho
przemieszczali się korytarzami od redaktora
do redaktora, by w pełni poznać i zrozumieć
na czym ich praca polega. Potem obserwowali, jak w studiu nagrywany jest wywiad, a
następnie sami go udzielali. Najodważniejsi
okazali się Natalia Frącala i Jakub Łada, którzy
zdecydowali się odpowiadać na pytania pani
redaktor. Opowiadali o naszej szkole i swoich
zainteresowaniach. Wypadli wspaniale.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była
wizyta w maleńkim pokoiku, gdzie mieściło
się MC Radio. Właśnie tam uczniowie mogli
na żywo pozdrowić rodzinę i znajomych. Na
koniec zostali jeszcze obdarowani cukier-
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Już po raz ósmy uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich
Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku – Bninie
uczestniczyli w pięciodniowym obozie EuroWeek – Szkoła Liderów organizowanym
przez Fundację EUROWEEK.
Za wielki sukces osób inicjujących
wyjazdy na EuroWeek w 2013 roku należy
uznać niesłabnące zainteresowanie dzieci
Szkołą Liderów.
Tym razem, w terminie od 27.01 do
31.01.2017 r., w Długopolu Zdrój, w Ośrodku Aleksander, przebywała tylko 17 – osobowa grupa uczniów w wieku od 10 do 13
lat pod opieką nauczycielek p. Izabeli Biernackiej, p. Eweliny Cholewy i p. Ireny Żyto.
Opiekunowie poświęcili swój wolny czas
i bezinteresownie pracowali w czasie ferii,
by uczniowie naszej szkoły mogli doskonalić nie tylko kompetencje językowe, ale też
relacje międzyludzkie oraz świetnie bawiąc
się, integrować z innymi ludźmi.

Program EuroWeek jest obozem edukacyjnym pozwalającym jego uczestnikom
aktywnie włączać się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Projekt ten ma na celu dotarcie do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży
i rozwijanie najbardziej cenionych w obecnej rzeczywistości kompetencji społecznych
tj. przewodzenia, autoprezentacji oraz
pracy zespołowej.
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych
i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży –
stowarzyszenia, które posiada wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
edukacyjnej dzieci i młodzieży.
Na certyfikatach, które otrzymali nasi
uczniowie – uczestnicy specjalistycznego obozu „EuroWeek – Szkoła Liderów”
widnieje następujący zakres zajęć: konferencja   prasowa, leadership, poznaj Unię

Europejską, praca i motywacja w grupie,
program „Erasmus +”, poznawanie kultur
świata, prowadzenie prezentacji/autoprezentacji, debata oksfordzka, wolontariat
i szok kulturowy.
Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie cenią sobie udział w tych zajęciach.
Przykro nam, że mogliśmy zabrać tak
mało liczną grupę uczestników. Niestety
organizator zaproponował nam tylko tyle
miejsc. Świadczy to o tym, że EuroWeek
cieszy się dużą popularnością i coraz więcej szkół z różnych regionów Polski bierze
w nim udział. Pozostali uczestnicy tej edycji
Szkoły Liderów pochodzili z Kluczy i ze
Świecia. Między dzieciakami nawiązały
się przyjaźnie, które dzięki współczesnym
możliwościom komunikowania się na pewno będą kontynuowane.
Irena Żyto

Ptasia stołówka
– zima 2016/2017
Mroźna zima dała się we znaki skrzydlatym mieszkańcom Radzewa. Uczniowie
naszej szkoły nie pozostali obojętni na sytuację zimujących ptaków. Nasza szkolna
ornitolożka Lenka Flieger z IV klasy przygotowała plakat, w którym w profesjonalny
sposób podała informacje o prawidłowym
dokarmianiu ptaków. Teraz już każdy uczeń
wie, co powinno znaleźć się w karmnikach,
a czego absolutnie ptakom podawać nie
wolno. Za oknem każdej z klas znajdują
się karmniki, do których, na podstawie
codziennych obserwacji przylatują: sikorki
bogatki, modraszki i ubogie, wróble, mazurki, zięby, dzwońce, gołębie sierpówki,
gołąb grzywacz, dzierlatka, sroki, a także
dzięcioł duży. Napowietrzna stołówka
działać będzie nieprzerwanie aż do wiosennych roztopów. Zachęcamy wszystkich

do dokarmiania ptaków zimą. Dla ptaków to
nieoceniona pomoc w przetrwaniu mrozów,
a dla nas możliwość bliskiego kontaktu z
dziką przyrodą oraz poznania różnorodności ptasich gatunków.
Tydzień miłych słów
W naszej szkole w dniach 23-27 stycznia 2017 r. z inicjatywy p. P. Kaźmierczak
pracowaliśmy pod hasłem „Tydzień miłych
słów”. Zwracaliśmy uwagę na znaczenie
używania miłych słów, zwracania się do
innych osób w sposób kulturalny oraz
znajdowania w innych pozytywnych cech.
Szkoła zaroiła się od przyklejonych kartek
z napisem „Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej”, z których można było oderwać
odpowiedni napis i rysunek, np.: „Dobrze,
że jesteś”, „Dzięki Tobie dzień jest lepszy”,
”Dziękuję”, „Dajesz mi uśmiech” i przekazać
innej osobie. Dzieci entuzjastycznie pod-

chwyciły temat i przekazywały miłe słowa
kolegom ,koleżankom, pracownikom szkoły
i rodzicom. Miłe słowa rozeszły się po
świecie. Doszły nas słuchy, że zawędrowały
nawet do Danii!! Jesteśmy przekonani, że
ta akcja przyczyniła się to do tego, że wiele
osób w tym czasie częściej się uśmiechało.

