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W tym numerze także:
- statystyki Policji za 2016 rok
- sprawozdanie z Sesji RMiG
- zaproszenia na imprezy kulturalne

O Kolei Metropolitalnej
W dniu 23 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceburmistrz Przemysław
Pacholski uczestniczyli w spotkaniu z
wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem. Omawiano zasady współpracy przy
realizacji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Zgodnie z przyjętymi zasadami organizatorem publicznego transportu kolejowego, w ramach którego będą realizowane połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
jest Województwo Wielkopolskie. Zarząd
Województwa oraz Stowarzyszenie Metropolii Poznań, które jest liderem projektu,
opracują zasady finansowania przewozów.
Ustalono, że podstawowa częstotliwość
w godzinach szczytu będzie wynosić nie
rzadziej niż co 30 minut. Określono też
minimalny zasięg PKM, który obejmuje
Murowaną Goślinę (linia 356), Pobiedziska
(353), Kostrzyn (3), Środę (272), Czempiń
(271), Stęszew (357), Buk (3), Szamotuły
(351) i Oborniki Wlkp. (354). W wariancie
maksymalnym pociągi dojeżdżać będą do
stacji Wągrowiec (356), Gniezno (353),
Września (3), Jarocin (272), Kościan (271),
Grodzisk (357), Nowy Tomyśl (3), Rogoźno
(354). Decyzje o zasięgu i częstotliwości
będą podejmowane przez organizatora na
podstawie analizy rzeczywistych potoków
pasażerskich i po zasięgnięciu opinii gmin
leżących po trasie.
W spotkaniu 23 lutego uczestniczyli
także przedstawiciele gmin i powiatów,
przez które przechodzić będą dwa kierunkowe połączenia stolicy Wielkopolski: z
Pobiedziskami i Gnieznem oraz ze Środą
Wlkp. i Jarocinem. W ramach tego drugiego
połączenia powstać ma nowa stacja prze-

siadkowa oraz parking Park&Ride („parkuj
i jedź”) w Koninku oraz zmodernizowana
będzie infrastruktura stacji „Kórnik”.
Poruszono temat szacunkowych dopłat,
jakie samorządy mają ponosić z tytułu
współfinansowania dodatkowych połączeń.
Miasto i Gmina Kórnik miałoby płacić około
44 tys. zł rocznie.
Zgromadzenie Sater Kórnik
Także 23 lutego odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Sater Kórnik. Uczestniczyli w nim: w imieniu wspólników burmistrz Jerzy Lechnerowski, radca prawny
Józefa Cieślak oraz prezes zarządu spółki
Maksymilian Sułkowski. Zadecydowano
o dokonaniu dopłaty do budżetu spółki w
wysokości 200 tys. zł. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów funkcjonowania zrekultywowanego składowiska odpadów w
Czmoniu.
KDN we wrześniu
Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Kórnickich Dni Nauki. W dniu
23 lutego odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele instytucji i
placówek naukowych przygotowujących
program KDN. Zebranych przywitał wiceburmistrz Przemysław Pacholski. Ustalono,
że w tym roku impreza odbędzie się w
dniach 21-23 września. Przedyskutowano
doświadczenia lat ubiegłych oraz nowe
propozycje.

Spotkanie
z przedstawicielką PKP
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
oraz Anna Biernacka z Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
spotkali się 24 lutego z dyrektor Aliną
Stachowiak z PKP. Przeanalizowano zasady współpracy przy budowie peronów
na stacji przesiadkowej w Koninku.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Strażacy PSP podsumowali
2016 rok
28 lutego 2017 r. na terenie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Poznaniu
odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej
PSP w Poznaniu za 2016 r. Dokonano
przekazania i poświęcenia otrzymanych
samochodów pożarniczych i sprzętu
ratowniczego oraz szczegółowego
rozliczenia zadań postawionych przed
poznańską komendą w 2016 roku.
W naradzie wzięli udział między
innymi mł. bryg. Andrzej Bartkowiak –
Wielkopolski Komendant Wojewódzki
PSP, Tomasz Łubiński – wicestarosta
poznański, Witold Rewers – z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz wiceburmistrz Przemysław
Pacholski.
Przekazane pojazdy i sprzęt ratowniczy poświęcił ks. prałat Henryk
Szymczak – proboszcz parafii p.w.
Najświętszej Bogarodzicy Maryi na os.
Stare Żegrze.
(cd. na str. 4)

Teresa Werner gwiazdą koncertu w Kórniku z okazji Dnia Kobiet
Już po raz czwarty z inicjatywy burmistrza Jerzego Lechnerowskiego odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Tegoroczną gwiazdą była pani
Teresa Werner, jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Artystka podczas koncertu zaprezentowała swoje największe przeboje,
takie jak: „Miłość jest piękna”, czy „Dałabym Ci dała”. Jej piosenki oraz teledyski regularnie emitowane są na antenach radiowych i telewizyjnych.
Album „Spełnić marzenia”, którego premiera miała miejsce w 2012 roku uzyskał status Złotej Płyty.
W czasie całego koncertu doskonale wyczuwalny był znakomity nastrój artystki jak i to, że wspaniale się bawi z publicznością. Świadczyły o
tym m.in. zabawne dialogi, pełne spontaniczności i humoru rozmowy z publicznością. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
pań, które podczas koncertu śpiewały razem z artystką. Na koniec każda z pań mogła zrobić sobie zdjęcie z artystką i kupić płytę z jej autografem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

10 marca 2017 r.
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Lutowa sesja
Rady
Miasta i Gminy
Uchwalono
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
oraz zmieniono uchwałę budżetową Miasta
i Gminy Kórnik na 2017 rok.
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej
w Kórniku.
Podjęto uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miłosław zadania dotyczącego
lokalnego transportu zbiorowego.
Zmieniono uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych
zadań publicznego zarządzania drogami
powiatowymi. Po pierwsze gmina przejmie
zadanie publiczne polegające na zarządzaniu
odcinkiem drogi stanowiącej niegdyś fragment drogi wojewódzkiej nr 433 w zakresie
dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na
odcinku od pętli autobusowej przy węźle
Koninko do miejscowości Żerniki. Po drugie
gmina przejmie zadanie publiczne polegające
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2476P
w zakresie dotyczącym budowy chodnika
w Pierzchnie.
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Proces w sprawie
modernizacji rynku
W dniu 2 marca odbyła się rozprawa
w sądzie okręgowym z powództwa firmy
Infrakom – wykonawcy modernizacji kórnickiego rynku. Firma domaga się wypłaty
wstrzymanych przez gminę około 700 tys.
złotych, które nie zostały wypłacone z powodu nienależytego wykonania umowy dotyczącej inwestycji na Placu Niepodległości.
W dniu 7 kwietnia podczas kolejnej
rozprawy przesłuchani zostaną świadkowie.
Piłkarski turniej
jedenastolatków w Oazie