OŚWIATA

OŚWIATA

WIEŚCI ZE SZKOŁY W RADZEWIE

Uczniowie „Dwójki” kolejny raz na EuroWeek-u…

Walentynki
14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole
walentynki. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Walentynkową.
Przez kilka dni zbierano do walentynkowej
skrzynki na listy „walentynki”, a na zakończenie 14 lutego listonosze dostarczali
pocztę do odpowiednich klas i uczniów.
Czerwonymi balonikami nagrodzono dzieci,
które w ten dzień ubrane były na czerwono.
szkolaradzewo.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie zaprasza na

WIOSENNE WIETRZENIE SZAF
czyli wielką akcję wymiany ubrań i zabawek
sobota 11.03 godz 10.30-12.30 (aula szkoły)
• chcesz pozbyć się ubrań, których już nie nosisz?
• masz w domu stertę niepotrzebnych zabawek?
• chcesz za kilka złotych kupić ubrania dla siebie
lub zabawki dla swojego dziecka?
To idealna okazja!!!
Wstęp dla kupujących bezpłatny
Wstęp dla sprzedających 5 zł za stoisko
Konieczne zapisy pod nr tel. 502-046-989

W trakcie akcji zapraszamy do kawiarenki na pyszne ciasto oraz do stoisk z rękodziełem .
Organizatorem akcji jest Rada Rodziców, a dochód z kawiarenki jest przeznaczony dla uczniów.
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czwartek 2
3 marca 2017 r.
o godz. 11.00
sobota
1 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.30
Oferta edukacyjna 2017/2018
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ
JADWIGI ZAMOYSKIEJ
KLASA HUMANISTYCZNA
Proponowane przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, WOS.
Współpraca z Uniwersytetem  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak minęły ferie

OŚWIATA

OGŁOSZENIA

Zapraszamy
na DRZWI OTWARTE
w Zespole Szkół w Kórnik

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie?
Ferie zimowe za nami, zatem nadszedł czas na podsumowanie
tego, co się podczas nich działo w Przedszkolu Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie.
W trakcie dwóch tygodni ferii przedszkolaki ze Szczodrzykowa
uczestniczyły w niesamowitych warsztatach i zabawach, dzięki którym powstały jedyne w swoim rodzaju książki. Inicjatorką projektu
„Moja książka” autorstwa Grażyny Daniel, realizowanego przez
wszystkie przedszkolaki z Kolorowego Świata jest pani dyrektor
Magdalena Jankowiak. Każdego dnia nauczycielki inspirowały
dzieci do tworzenia stron swojej książki, której rozdziały opowiadały
o tak oczywistych sprawach, jak wygląd czy ulubiona potrawa oraz
mniej oczywistych,  jak to, co siedzi w głowie lub wygląd mapy
dziecięcego świata. Przedszkolaki, wykorzystując różnorodne
techniki plastyczne, stworzyły prawdziwe dzieła sztuki. Powstałe
książki to zarazem autentyczne skarbnice wiedzy o dzieciach.
Zajęcia w ramach projektu „Moja książka” pobudzały wyobraźnię,

kreatywność, rozwijały umiejętności manualne, a przede wszystkim
zachęcały dzieci do podjęcia twórczej aktywności.
   Wzorem lat ubiegłych nasze przedszkole w czasie ferii realizowało także projekt „Zanim będę przedszkolakiem” autorstwa Magdaleny Czapkiewicz. Projekt ten od 2010 r. cieszy się ogromnym
zainteresowaniem ze strony rodziców.  W tym roku Przedszkole
Kolorowy Świat gościło ok. 60 uczestników - dzieci i ich rodziców –
którzy w trakcie trzydniowego cyklu zajęć, mogli poprzez aktywny
udział w zabawach, zapoznać się z organizacją dnia w przedszkolu,
regułami współżycia w grupie, jak również z różnymi technikami
plastycznymi. Dodatkowo celem projektu jest ukazanie istotności
edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dziecka.
   Wszystkim zaangażowanym w realizację w/w projektów serdecznie dziękujemy, a zainteresowanych szczegółami zapraszamy
na stronę www.szczodrzykowo.com.
Magdalena Czapkiewicz

KLASA MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone: - matematyka,
język angielski, geografia.
Umowa Partnerska z Wydziałem  Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Poznaniu
KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone:
- biologia, geografia lub chemia*,
język angielski,   
Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Języki obce w liceum:
- jako pierwszy język:
kontynuacja języka angielskiego  
- jako drugi język*: język hiszpański lub język
niemiecki

16 marca 2017 r. godz. 19.00
restauracja „Ventus”

TECHNIKUM
TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone:
geografia, informatyka.
Umowa Partnerska z
Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
Umowa Partnerska z Instytutem Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu
Współpraca  z Politechniką Poznańską
oraz  firmami logistycznymi z różnych
dziedzin działalności gospodarczej
- kurs obsługi wózków widłowych
- praktyki zawodowe w firmach logistycznych
na terenie Gminy Kórnik i w Poznaniu.
Języki obce w technikum: język angielski
(kontynuacja),  język niemiecki
oraz dwa  języki obce zawodowe:
język niemiecki i język angielski

Kuba – egzotyczny zakątek świata, o którym marzy niejeden turysta.
Ojczyzna gorących rytmów salsy, gdzie czas płynie jakby wolniej,
uśmiechnięci ludzie tańczą na ulicach, a słońce zdaje się nigdy nie
zachodzić. Kraj Fidela Castro, rumu, kawy i cygar zwijanych na…
Czy jest on faktycznie rajem na ziemi?
Anna Serwatkiewicz, amatorka odkrywania świata, którą znamy już z
wcześniejszej opowieści o Malcie i Gozo odpowie na to pytanie w Klubie
Podróżnika z Kórnika.

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Tel. (61) 8170 256, fax (61) 8170 256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
szkolna strona internetowa:
www.zskornik.powiat.poznan.pl
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www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
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W 2017 roku każdy miesiąc zajęć
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kórniku będzie poświęcony poznawaniu
innego regionu świata. Mamy za sobą już
styczeń, który w całości poświęcony był
Francji. Uczestnicy uczyli się prostych
zwrotów w języku francuskim, przygotowywali flagę, poznawali barwy i symbole
narodowe Francji. Na zajęciach kulinarnych
poznawali przyprawy typowo francuskie
oraz uczyli się przygotowania francuskiej
potrawy „ratatuille”. Styczeń zakończył
się zorganizowaniem Dnia Francuskiego.
W tym dniu odwiedziła nas mama jednej
z naszych uczestniczek Pani Magdalena
Grząślewicz, która przygotowała dla nas
przepiękną prezentację na temat Francji.
Opowiedziała nam o panujących tam
zwyczajach
i różnicach językowych. Choćby takich,
że francuskie psy wcale nie szczekają „hau,
hau”! Mieliśmy możliwość poznać smak
ślimaków i serów różnego gatunku oraz
oczywiście francuskie bagietki.   Każdy
z nas był zachwycony, że mogliśmy poznać
choć trochę kulturę innego kraju.
Paweł: „Słuchają muzyki spokojnej.
Można wchodzić na Wieżę Eiffla, patrzeć
co tam jest.”
Karina: „Fajny był teleturniej o Francji,
i jak te Panie do nas przyszły. Codziennie
powtarzaliśmy informacje o Francji. Uczyliśmy się hymnu i przygotowywaliśmy flagę”.
Luty natomiast upływa nam w tematyce
afrykańskiej. Poznajemy kulturę tego kon-

tynentu, położenie geograficzne, uczymy
się prostych zwrotów w języku malgaskim –
wiemy już, że „dzień dobry” po malgasku to
„Manao ahoana!” (czyt. mana łona) - tak też
witamy się każdego dnia po przyjeździe do
ŚDS-u. Na zajęciach kulinarnych uczymy
się przygotowywać afrykańską potrawę,
która nazywa się „romazava”, natomiast na
zajęciach z biblioterapii czytamy fragmenty
opowiadania Łukasza Wierzbickiego pt.
„Afryka Kazika”- to” bardzo interesująca
książka, ciekawe te przygody” – mówi Dawid, jeden z naszych uczestników.
2 lutego odwiedziła nas pani Iwona Cyra
z opowieścią o pobycie swojej rodziny na
misjach w Kenii. Bardzo dziękujemy za
ciekawą opowieść!!!
Przygotowaliśmy flagę malgaską i dekoracje, które posłużyły nam podczas balu
karnawałowego, który w tym roku odbył
się pod hasłem „Afryka”. Wszyscy przebrani byli za Afrykańczyków, a nasz Dom
zamienił się na jeden dzień w afrykańską
wioskę. Przybyli do nas przedstawiciele
kilku różnych plemion afrykańskich, m.in.
wódz z tępą dzidą, Bob Marley, Louis
Armstrong z trąbką, Michael Jackson
w kapeluszu, niestety zapomniał białych
skarpetek, Omenaa Mensah - prezenterka
pogody i fotomodelka, Siostra Misjonarka
i Blondynka Pawlikowska - reporterka
z aparatem, która w ostatnim czasie
trochę włosy przycięła. Były różne konkurencje, tańce
i oczywiście afrykańskie jedzenie – na
miarę polskich możliwości oczywiście, nie
jedliśmy zupy
z szerszeni, która jest
przysmakiem w różnych
zakątkach Afryki.
SUPER ZABAWA! Jakby tego było mało to Kenijczyk Krzysiek obchodził
swoje plemienne urodziny!
Był huk, dym i efekty spe-