W dniach 4-5 marca w sali KCRiS „Oaza”
odbył się turniej piłkarski Grześkowiak Kórnik
Cup U-11. Uczestniczyło w nim 16 drużyn
z całej Polski. Zwyciężyła drużyna Lecha
Poznań, przed Akademią Piłkarską Wigry
Suwałki i Football Academy Szczecin. W
uroczystym zakończeniu zawodów i wręczenu nagród udział wzięli burmistrz Jerzy
Lechnerowski, przewodniczący RMiG Adam
Lewandowski, przewodnicząca Komisji
Edukacji Irena Kaczmarek, dyrektor „Oazy”
Wojciech Kiełbasiewicz, kierownik Wydziału
Promocji Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz
przedstawiciele sponsorów Zbigniew i Marcin
Grześkowiakowie oraz Krzysztof Buszkiewicz.
Więcej na temat turnieju na str. 24
Op. ŁG

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz
ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb
Żerniki, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz.
778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy
Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 20 marca 2017 r. do 10
kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i GmiOGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK

Ogłoszono jednolitą uchwałę w sprawie
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych.
Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Kórnika.
Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą grunty
miejscowości Kromolice. Potrzeba zmiany
studium wynikała z konieczności wyznaczenia pasa technologicznego dla przebiegu
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa
Wielkopolska-Kromolice.
Radni uchwalili zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy
miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr
434, gm. Kórnik oraz uchylili uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w Kórniku.
Zmieniono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os.
Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul.
Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Mościenica. Ulica Klonowa ma swój początek od
ul. Jesiennej do ul. Wierzbowej, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 138/21.
Określono kryteria brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla
których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym. Dokonano także określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów publicznych szkół podstawowych
dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym.
Zaapelowano w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie drogi
na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła
Poznań Wschód. W uzasadnieniu czytamy:
„W związku z dynamicznym rozwojem transportu drogowego, w szczególności przewozu osób
i rzeczy przez przedsiębiorstwa spedycyjne
zlokalizowane na terenie gmin: Kórnik,
Kleszczewo, Mosina, Śrem oraz Stęszew
w Województwie Wielkopolskim wzrasta ruch
ciężkich pojazdów.
Już w chwili obecnej przepustowość drogi
S11 na odcinku od Kórnika do Poznania,
w godzinach szczytu komunikacyjnego, jest
niewystarczająca. Zjazd z drogi S11 na autostradę A2 (na węźle Krzesiny) powoduje zatory
komunikacyjne, co ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Samorządy w/w gmin zabiegają o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431, co jest
w pełni uzasadnione. Przypuszczać należy,
że modernizacja tej drogi spowoduje jeszcze

nr 5/2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr ewid. 38/2,
obręb Szczytniki, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze
zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 20 marca 2017 r. do
10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i
większe natężenie ruchu pojazdów, a droga
S11 w kierunku od Kórnika do Poznania nie
będzie pełniła swojej funkcji - trasy ekspresowej.
Bez nowego połączenia z autostradą A2,
przebudowa drogi 431 nie spełni oczekiwanych
rezultatów.
W związku z powyższym Rada Miasta
i Gminy Kórnik postuluje o zrealizowanieprzedmiotowego zadania do 2020 roku”.
Miły akcent
W obradach uczestniczyli organizatorzy
kórnickiego finału WOŚP, którzy oficjalnie podziękowali osobom i instytucjom, które wsparły
to wydarzenie.
Podczas dyskusji
Radna Julia Bartkowiak prosiła o wyjaśnienia, kiedy zostaną zainstalowane wiaty
przystankowe na przystankach w Radzewie.
Radna Iwona Kosmalska poruszyła temat
nieruchomości w Dachowie, na której przelewa
się szambo. Wyjaśnienia złożył komendant
Straży Miejskiej, który opisał czynności jakich

10 marca 2017 r.

ny Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest wprowadzenie na ww. obszarze obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami
rynku inwestycyjnego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 27 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-

tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 kwietnia 2017 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia

2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

dokonano w tej sprawie, w tym o monitoringu
sprawy trwającym od października i nałożeniu
mandatu.
Radna Anna Andrzejewska pytała o działania w zakresie wykupu terenu leśnego pod
plac zabaw.
Radna Małgorzata Walkowiak zgłosiła
problem zalewania terenu przy os. Kresowym
i wniosła o czyszczenie rowów melioracyjnych
na tym terenie. Przekazała także pytania mieszkanki w sprawie utwardzenie drogi przy tym
osiedlu. Zaapelowała też o zwiększenie ilości
połączeń autobusowych Kamionek i Borówca
z Kórnikiem. Zapytała o postępy w sprawie
pozyskania gruntu między ulicami Kamienną
a Spokojną na cele rekreacyjne i brakujące
100 metrów chodnika przy ul. Mostowej. Przekazała również pytania mieszkańców, czy przy
istniejącym już bloku przy ul. Łowisko powstają
kolejne tego typu budynki.
Radny Roman Genstwa skomentował
odpowiedź jaką uzyskał w sprawie wodociągu
i uściślił, że jego wątpliwości na ostatniej sesji
wzbudził problem budowy instalacji pomiędzy

miejscowościami: Gądki i Dachowa a Szczodrzykowem.
Radny Jarosław Mieloch pytał o działania
jakie będą podjęte w sprawie budowy kanalizacji w Błażejewku. Zaapelował także by
dopilnować, aby Aquanet dotrzymał terminów
dotyczących kanalizacji Biernatek i Błażejewa.
Zwrócił uwagę na problem nieutwardzonych
dróg w Biernatkach, Błażejewie i Błażejewku,
którymi obecnie nie można przejechać.
Radny Jerzy Rozmiarek prosił o przedłużenie linii autobusowej dojeżdżającej do Czmonia.
Radnego Rozmairka poparła radna Bartkowiak.
Radna Krystyna Janicka wskazała na zły
stan drogi wzdłuż ul. Topolowej w Bninie.
Radna Beata Bruczyńska poruszyła temat
wymiany ekranów akustycznych przy S-11
w Skrzynkach. Radny Stanisław Duszczak
zaapelował o skierowanie pisma do marszałka,
gdyż jak dowiedział się z prasy mogą być podejmowane działania w kierunku ograniczenia
ruchu ciężarowego do Zaniemyśla, kosztem
obciążenia dróg w naszej gminie.
Opr. ZF i ŁG