Warsztaty rzemiosła artystycznego

cjalne! Nie zabrakło przepysznych, nawiązujących do tematu ciast m.in. murzynek
i wspaniały ciemno-biały tort z wiśniami.
Takich urodzin można tylko pozazdrościć.
Oto kilka wrażeń z tego wydarzenia,
które opisali uczestnicy:
Tomasz M.: „Podobało mi się, w miarę
dobrze. Najbardziej podobało mi się malowanie buzi kakaem, przebrania innych
uczestników. Smakował mi tort”
Paweł: „Był tort. Ja byłem raperem – Bobem Marleyem. Był szampan picollo, tańce.
Dobrze mi się bawiło, fajna była zabawa,
konkursy i w nagrodę banany. Obiad był
dobry – kus kus i kurczak po afrykańsku.
Jeszcze był konkurs taki, co trzeba położyć
koszyk na głowę i iść slalomem. Było super”
Karol: „Fajnie było. Ja byłem Luisem
Armstrongiem. Musiałem grać na trąbce
i śpiewać. Później była piękna zabawa –
Siostra zrobiła. Podobała mi się Paulina
i Paweł jak byli przebrani. Krysia się pięknie
przebrała i Piotr.”
Karina: „Było naprawdę super! Aż byliśmy zadziwieni.....”
Miesiąc się jeszcze nie skończył, więc
czeka nas jeszcze Dzień Afrykański wieńczący całą naukę, którą odbyliśmy w ciągu
ostatnich kilku tygodni. Również nie zabraknie gier, zabaw i tematycznych konkursów.
Kolejny miesiąc również będzie obcojęzyczny...jaki? Dowiecie się niebawem....
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zabawy na naszym facebooku.
					
Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku

Super Babcia

w Kórnicki Ośrodku Kultury

Okres ferii zimowych to doskonała
okazja do twórczego spędzania czasu.
Tegoroczna edycja zimowych warsztatów
artystycznych w KOK koncentrowała
się na ginącym rzemiośle artystycznym.
Pomysł podsunęła otaczająca rzeczywistość. Tak, jak napisaliśmy zapraszając
uczestników: „We współczesnym świecie
maszyn, komputerów, robotów zanikają
dawne narzędzia, umiejętności, zawody.
Zanika rękodzieło”. Z pomocą zaproszonych instruktorów, w trakcie warsztatów
rzemiosła artystycznego ich uczestnicy
własnymi rękoma wytwarzali gliniane naczynia, w których można było spróbować
samodzielnie ulepionych klusek z kiszoną
kapustą. Kroili boczek na własnoręcznie
zdobionej desce do krojenia. Tkali krajki,
które dzięki fantazji wykorzystać można
jako bransoletkę, zakładkę do książki lub
element garderoby. Poplamione ubrania
prali ręcznie na tarce wykorzystując mydło własnej produkcji. Zaprezentowane
zostały też dawne narzędzia i urządzenia.
Przedstawiono historię stolarstwa, tkactwa, ceramiki, higieny oraz kuchni. W ten
sposób warsztaty stały się też podróżą
w czasie i przestrzeni. Przenieśliśmy
naszych młodych uczestników do dawnej
wiejskiej kuchni, izby, komórki w której te
wszystkie umiejętności stanowiły podstawę
zwykłego życia. Ilość chętnych przerosła
nasze oczekiwania i po raz kolejny potwierdziła potrzebę edukacji artystycznej.
PS Bardzo przepraszamy wszystkich tych,
którym musieliśmy odmówić uczestnictwa
w warsztatach z powodu ograniczonych
możliwości lokalowych.

KULTURA

OŚWIATA

ŚDS we Francji i na czarnym lądzie

Sławomir Animucki, Piotr Mastalerz
Kórnicki Ośrodek Kultury
informuje
o zamknięciu cyklu spotkań
„Klubu gier logicznych”
w sezonie artystycznym 2016/2017.
dyr. Sławomir Animucki

„wszystkie odcienie miłości” w KOK

Oto pani Aniela - najstarsza babcia zgłoszona w konkursie zorganizowanym przez
Kwiaciarnię „Bukiecik”, wraz z wnuczką,
panią Renatą, która ją do tegoż konkursu
zgłosiła.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie.
Anna Szklarek-Mielęcka
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W sobotę 11 lutego 2017 r. w Kórnickim Ośrodku
Kultury po raz drugi odbyły się Muzyczne Spotkania Walentynkowe Seniorów. Ewa Wodzyńska - pomysłodawczyni
imprezy - dodała podtytuł. Bogactwo tych odcieni najlepiej
oddawały piosenki zaśpiewane przez występujące zespoły.
Były to: Lubonianie, Kleszczewianie, Wesoła Gromada ze
Stęszewa, Wigorki z Poznania oraz Senioritki i Magnolie
z Kórnickiego Ośrodka Kultury. Emanując energią, radością życia, poczuciem własnej wartości dojrzali wykonawcy
udowodnili, że Walentynki nie sprowadzają się jedynie
do komercyjnej zabawy, lecz są dobrym pretekstem do
twórczej ekspresji. Prezentem dla uczestników był koncert
Antona Michaiłowa z zespołem, Przypominając największe
przeboje muzyki europejskiej, tak silnie oczarował widownię, że ta wyznała mu niemal miłość.
S.A.
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W pierwszym tygodniu ferii Biblioteka
Publiczna w Kórniku zorganizowała cykl
spotkań pod hasłem „Potyczki ze zdrowiem”. Przez pięć kolejnych dni dzieci
miały okazję zaznajomić się z  zagadnieniami dotyczącymi: numerów alarmowych,
pierwszej pomocy, ochrony przed natarczywymi wirusami i bakteriami, plusów
spożywania witamin, roli serca dla naszego
organizmu, sposobów zachowania dobrej
kondycji oraz wiele innych. „Feriowicze”
z zapałem bandażowali współtowarzyszy,
przygotowywali opaski bezpieczeństwa z
numerami ważnych telefonów, wyciskali
soki ze świeżych owoców i warzyw, lepili
modele wirusów, tworzyli bukiety kwiatów
dla zakatarzonych, wyginali się w rytm
jogi, słuchali bicia swojego serca, tworzyli
walentynkową grę, a nawet ustalali, co
Harry Potter ma „w środku”. Oczywiście, jak
przystało na biblioteczne spotkania, każdy
dzień ferii rozpoczynał się od czytanej przez
Panią bibliotekarkę dowcipnej i tematycznie dobranej historii. Ferie pod hasłem
„Potyczki ze zdrowiem”, jak każde zajęcia
organizowane przez Bibliotekę Publiczną
Ferie z „Nelą –małą reporterką”
w bibliotece w Bninie
W drugim tygodniu ferii w filii biblioteki odbyły się zimowe zajęcia dla
dzieci. Bohaterką
spotkań była Nela,
która podróżując
po świecie, poznaje zwyczaje ludzi
i z w i e rzą t. Sw e
przeżycia opisała
już w 7 książkach,
które stanowiły inspirację dla
zorganizowanych
zajęć. Na tę okazję
przygotowano dla
dzieci prezentacje multimedialne poświęcone:
słoniom, żółwiom,
wielorybom i tygrysom. Młodzi
uczestnicy mieli
okazję poznać ich
zwyczaje i zachowania.
Prezentacje
zostały uzupełnione czytanymi fragmentami książek
Neli i filmami.
Spotkania
dopełniały zajęcia plastyczne.
Uczestnicy wykonywali kartki
okolicznościowe techniką iris folding,
malowali zwierzęta, ptaki i kwiaty na deseczkach, budowali akwarium z kartonu,
sporządzali kolaże i kompozycje kwiatowe
z bibuły.
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Afisz

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

w Kórniku, były nieodpłatne. Zapraszamy
na stronę Biblioteki Publicznej w Kórniku
(www.biblioteka.kornik.pl), gdzie na bieżąco

można śledzić wydarzenia organizowane
przez placówkę.
Honorata Krawczyk

Nie zabrakło także spotkania z literaturą i wierszami.Wszyscy uczestnicy
doskonale bawili się i mogli kreatywnie
spędzić czas rozwiązując krzyżówki,
zagadki, a nawet ucząc się języków ob-

wek milusińskim, jak przygotować się
do dalekich podróży. Dzieci dowiedziały
się m.in. dlaczego istotne jest zebranie
informacji o kulturze danego kraju przed
wyjazdem, jak pomocne są technologie
w postaci aplikacji na telefony
komórkowe oraz
mapy, co powinien
zawierać ekwipunek górskiego turysty, jak dbać o
bezpieczeństwo
w czasie górskich
wspinaczek. Dzieci mogły też zobaczyć jak wygląda
książeczka wycieczek na odznakę
Siedmiomilowe
Buty, książeczka
turysty oraz zdobyte przez gości
odznaki turystyki
pieszej PTTK.
Na zakończenie ferii wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i uraczyli się słodkim
domowym poczęstunkiem. Wspólny
czas upłynął w radosnej atmosferze
rozwijania pasji
podróżowania.
Dzieci zapraszamy na kolejne
spotkania, tym razem wakacyjne.

cych.. W ostatnim dniu ferii, w bibliotece
gościli miłośnicy podróży – Państwo Fankidejscy, którzy podzielili się wrażeniami
z organizowanych przez siebie wojaży.
Przekazali oni wiele cennych wskazó-

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

7.03 - KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET - TERESA WERNER, KCRiS OAZA,
godz.: 17:00. Wstęp wolny.
10.03 - SPOTKANIE Z PIOSENKĄ
PRZY „MAŁEJ CZARNEJ” - KONCERT.
Restauracja Biała Dama, godz.: 19:00.
Rezerwacja biletów pod numerem telefonu
665 717 888. Cena biletu 20 zł (w tym kawa).