Z RATUSZA

Z RATUSZA

(cd. ze str. 3)
Komendant Miejski mł. bryg. Jacek
Michalak podsumował działalność pionu
finansowo-kadrowego oraz nakreślił najważniejsze cele strategiczne na 2017 r.,
którymi są:
- budowa nowej strażnicy JRG 4,
- przeprowadzenie uroczystych obchodów 140-lecia poznańskiej zawodowej
straży pożarnej,
- kontynuacja inwestycji JRG-8,
- kontynuacja inwestycji JRG-5,
- zakup samochodu GCBA i SLOp.,
- realizacja projektów WFOŚiGW w
Poznaniu (zakup wyposażenia – zakupy
bieżące i inwestycyjne oraz pojazdów),
- prace nad usprawnieniem procedury
„Szkody w mieniu PSP”.
Jak stwierdzono 2016 rok był bardzo
pracowity dla poznańskich strażaków.
W sumie na terenie działania Komendy
Miejskiej odnotowano 7777 interwencji
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 1960
pożarów (spadek w stosunku do roku 2015
o 14 %), 4579 innych miejscowych zagrożeń (spadek tj. 20%) oraz 1238 alarmów
fałszywych (spadek o 12 %).
W sumie w minionym roku Komenda
Miejska PSP wzbogaciła się o 2 samochody
gaśnicze, 2 samochody operacyjne, łódź
ratunkową, sprzęt ratowniczy oraz sprzęt
komputerowy. Doposażenie to nie byłoby
możliwe bez wsparcia środków z budżetu
państwa, Komendy Głównej, funduszów
ochrony środowiska, Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
firm ubezpieczeniowych i innych instytucji.
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Personalia
Komisariat Policji w Kórniku, którym kieruje podinspektor Paweł Malusiak składa się z
dziewięcioosobowego Ogniwa Kryminalnego,
oraz Referatu Prewencji, który składa się z:
- dwunastu funkcjonariuszy w Zespole
Patrolowo-Interwencyjnym,
- pięciorga dzielnicowych,
- trzyosobowego Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń.
Łącznie w KP Kórnik pracuje 31 funkcjonariuszy. Jest także Zespół Administracyjno-Gospodarczy, który tworzą osoby cywilne.
Wykrywalność w statystykach
Liczba zanotowanych przestępstw spadła
w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o ponad 10%. Wykrywalność ogólna przestępstw
na naszym terenie wynosiła w 2016 roku
59,32%, natomiast przestępczości kryminalnej nieco ponad 50%. Wyższa również była
wykrywalność przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw tj: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież,
kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem,
rozboje, uszkodzenia. Wyniosła ona 29,44
%, przy wyniku uzyskanym w 2015 roku na
poziomie 26,27%. Zdecydowanie wzrosła
wykrywalność kradzieży z włamaniem z 10
% w 2015 do ponad 27 % w 2016.
108 przestępców zostało w 2016 roku
złapanych przez funkcjonariuszy na gorącym
uczynku. Większa była także liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie.
W 2015 roku było ich 94, natomiast w 2016
o 30 więcej. Założono 32 tzw. niebieskie karty.
W minionym roku ujawniono 1183 wykroczenia, nałożono 714 mandatów karnych,
skierowano 166 wniosków o ukaranie. W 143
przypadkach nie wykryto sprawcy.
Prewencja
Policjanci prowadzili szereg akcji profilaktycznych, podczas których 65 razy spotkali
się z młodzieżą i 13 razy z pedagogami. Były
to akcje:
- „Razem Bezpieczniej” (pogadanki
w szkołach z nauczycielami i pracownikami
oraz pogadanki z uczniami z zakresu bezpieczeństwa)
- „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” (prelekcje nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zasady ograniczonego zaufania, znaków
drogowych)
- „Refleksyjny Pieszy” (zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, używanie elementów odblaskowych na ubraniu – wspólnie
z Bridgestone Polska pozyskano elementy
odblaskowe które przekazano młodzieży
i seniorom)
- „Bezpieczne Życie Seniorów” (29 pogadanek nt. zagrożeń wyłudzania pieniędzy na
legendę, dodatkowo 5 artykułów w prasie)
- „Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” (uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych – współpraca
z OPS)
- „Krajowy Program Przeciwdziałania
Narkomanii” (prelekcje w szkołach nt. szko-
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dliwości narkotyków i dopalaczy)
- „Bezpieczna droga do szkoły”, „Nasza
wiedza-nasze bezpieczeństwo”, „Dwie strony
sieci”, „Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej” (omawianie zasad bezp.
w ruchu drogowym, stosowanie elementów
odblaskowych)
- „Program Prewencyjny Poznański
Rower-Bezpieczny Rower” (znakowanie
rowerów za pomocą pakietów składających
się z naklejki, tajnopisu - rejestracja w bazie
danych KMP w Poznaniu) - zgodnie z harmonogramem KMP P-ń oraz podczas festynów;
- „Bezpieczne wakacje 2016” - kontrole
kąpielisk i akwenów wodnych oraz miejsc
wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Działania Nielat – ograniczenie zjawiska
patologii i przestępczości nieletnich;
- Działania prewencyjno-profilaktyczne
„Kieszonkowcy” (ogłoszenia w lokalnej prasie, Kórniczanin oraz Facebook).
- udział w festynach i imprezach; OSiR
Kórnik Błonie, Szczodrzykowo, Festyn Ekologiczny Kórnik, Rajd w Radzewie, Egzamin
na kartę rowerową w Kamionkach
- działania profilaktyczne przeciwdziałające żebractwu, handlowi ludźmi, prostytucji
i wykorzystywaniu seksualnemu;
- Projekty KMP P-ń „Unicatowy motocyklista”, „Coolturalny rowerzysta”. -wyposażenie
pojazdów, kultura jazdy.
Kradzieże samochodów
Liczba skradzionych w 2016 roku samochodów znacząco spadła. Ukradziono 24 samochody, czyli o 21 mniej niż w 2015. 12 tego
typu przestępstw zanotowano w Kórniku, po
dwa w Czmoniu, Borówcu i Kamionkach i po
jednym w Robakowie, Żernikach, Skrzynkach
i Czmońcu. Skradziono po pięć pojazdów
marki Mercedes, Audi i Peugot po trzy Fiaty
i Citroeny a także Chewroleta, Vilkswagena
i Renault.
Kolizje drogowe
W minionym roku kórniccy policjanci
obsłużyli 351 kolizji dorgowych (p 45 więcej
niż rok wcześniej). Wśród nich: 110 zdarzeń
miało miejsce na drogach krajowych, wojewódzkich. *9 tego typu zdarzeń zanotowano
w Kórniku, 29 w Gądkach, 25 w Koninku, 14
w Kamionkach, 13 w Robakowie, 20 w Borówcu, 8 w Żernikach, 7 w Skrzynkach, 6
w Czmoniu, po cztery w Czołowie, Dziećmierowie i Szczytnikach i po dwa w Jaryszkach,
Dachowie i Radzewie. W miejscowościach:
Prusinowo, Mościenica, Szczodrzykowo,
Konarskie, Trzykolne Młyny, Błażejewo, Błażejewko, Pierzchno, Czmoniec, Kromolice
przez cały rok zanotowano tylko po jednej
kolizji.
W 2016 było aż 27 wypadków drogowych,
w których rannych było 41 osób a dwie poniosły śmierć. W porównaniu z 2015 roku liczba
wypadków wzrosła (o dwa), ale na szczęście
rannych i ofiar śmiertelnych było mniej (było
ich odpowiednio 44 i 7).

Współpraca ze Strażą Miejska
W 2016 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji pełnili wspólną służbę 222 razy.
W tym czasie wylegitymowano 776 osób, zatrzymano na gorącym uczynku 18 sprawców,
zatrzymano 6 osób poszukiwanych, nałożono
196 mandaty karne i odnaleziono 1 pojazd.
Pomoc gminy
Miasto i Gmina Kórnik wsparła finansowo
kórnicki Komisariat Policji sumą 99 217,08 zł.
Tą kwotę przeznaczono na:
-wynagrodzenia osobowe 36 000 zł (obsługa punktu przyjęć interesantów)
- sfinansowanie inwestycji zakupu i montażu systemu kontroli dostępu wraz z systemem alarmowym w KP w Kórniku 22 000 zł
- dofinansowanie zakupu oznakowanego
radiowozu Skoda Yeti 41 217,08 zł
Podsumowanie
O komentarz do danych statystycznych
poprosiliśmy podinspektora Pawła Malusiaka
Komendanta Komisariatu Policji w Kórniku:
„Nie będę komentował poszczególnych
statystyk. Na ilość przestępstw i wykroczeń
wpływa wiele czynników. Wiele też okoliczności wpływa na szanse wykrycia sprawcy.
Im szybciej zdarzenie zostanie stwierdzone
i zgłoszone do organów ścigania, tym lepiej
dla podejmowanych czynności wykrywczych.
Często niestety szukanie świadków i dowodów nie przynosi rezultatów i nie mamy
realnych możliwości na identyfikację sprawcy.
Staramy się jednak by wykrywalność rosła
i statystyki pokazują, że nam się udaje.
Najlepszym zabezpieczeniem dla naszej
społeczności jest jednak stworzenie międzyludzkiej sieci wzajemnej solidarności w społeczności lokalnej. Ważne jest, by reagować
gdy widzimy nieodpowiednie, podejrzane zachowania w naszej okolicy. Należy wtedy nas
zawiadomić, byśmy mogli szybko reagować.
Z mojego doświadczenia wynika także,
że często marnujemy możliwości jakie daje
nam technika. Montujemy systemy alarmowe,
rolety antywłamaniowe, a na co dzień ich nie
włączamy lub nie opuszczamy stwarzając
komfortowe warunki przestępcom. Czasami
nawet zwykła lampa z czujnikiem ruchu może
w nocy przestraszyć włamywacza.
Wielokrotnie w ustaleniu sprawcy pomaga
nam monitoring. Cieszy to, że unowocześniono system monitoringu w naszym mieście,
jednak nadal wymaga on rozbudowy. Ważne
jest, by objąć monitoringiem wszystkie drogi
wjazdowe i wyjazdowe tak, by zamknąć
nasze teren spójnym, szczelnym systemem
obserwacji. Mamy wtedy szansę, w przypadku zaistnienia przestępstwa, na podstawie
nagrań typować potencjalnych sprawców”.
W następnych numerach „Kórniczanina”
zaprezentujemy Państwu dzielnicowych,
którzy pracują na terenie naszej gminy
Opr. ŁG

nr 5/2017

POLICJA ZWRACA SIĘ DO MIESZKAŃCÓW
Z APELEM O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
I ZABEZPIECZENIA MIENIA PRZED WŁAMYWACZAMI