Kolejna gwiazda polskiej sceny zawitała 11 lutego do Kórnika w ramach objazdowego Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej. Tym razem z publicznością
spotkał się Piotr Fronczewski. Przeczytał on fragmenty autobiograficznej książki
Janusza Głowackiego „Z głowy”. Artyście towarzyszył Seweryn Graniasty, który
zagrał na saksofonie kilka jazzowych utworów.
Przyjazd Fronczewskiego do Kórnika zapowiadany był już w ubiegłym roku, ale niestety prywatne problemy aktora uniemożliwiły mu tę wizytę. Witając się z publicznością
gość w pełni usprawiedliwił tamtą nieobecność oraz wytłumaczył, dlaczego przekonał
organizatorów by pozwolili mu podczas Salonu Poezji przeczytać fragmenty prozy. Jak
stwierdził poezja jest dla niego czymś bardzo intymnym i kojarzy mu się z bezpośrednim
spotkaniem utworu i czytelnika np. w domowym zaciszu. Z właściwą sobie skromnością
przyznał, że nie czuje się dobrze narzucając słuchaczowi interpretację poezji i nie wie czy
dobrze ją interpretuje. Wybrał natomiast i przygotował tekst swojego przyjaciela Janusza
Głowackiego, który w części opowiada o wydarzeniach, w których sam Fronczewski
uczestniczył i opisuje środowisko artystyczne, które autor tekstu i czytający współtworzyli.
Usłyszeliśmy więc barwne anegdoty o warszawskim SPATIF-ie w którym spotykała się
warszawska bohema, poznaliśmy klimat Nowego Yorku lat 80-tych XX wieku i usłyszeliśmy
o zmaganiach autora z losem emigranta. Ostatnia cześć dotyczyła starości i odchodzenia
osoby bliskiej.
Po zakończeniu czytania pan Piotr długo jeszcze rozmawiał z widzami, pozował do
zdjęć oraz podpisywał wydany w formie książki zatytułowanej „Ja, Fronczewski” obszerny
wywiad jak przeprowadził z nim Marcin Mastalerz.  
Już 18 marca kolejny Salon Poezji na Zamku w Kórniku. Tym razem spotkamy się
z Anną Seniuk i jej interpretacja poezji Bolesława Leśmiana.
ŁG

11.03 - WIOSENNE WIETRZENIE SZAF.
Akcja wymiany ubrań i zabawek. Dla kupujących wstęp bezpłatny. Dla sprzedających konieczne zapisy pod nr tel. 502 046 989. Szkoła
Podstawowa w Bninie, godz.: 10:30 - 12:30.
12.03 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska, Jacek Królik - „Okno na planty”.
Hotel Daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie
90 zł dostępne są w recepcji hotelu, Centrum
Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.
bilety24.pl
18.03 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Gościem będzie Anna Seniuk. Zamek
w Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7
zł będą do nabycia w sekretariacie Pałacu
Działyńskich w Poznaniu oraz kasie Zamku
w Kórniku.
1.04 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Gościem będzie Anna Cieślak. Zamek
w Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7
zł będą do nabycia w sekretariacie Pałacu
Działyńskich w Poznaniu oraz kasie Zamku
w Kórniku.
9.04 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Alosza Awdiejew z zespołem
- „Koncert jubileuszowy”. Hotel Daglezja,
godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są
w recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej
w Poznaniu i na www.bilety24.pl
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj
nas o tym: kultura@kornik.pl
Zofia Fludra
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Uwaga Konkurs!
Konkurs związany z Alicja Majewską, który ogłosiliśmy w poprzednim numerze spotkał
się z dużym zainteresowaniem Czytelników. Niespodziewanie jednak pojawiło się wiele
nieprawidłowych odpowiedzi. Powodem dezinformacji okazała się nieprawidłowa informacja
o miejscu urodzenia pani Alicji zamieszczona na stronach Wikipedii.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie „W jakim mieście urodziła się Alicja Majewska?” brzmi
„we Wrocławiu”. Sprawdziliśmy w oficjalnych źródłach.
Zwycięzca, w tym przypadku zwyciężczyni losowania otrzymała zaproszenie dla dwóch
osób na koncert, który odbył się w minioną niedzielę w Daglezji.
Dziś pytanie jednoznaczne. Pod jakim adresem mieści się w Kórniku Restauracja „Biała
Dama”?. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie rozlosujemy jedno zaproszenie dla dwóch osób na planowany na 10 marca koncert „przy małej czarnej”.
Odpowiedzi proszę wysyłać:
- przez Internet na adres koniczanin@kornik.pl (temat wiadomości „Biała Dama”)
- poczta na adres Redakcji (Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik)
- w formie pisemnej w siedzibie Redakcji (jak wyżej w godzinach użędowania)
W losowaniu weźmiemy pod uwagę prawidłowe odpowiedzi, które dotrą do ans do 5
marca br. Osobę, która wylosuje zaproszenia poinformujemy najpóźniej 6 marca br.
Zapraszamy do zabawy.
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Sześcioro młodych adeptów taekowondo olimpijskiego reprezentowało
UKS TKD Kórnik w czasie rozgrywanego 18 lutego 2017 r. V Wielkopolskiego
Turnieju dla Dzieci o Puchar Feniksa
w Śremie.
Dzieci rozgrywały konkurencje sprawnościowe i wykonywały układy
formalne - poomsae. Milena
Michałowska
w konkurencji
dollyo - chagi
momtong na
czas zdobyła
brązowy medal. Taki sam
krążek przywiozła z zawodów
Emilka Siejak
za start w twio
ap - chagi.
Z chłopców najlepiej zaprezentował się
Kamil Czaplicki zdobywając złto w konkurencji twio ap - chagi. Zaangażowania i woli
walki nie zabrakło  Hubertowi Ciołkowi, który
w dollyo - chagi zdobył brązowy medal. Bez
medalu z turnieju wrócił niestety Patryk
Łyskawiński.