Zwracamy się z apelem do mieszkańców
gminy Kórnik, aby zwracali uwagę na wszelkie, budzące podejrzenia zachowanie osób,
pojawiających się w rejonie mieszkań i domów,
ogródków działkowych a także na obce pojazdy
zaparkowane np. przy posesjach lub w miejscach sugerujących dokonywanie obserwacji
przez osoby znajdujące się wewnątrz podejrzanego pojazdu.
Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby
obce poruszające się po klatkach schodowych,
oglądające mieszkania. Uważajmy komu otwieramy drzwi gdy zadzwoni domofon. Sprawdźmy
- kto naprawdę wchodzi na klatkę schodową,
gdy otwieramy drzwi domofonem. Sprawcy
mogą wykorzystać każdy pretekst, by wejść
na korytarze bloku. Wzmóżmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach
(np. o sprawach dotyczących godzin pracy,
terminach urlopu, itp.) osobom, których nie
znamy, a które w ten sposób mogą prowadzić
rozpoznanie miejsca, które zamierzają okraść.
W przypadku zauważenia podejrzanych osób,
zapamiętajmy ich rysopis, a w przypadku
podejrzanych pojazdów krążących w rejonie
posesji zapamiętajmy numer rejestracyjny
i niezwłocznie poinformujmy o tym Policję pod
nr telefonu 997 lub 112.
W przypadku domów jednorodzinnych
włamanie najczęściej następuje przez drzwi,
lub okna poprzez ich wyważenie, uszkodzenie
zamków bądź rozwiercenie ramy okiennej
(bezgłośnie) i otwarcie metalowym wytrychem.
Sprawcy kradną drobne, wartościowe przedmioty, biżuterię, podręczny sprzęt komputerowy
i pieniądze pozostawione w domu. Po wejściu
do mieszkania nie zostawiajmy dokumentów
i kluczyków do samochodów na parterze
mieszkania, na stolikach w łatwo widocznych
i dostępnych miejscach. Bardzo ważnym
elementem jest rozważenie zainwestowania
w antywłamaniowe środki techniczne tj. drzwi,
okna i rolety antywłamaniowe - są to bowiem
najpopularniejsze drogi włamań. W domach
jednorodzinnych często sprawcy wykorzystują okna usytuowanie w piwnicy, natomiast
w domach wielorodzinnych, te usytuowane na
parterze lub ostatnim piętrze. Dlatego też szczególnie te okna powinny być odporne na zbicie
lub zabezpieczone specjalnymi roletami antywłamaniowymi. W trakcie włamania złodzieje
niejednokrotnie starają się wyważyć drzwi. Stąd
dobrym sposobem powinno być wyposażenie
ich w odpowiednią blokadę uniemożliwiającą
takie działanie. Uzupełnieniem wszystkich mechanizmów antywłamaniowych mogłaby być
instalacja alarmowa. Nowoczesne systemy posiadają też niezwykle użyteczną opcję symulacji
obecności domowników. Funkcja ta mogłaby
się przydać podczas urlopu. Przestępcy zwykle obserwują dany obiekt przed dokonaniem
włamania. Dobrze skonfigurowana platforma
sygnalizacji włamania i napadu, potrafi bowiem
automatycznie sterować światłem. W zależności od potrzeb oraz ustawień może więc
włączać lampy w różnych częściach domu
- wszystko o określonej przez użytkowników
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porze lub w wyniku reakcji na dane zdarzenie.
Mając to na uwadze, potencjalny włamywacz
może sądzić, że w domu ktoś się znajduje
i odstąpić od włamania. Należy również pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu drzwi do
garaży i piwnic. Oprócz technicznych środków
zabezpieczenia domu czy mieszkania, warto
również pamiętać o najprostszych sposobach
(nie wymagających nakładów finansowych)
i wyrabiać w sobie nawyki, które mogą uchronić
nasz dom przed włamaniem. Zgodnie z powiedzeniem „to okazja czyni złodzieja” najpierw
powinniśmy przyjrzeć się swoim codziennym
działaniom i sprawdzić, czy przed wyjściem
z domu zawsze dokładnie zamykamy drzwi
i okna. Nigdy nie powierzajmy kluczy osobom
obcym, mało znanym. Uświadamiajmy swoje
dzieci, aby również nikomu nie udostępniały
kluczy do mieszkania. Zwracajmy również
uwagę czy przy naszym domu nie kręcą się
osoby, których wcześniej nie widzieliśmy.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEOCENIONĄ
OCHRONĄ JEST TZW. SOLIDARNOŚĆ
SĄSIEDZKA – A WIĘC ZWRACANIE UWAGI
NIE TYLKO NA SWOJE MIENIE ALE TAKŻE
NA SĄSIADÓW.
„Alarm” w postaci psa także może skutecznie przepłoszyć ewentualnych włamywaczy.
Podobnymi zasadami należy kierować się
przy zabezpieczeniu domów będących jeszcze w budowie. Bardzo ważne jest także aby
nie pozostawiać na budowie wartościowych
narzędzi ani niezabezpieczonych odpowiednio
materiałów budowlanych.
Łupem włamywaczy padają również ogródki działkowe. Jak zabezpieczyć działkę przed
włamaniem?
1) Na działce nie powinniśmy pozostawiać
wartościowych przedmiotów podczas naszej
nieobecności.
2) Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką.
3) Zabezpieczmy należycie drzwi i okna
w swoim domku, załóżmy dobre zamki.
4) Uważajmy na kręcących się w pobliżu
działki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy
kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać
wygląd. Nie wpuszczajmy bez uzasadnionych
powodów nieznanych osób.
5) Współdziałajmy zawsze z sąsiadami.
Zwracajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich nieobecności interesujmy się ludźmi
kręcącymi się w pobliżu ich działki. Zwracajmy
uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy,
wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby
obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych
sąsiadów.
6) Opuszczając na dłużej swój ogródek
działkowy nie zostawiajmy widocznych oznak
swej nieobecności. Poprośmy sąsiada, by
w miarę możliwości sprawdził, czy na posesji
nie ma szkód, skosił trawę lub zagrabił liście,
akcentując obecność „właściciela”.
Zespół
Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
Komisariat Policji w Kórniku

HARMONOGRAM
ZNAKOWANIA ROWERÓW
W RAMACH PROGRAMU
PREWENCYJNEGO
„POZNAŃSKI ROWER
– BEZPIECZNY ROWER”
W KOMISARIACIE POLICJI
W KÓRNIKU
W MIESIĄCACH MARZEC-KWIECIEŃ:
02.03 2017 r.
15.03 2017 r.
06.04 2017 r.
28.04.2017 r.

INFORMACJE

INFORMACJE

Policja podsumowuje 2016 rok

godz. 15.00-18.00
godz. 10.00-13.00
godz. 15.00-18.00
godz. 10.00-13.00

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny
rower”?
• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na
terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
• dopuszcza się oznakowanie roweru
osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby,
której tożsamość została stwierdzona na
podstawie dowodu osobistego – w tym
przypadku rower zostaje zarejestrowany
na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni
zostaje wskazany jako użytkownik roweru.
Zespół
Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
Komisariatu Policji w Kórniku
Szanowni Panstwo,
na terenie Gminy Kórnik zostanie
przeprowadzona kontrola oznaczen
posesji zgodnie z Art. 64.
Kodeksu Wykroczen
§ 1. Kto, bedac włascicielem, administratorem, dozorca lub uzytkownikiem
nieruchomosci, nie dopełnia obowiazku
umieszczenia w odpowiednim miejscu
albo utrzymania w nalezytym stanie
tabliczki z numerem porzadkowym nieruchomosci, nazwa ulicy lub placu albo
miejscowosci, podlega karze grzywny
do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto
nie dopełnia obowiazku oswietlenia
tabliczki z numerem porzadkowym nieruchomosci.
Własciwe oznakowanie posesji ma
szczególne znaczenie w codziennej
pracy słuzb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i porzadek oraz słuzb ratunkowych. Własciciele nieruchomosci
nie sa w pełni swiadomi konsekwencji, iz
brak tabliczki z numerem porzadkowym
budynku moze zdecydowanie wydłuzyc
czas oczekiwania na interwencje policji
badz przyjazd karetki pogotowia.
Apelujemy o zwrócenie uwagi na
własciwe oznakowanie swoich posesji.
ZPSiW KP Kórnik