Najmłodszym reprezentantem UKS TKD
Kórnik był   Bartek Żyto, który swój drugi  
w życiu start na zawodach   może uznać
za udany.
„Co prawda czwarte miejsca medalu nie
dały, ale na pewno mobilizują do jeszcze
lepszej pracy. Przysłowie mówi: do trzech
razy sztuka” tak o występie
swego podopiecznego
mówił trener
Piotr Mikołajczak.
U d z i a ł
w zawodach
wzbudza wielkie emocje.
Na zawodach
w Śremie trema była chyba
jednak podwójna, ponieważ
uczestnicy turnieju wiedzieli, ze ich zmaganiom przyglądał się Karol Robak - reprezentant Polski w taekwondo olimpijskim na
Olimpiadzie w Rio 2016.

KOLEJNE
MEDALE
W BYDGOSZCZY

SPORT
KULTURA
SPORT

KULTURA

Kórniczanie na Pucharze Feniksa

3 medale przywieźli łucznicy UKS Jedynka Kórnik z czwartej rundy Halowego
Pucharu Bydgoszczy, która odbyła się 11
lutego. Pierwszy złoty medal dla naszego
zespołu wywalczyła Kinga Banecka, chociaż wynik, jaki uzyskała nie zachwycił.
Dużo lepsze rezultaty zanotowali Dominika
Frąckowiak i Wojciech Radziejewski, którzy
w dużo silniej obsadzonych kategoriach wywalczyli brązowe medale. 11 miejsce zajął
tym razem Michał Najewski. W konkursie
strzelania drużynowego nasz zespół (Frąckowiak, Najewski, Radziejewski) w starciu
z samymi starszymi zawodnikami zajął
dobre, 6 miejsce.
Karol Niemier

EK

III Miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego
w Siatkówce Mężczyzn z Zespołu Szkół w Kórniku

Mężczyźni z Zespołu Szkół w Kórniku zdobyli brązowe medale Mistrzostw
Powiatu w siatkówce.
W Murowanej Goślinie zorganizowano po
raz trzeci Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówkę. Do
turnieju zgłosiło się w tym razem 5 zespołów
z Rokietnicy, Swarzędza, Bolechowa, Puszczykowa oraz Kórnika, które rozegrały mecze
systemem „każdy z każdym”.
Reprezentacja ZS Kórnik rozgrała pierwszy
mecz z zespołem z Bolechowa. W pierwszym
secie dominował zespół gospodarzy, a nasi
uczniowie którzy w pierwszej rundzie turnieju
pauzowali próbowali złapać swój rytm i z punktu
na punkt grali coraz pewniej. Jednak to nie
wystarczyło i przegrywaliśmy 1:0 w setach.
Drugi set został zdominowany przez świetnie
grających uczniów z naszej szkoły o czym
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świadczy wynik 25:14. O zwycięstwie miał zadecydować trzeci set. Początek był wyrównany
i było 2:2. Następnie dobre 2 ataki naszych
uczniów zostały szczęśliwie obronione przez
przeciwników i na tablicy widniał wynik 4:2
dla Bolechowa. Później przytrafiły się proste
błędy w przyjęciu oraz zagrywce i na przerwę
schodziliśmy przegrywając 8:2. Kolejny punkt
dla przeciwników był przyznany niesłusznie,
gdyż sędzia nie zauważył obicia bloku przez
naszego atakującego. Do końca seta nic się
już nie zmieniło i drużyna z Bolechowa odniosła
zwycięstwo.  
Kolejny mecz z zespołem z Puszczykowa
nasz zespół zaczął bardzo dobrze i prowadził
wysoko 13:6, ale kilka prostych błędów spowodowało że w końcówce przeciwnicy wyrównali,
a następnie przechylili szalę na swoją korzyść
wygrywając 25:23. W drugim secie zabrakło

już wiary w zwycięstwo i mecz zakończył się
porażką 2:0.
W trzecim meczu uczniowie ZS Kórnik
pokonali reprezentantów z ZS w Rokietnicy 2:1,
a następnie ZS nr 1 w Swarzędzu 2:0 kończąc
turniej na najniższym stopniu podium.
W składzie ZS Kórnik zagrali następujący
uczniowie: Rafał Jaskuła, Marcin Wujek, Michał
Dominiak, Dominik Siwiński, Filip Kujawa, Radosław Stelmach, Jakub Słabolepszy, Mikołaj
Nowak, Mikołaj Wrzesiński, Arkadiusz Tomaszewski, Tomasz Talarski, Mateusz Kazyaka.
Bardzo dobra gra w przeplatana prostymi
błędami przy zagrywce i w przyjęciu nie pozwoliła na osiągnięcie zakładanego celu jakim było
zdobycie złotego medalu i wywalczenie awansu
na zawody rejonowe. Dziękujemy za całoroczny wysiłek wkładany na treningach w ramach
zajęć pozalekcyjnych, sparingach i turniejach.
Andrzej Paluch
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INFORMACJE

Praca
*Praca przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów. Mile widziane doświadczenie. Zapraszamy. Tel. 664 465 203
*Dam prace: inkasent – odczytywanie liczników gazu, północ gminy (Borówiec, Kamionki, Szczytniki) oraz gmina Kleszczewo. Tel. 724 210 001

Inne

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia DROBNE

*Kupię stare zdjęcia i archiwalia dotyczące Kórnika, Bnina i okolic. Tel. 606 72 33 85
Szukam korepetytorki nauczania początkowego, klasa 1-3. Tel. 603 059 955
*Okno plast. białe, używane, nieotwierane, szer. 155, wys. 100, sprzedam. Tel. 604 956 314
*Sprzedam siano w kostkach. Tel. 668 482 659
*Korepetycje z matematyki szkoła podstawowa i gimnazjum. Tel. 608 669 782
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092  
*Kórnik, ul. Staszica 53 m², 3 piętro, 2 pokoje, cena 213 000 zł. Tel. 609 300 000
*Oddam kompletne i niepełne roczniki Miesięcznika Parafialnego. Tel. 514 736 268          
*Hurtownia motoryzacyjna wynajmie magazyn w Kórniku. Tel. 601 881 356
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Lokal do wynajęcia na sklep, biuro – Kórnik, ul. Poznańska. Tel. 692 925 171
*Sprzedam sprzęt inwalidzki: schodołaz, wózek nowy inwalidzki, podnośnik wannowy. Tel. 668 092 023
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Masaż leczniczy z dojazdem do domu pacjenta. Tel. 601 592 707
*Kupie stary motocykl MZ, WSK, JAWA, ROMET, KOMAR itp. w rozsądnej gotówce. Tel. 509 449 141
*Mobilne usługi kosmetyczne „ Karolla”. Żele Alessandro, hybrydy, manicure, pedicure itd. Zobacz na fb. Tel. 605 887 339
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl) oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693 067 105
*Firma EL-MAT oferuje: instalacje elektryczne, alarmowe, monitoring, pomiary, oświetlenie uliczne, iluminacje świetlne itp. Tel. 533 590 102
*Lodówko-zamrażalka Whirlpool, nowa, na gwarancji. Tel. 696 779 221
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb, możliwość transportu. Tel. 531 294 499 *Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
*Sprzedam duży magiel ręczny firmy M. Jankowiak. Cenny przedmiot dla koneserów. Tel. 660 583 925
*Sprzedam działkę budowlaną w okolicach Kórnika - 850 m. Tel. 660 583 925
*Sprzedam tanio tapczan narożnikowy z funkcją wygodnego spania (250x180cm). Tel. 660 583 925
*Malowanie, szpachle, panele, płytki itp. Krótkie terminy, tanio. Tel. 535 807 414
*Tanio sprzedam rower górski Giant, męski w dobrym stanie. Tel. 515 510 585, 61 8 20 57 30
*TBS-Kórnik, mieszkanie 3 pok., III ptr. Do przejęcia od zaraz. Widok na pole i las. Informacje: biuro w Słupcy. Tel. 632 758 908
*Wykonuję meble pod zabudowę: szafy i kuchnie. Tel. 665 298 587
*Sprzedam żyrandol 10 płom. Bardzo ładny. Cena 300 zł. Tel. 606 390 219
Sprzedam uzbrojoną działkę w Dominowie. Atrakcujna, w dobrej cenie. Tel. 665 717 888

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
Uwaga mieszkańcy Skrzynek!
Zebranie wiejskie mieszkańćów wsi Skrzynki
odbędzie się nie jak informowaliśmy
w poprzednim numerze „Kórniczanina” 3 marca,
ale tydzień później,
10 marca 2017 roku o godz.18.00
(świetlica wiejska w Borówcu).
Zapraszam na zebranie wiejskie dotyczące sprawozdania
finansowego za rok 2016. Omówimy również
sprawy bieżące sołectwa
i ustalimy terminy imprez cyklicznych.
Sołtys Beata Bruczyńska

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: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,

ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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Zebranie w iejskie w D z ie ćm ie ro w ie
odbędz ie się 23 marca 20 1 7 ro k u (cz w a rt e k )
o godz inie 18: 00 w św ie t licy w ie j s k ie j .
W programie z ebran ia z na j d z ie s ię
spraw oz danie f inanso w e z a 2 0 1 6 ro k .
S ołtys
Uwaga mieszkańcy!!!
Opublikowana w poprzednim numerze „Kórniczanina”
w harmonogramie odbioru odpadów informacja
zawierała błąd.
Informujemy, że nie ma możliwości dokonywania
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Za pomyłkę przepraszamy!

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
10 marca 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 2 marca 2017 r.
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