7

ZMIANY W ORZECZNICTWIE
JEDNO ORZECZENIE CZY DWA???
Według polskiego prawa – osoba
z niepełnosprawnością to taka, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności
(w przypadku dzieci do 16 rż.) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy.
System orzecznictwa – nie dosyć, że
wprowadza w błąd swoim nazewnictwem,
to na dodatek jest w Polsce podwójny!
Służy dwóm celom – rentowym i pozarentowym. W następnym numerze przyjrzymy
się tej sprawie szerzej.
Od wielu lat planowano ujednolicić
oba systemy i doprowadzić do powstania
jednego spójnego, tak by osoby z różnymi
niepełnosprawnościami nie musiały ubiegać się w dwóch organach o wydanie im
orzeczenia. Premier Beata Szydło w lutym
br. powołała Międzyresortowy Zespół do
spraw Opracowania Systemu Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Niezdolności
do Pracy. Jego pracami pokieruje prof.
Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele
resortów zdrowia, edukacji narodowej,
obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju
wsi, rozwoju i finansów, sprawiedliwości,
spraw wewnętrznych i administracji, a także
KRUS-u i ZUS-u. Do udziału w pracach
będą zapraszani eksperci oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych.
Zespół dokona przeglądu systemów
orzecznictwa w Polsce z założeniem ich
ujednolicenia, a także opracuje założenia
i projekt ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
Prace te mają zakończyć się w marcu
2018 roku. Pierwsze posiedzenie Zespołu
ma się odbyć do 4 marca bieżącego roku.
Przed tą zmianą musimy się jeszcze
borykać z podwójnym orzecznictwem
i zmianami, które dotyczą wzorów legitymacji w poszczególnych organach.

go Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Spowoduje to zmianę numeru świadczenia.
Do tej pory każda zmiana numeru świadczenia powodowała konieczność wymiany
legitymacji. Dlatego wprowadzenie nowego
wzoru miałoby tę sytuację znacznie ułatwić.
W nowych legitymacjach emeryta-rencisty nie ma już informacji o symbolu
i numerze świadczenia tylko znajdzie się
informacja dotycząca rodzaju świadczenia.
Z legitymacji zatem zniknął zapis związany z numerem i symbolem świadczenia.
Nie istnieje jednak konieczność wymiany obowiązujących do końca stycznia
legitymacji, gdyż zachowają swoja ważność
do dnia utraty ważności lub do okresu,
w którym zajdzie konieczność wymiany,
np. ze względu na zmianę nazwiska czy
rodzaju świadczenia (zmiana renty z tytułu
niezdolności do pracy na emeryturę).
Na nowych legitymacjach na stronie
drugiej, w prawym górnym rogu umieszczony jest skrót „LER” (legitymacja emeryta
– rencisty) pisany alfabetem Braille’a.

NOWE LEGITYMACJE OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W 2017 roku nie tylko zmieniają się legitymacje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ale jeszcze dodatkowo zmianom
ulęgną legitymacje wydawane przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do marca 2017 r. mają zostać określone zasady i tryb wydawania nowych legitymacji osób
z niepełnosprawnością. Wygląd legitymacji ma
zostać rozstrzygnięty w konkursie, w którym
każdy będzie mógł wziąć udział.
Na dzień dzisiejszy wiadomo, że nowe
legitymacje dla osób z niepełnosprawnością
otrzymają formę plastikowych kart i będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.
Więcej o nowych legitymacjach już wkrótce.
opracowała:
Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671

Pola Nadziei to program stworzony przez
Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer
Care w Wielkiej Brytanii. To ogólnoświatowa
i ogólnopolska akcja edukacyjno-charytatywna
na rzecz hospicjów. Co roku na początku października w wielu miejscach na świecie tysiące
ludzi bierze udział w programie Pola Nadziei
sadząc cebulki żonkili. Z nadejściem wiosny,
tysiące wolontariuszy wychodzi na ulice miast
i wsi aby wręczać żonkile osobom wspierającym hospicja. Celem akcji jest edukacja dzieci
i młodzieży, uwrażliwianie ich na cierpienie
i potrzeby drugiego człowieka oraz rozwijanie
umiejętności pomagania.
Nasze przedszkolne i szkolne działania
wspierające budowę średzkiego hospicjum
rozpoczęliśmy jesienią 2013 roku. Przedszkolacy i uczniowie, którzy chcieli mieć swoją
cegiełkę w budowie hospicjum co roku biorą
udział w sadzeniu cebulek żonkili na terenie
przedszkoli i szkół.W akcji uczestniczą nie tylko
dzieci z przedszkoli i szkół średzkich, ale również z gmin ościennych w tym również z Gminy
Kórnik - Przedszkole Cztery Pory Roku z Bnina,
Przedszkole Kolorowy Świat ze Szczodrzykowa
oraz Szkoła Podstawowa w Kamionkach.
W tym roku wiosenna akcja Pól Nadziei
większości szkół i przedszkoli odbędzie się
10 kwietnia.
Podczas tej akcji w szkołach i przedszkolach pojawią się okolicznościowe gazetki,
odbędą się zajęcia tematyczne związane z pomaganiem. Organizowane będą kiermasze
i konkursy plastyczne. Dzieci i młodzież będzie
również rozprowadzała żonkile wśród rodziców
i nauczycieli a zebrane datki zostaną przekazane na budowę Hospicjum im.Piotra Króla.
Akcje te pokazują, że przedszkola i szkoły
są miejscem, gdzie dzieci poza zabawą i nauką
mają możliwość poznawania życia, także od tej
trudnej strony. Stają się dobrymi, małymi ludźmi,
którzy chętnie angażują się w pomoc innym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji
również inne szkoły i przedszkola.

NOWE LEGITYMACJE
EMERYTA-RENCISTY
Rozporządzenie ministra rodziny, pracy
i polityki społecznej z dnia 25 stycznia 2017
roku wprowadziło od 1 lutego 2017 r. nowy
wzór legitymacji emeryta-rencisty, oraz tryb
jej wydawania, wymiany lub zwrotu.
Obowiązująca do końca stycznia legitymacja emeryta – rencisty była wydawana
w formie zielonej karty zbliżonej do dowodu
osobistego czy karty kredytowej. Zawierała imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
numer PESEL oraz numer świadczenia.
Potwierdzała fakt posiadania statusu emeryta – rencisty oraz możliwość korzystania
z różnych ulg i uprawnień.
Zmiana obowiązującego do końca
stycznia dokumentu okazała się konieczna
w związku z przenoszeniem danych do
Kompleksowego Systemu Informatyczne-
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AKTUALNOŚCI

Tym,
którzy
idą
przed nami...

AKTUALNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

Wiesława Łechtańska
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To tytuł książki Izabeli Skierskiej (19672014) wydanej przez Bibliotekę Śremskiego Notatnika Historycznego, wydawnictwa
P.H. Bin-Com. Wydawcą i redaktorem
książki jest Krzysztof Budzyń, z wykształcenia chemik, właściciel P.H. Bin-Com.
Jego pasją jest bibliofilstwo, od 1996r jest
członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki, od 10 lat wydaje Śremski
Notatnik Historyczny, kalendarze, albumy
z widokami Dolska, Książa, Albumy Kórnika. Krzysztof Budzyń jest współautorem
Leksykonu Krajoznawczego Gminy Kórnik.
Promocja książki odbyła się 17 lutego
w Auli im. Św. Jana Pawła II (przy kościele pw. NSJ w Śremie), z udziałem prof.
Antoniego Gąsiorowskiego, dr Grażyny
Rutkowskiej, prof. Tomasza Jurka, dr. Pawła
Dembińskiego, mgr. Adama Kozaka, senatora Roberta Gawła z Gniezna, wicestarosty
śremskiego Janusza Przywary oraz ponad
200 śremian i gości zainteresowanych
historią regionu.
Książka prof. Izabeli Skierskiej - wydana
pośmiertnie - została przygotowana do druku przez prof. Antoniego Gąsiorowskiego
i dr Grażynę Rutkowską. Autorka zgromadziła w niej wszystkie dostępne źródła
historyczne wydane drukiem i pozostające
w rękopisie, informujące o dziejach Śremu
i jego najbliższego zaplecza osadniczego
od czasów najdawniejszych do około połowy XVI wieku.
Autorce jednak nie udało się dotrzeć
do źródeł przechowywanych w Archiwum
Archidiecezjalnym. Wszyscy sądzili, że
księgi radzieckie (1554-1600), oraz wójtowskie (1643-1662), znane w okresie
międzywojennym zaginęły. Po wydaniu
książki szczęśliwie odnaleźli je: Radosław
Franczak – doktorant historyk UAM, oraz
Wojciech Lis – student historii UAM. Teraz
mają oni szansę uzupełnić ten fragment
historii Śremu.
Program wieczoru wzbogaciła poezja
Łucji Staszak i Niny Szmyt oraz występ
Chóru Moniuszko, który wykonał „Piosenkę
o Śremie”. Kolejną atrakcją był pokaz Śremu z lotu ptaka w wykonaniu paralotniarza
poznańskiego Szymona Domagały.

Zapraszamy
na DRZWI OTWARTE
w Zespole Szkół w Kórnik
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

Na koniec spotkania wicestarosta
Janusz Przywara złożył podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do wydania książki, Wśród licznych wyróżnionych
sponsorów znalazła się Fundacja „Zakłady
KLASA MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
Kórnickie”.
Przedmioty rozszerzone: - matematyka,
					
język angielski, geografia.
Kazimierz Krawiarz
Umowa Partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu
Uwaga Konkurs!
Przyrodniczego w Poznaniu
Egzemplarz książki „Dawny Śrem w źródłach historycznych” czeka na osobę, która
odpowie na poniższe pytanie i będzie miała
szczęście w losowaniu.
Pytanie, które sformułował redaktor Krzysztof Budzyń brzmi: „Powiat śremski powstał
w 1793 roku, ale do 1827 roku siedziba władz
powiatowych mieściła się w innym mieście.
Jakie miasto było pierwszą stolica powiatu
śremskiego?”.
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres
mailowy: korniczanin@kornik.pl – koniecznie
z tematem „Śrem” lub dostarczyć do siedziby
Redakcji - adres „Kórniczanin”, Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik.
Na odpowiedzi czekamy do 17 marca
2017 roku. Wśród autorów prawidłowych
odpowiedzi, które dotrą do nas do tego dnia
rozlosujemy książkę „Dawny Śrem w źródłach
historycznych”.

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
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
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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Pracowity
pan Karol
Karol Tomczak w tym roku zaczął uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku. Podkreśla, że nigdzie na inne
zajęcia by nie poszedł. Przedtem brał udział
w zajęciach w ŚDS w Gozdowie, potem pół
roku pozostawał w domu.
W Kórniku ma dobre koleżanki i kolegów.
Jak potrzebuje wsparcia, wszyscy mu pomagają. Podkreśla:
- Chcę tu być z nimi.
Zwierza się, iż musiał wiele się nauczyć,
żeby robić takie rzeczy które robią inni uczestnicy, a on nigdy się nimi nie zajmował. Nie miał
takiego rytmu, jak mają pozostali uczestniczy
zajęć.
Bardzo chwali swoje opiekunki: kierownik
ŚDS - Anitę Wachowiak, terapeutkę - Karolinę
Kapczyńską, Aleksandrę Pawlińską – Maćkowiak, Katarzynę Pelczyńską, Karolinę Światek,
siostrę Arletę Tyrakowską. Zaznacza, że może
liczyć na wsparcie Anity Wachowiak.
- Jak jakieś problemy mam, idę do pani
Anity - mówi.
Opowiada o dobrej atmosferze panującej
w ŚDS:
- Wigilia jest, imieniny mamy. Zawsze,
jak jest ciepło można na dużym tarasie wypić
herbatę i kawę.
Pan Karol ma 53 lata i od Wielkanocy tego
roku mieszka w Borówcu u swojej siostry - Alicji.
Przedtem od urodzenia mieszkał we Wrześni.
Jego ojciec Stanisław zmarł, gdy miał 18 lat.
Natomiast mama - Janina mieszka we Wrześni.
Pan Karol przed laty uczęszczał do „Szkoły
Życia” w Gnieźnie. Mieszkał w internacie.
W weekendy wyjeżdżał do swojego domu.
Wspomina, iż o 7 rano „wstawało się, myło,
śniadanko jadło”.
Uczył się czytać, pisać, a także szyć. Miał
też takie inne zajęcia - w ogrodzie sadził kwiaty
i robił to chętnie. Praca sprawiała mu przyjemność. Pozostało mu to do dzisiaj, zawsze
chętnie pomaga, cały czas musi coś robić, nie
usiedzi bezczynnie. W domu zagarnia liście,
gałęzie, trawę. Ma też narzędzia stolarskie,
wykonuje karmnik do ptaków.
Te stolarskie zainteresowania wykorzystuje
również w Środowiskowym Domu Samopomocy. Lubi także wypalać w drewnie.
W ŚDS - lubi sadzić, kopać, kwiaty zasiać,
kosi trawę. Mówi:
- Dbamy, by było czysto, sami robiliśmy
kamyszki przy chodniku, żeby było ładnie.
Kiedy do ŚDS na zajęcia z muzykoterapii
przyszła pani Jadzia, która uczy śpiewać i grać
uczestników zajęć i zobaczyła pana Karola, to
powiedziała mu:
- Ty masz talent, ty musisz grać.
Pan Karol śpiewa, gra na bębnie, gitarze
i organach. Pan Karol występował w spektaklach „Romeo i Julia”, przygotowanych przez
siostrę Arletę Tyrakowską, które były zaprezentowane 29 sierpnia na pikniku integracyjnym
„Spotkanie na polanie” oraz 16 września na
IV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej osób Niepełnosprawnych pt. „Zlot
Talentów 2016 w Luboniu. Wcielił się wtedy
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KULTURA

„DAWNY ŚREM W ŹRÓDŁACH HISTORYCZNYCH”

w postać zakonnika. Pan Karol opowiada o tym
przedstawieniu.
Jego bliską koleżanką jest Paulina, z którą
występuje, tańcząc walca. Pewnego razu
prezentował z nią walca na „weselu” w ŚDS
w Śremie, na którym zostali ugoszczeni.
Wymienia też innych: Krysia umie dobrze
występować, Piotr lubi tańczyć.
Paweł musi wykonać swoje zadania,
Agnieszka ładnie wypadła podczas przedstawienia.
Ocenia koleżanki i kolegów:
- Wszyscy dają sobie radę.
Informuje, że było dużo występów tym roku,
wszystko pięknie się udało
Opowiada też, iż uczestnicy zajęć w ŚDS
grają w teledyskach. On wystąpił jako ojciec
rodziny w teledysku do piosenki Damiana Syjonfam „Kto siłę ma”. Teledysk można obejrzeć
na profilu ŚDS na Fb oraz na Youtube wpisując
„Kto siłę ma”. Karol i inni uczestnicy serdecznie
zapraszają do polubienia strony ŚDS i teldysku.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Dzień 8 marca dopiero za kilka dni, ale Panie ze Szczytnik świętowały już 25 lutego. W Domu
Strażaka zgromadziło się 68 osób. Wśród naszych mieszkanek zaproszeni goście- sołtysi ze
Szczytnik i Koninka, prezes Grupy Rowerowej, radny powiatu, prezes KS Szczytniki, prezes
i członkowie Zarządu OSP Szczytniki. Z życzeniami i kwiatami przybył również na naszą uroczystość radny gminy. Część oficjalna rozpoczęła się od miłej niespodzianki dla seniorek naszego
koła, 9 członkiń otrzymało „Dyplom Honorowej Członkini KGW Szczytniki”, kwiaty i życzenia
wielu lat w zdrowiu. Dyplom otrzymał także pan Stefan Jaskuła za kultywowanie rodzimej tradycji
i śpiewanie „na ludowo”. Po rozdaniu dyplomów cała sala odśpiewała „Hymn z okazji Dnia Kobiet
w Szczytnikach”. Oprawę muzyczną przygotował i bawił zebranych DJ Jacek Schmidt i Marek
Templewicz, a solistą wieczoru był Arek Kuznowicz, znany z występu na 25 FWOŚP w Koninku.
Kulinaria, pyszne ciasta, dekoracje sali i stołów przygotowały członkinie KGW. Wszystkie panie
otrzymały od zgromadzonych na sali mężczyzn kwiaty i życzenia. Nie zabrakło też tradycyjnej
lampki wina. Tańcom i hulankom nie było końca. Impreza na długo pozostanie nam w pamięci.
Na zakończenie pragnę podziękować całemu Zarządowi naszego koła i zespołowi za przygotowanie ciekawej oprawy muzycznej. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że był to dzień wyjątkowy,
radosny, inny niż pozostałe dni w roku.
Przew. KGW
G. Błotna

Podziękowania
po raz trzeci
Organizatorzy
Kórnickiego Finału WOŚP
dziękują za wkład
w przeprowadzenie imprezy
kolejnym osobom i instytucjom:
- grupie „Diament”
Katarzyny Gulińskiej
i Damond Hodges
- firmie Publicat S.A.
- autorce licytowanych książek
Joannie Opiat- Bojarskiej
Organizatorzy

Zebr ani e wi ejsk i e
w Dzi eć mi er ow i e
od będ zi e si ę
23 mar c a
2017 r oku ( c zwar t e k )
o god zi ni e 18:00
w świ etl i c y wi ejs k i e j.
W p r ogr ami e
zebr ani a znajd zi e si ę
s p r awozd ani e
f i nans owe za 2016 r o k .

Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż w Szczodrzykowie nie gęsi iż swój język mają
Drugi dzień to wielka corrida z bykami.
Oczywiście ortograficznymi. Zadanie polegało
na utrwaleniu zasad pisowni za pomocą gier
planszowych i krzyżówki, a następnie korektę
błędów w specjalnie spreparowanym tekście.
Najskuteczniejszymi pogromcami „byków”
okazali się Kajetan Firlej, Nikola Nowak i Martyna Inda.
Kolejny dzień upłynął pod hasłem : „Zemsta logopedy”. Celem podjętych działań
było przede wszystkim zwrócenie uwagi
na staranność i poprawność wymowy oraz
kształtowanie poprawnej dykcji. Z pomocą zabawnego wierszyka logopedycznego uczniowie
ćwiczyli narządy mowy, a następnie zmierzyli
się w krótkich „łamańcach językowych”, np.
„Spadł bąk na pąk, a pąk na strąk. Pękł pąk,
pękł strąk, a bąk się zląkł.” Nie zabrakło też opowieści o chrząszczach, cietrzewiach, piegżach
i Szczebrzeszynie. Mistrzami dykcji zostali: Ania
Pelczyńska, Julia Pelczyńska i Szymon Cygan.
W czwartek miały miejsce warsztaty kaligrafii. Uczniowie poznali technikę pięknego
i starannego pisania, a przy okazji poznali krótką, rapowaną historię piśmiennictwa. Podczas

Tydzień Języka Ojczystego w Szczodrzykowie stanowił wspaniałą okazję do wspólnej
zabawy, a przede wszystkim do pogłębienia
kompetencji językowych uczniów. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VI w dniach
20-24.02.2017.Celem całego przedsięwzięcia
było popularyzowanie czytelnictwa oraz wiedzy
o języku. Każdego dnia uczniowie mieli okazję
zapoznawać się z kolejnymi fragmentami książek Łukasza Wierzbickiego. Obowiązywał absolutny zakaz posługiwania się wulgaryzmami.
Zabawa została podzielona na kilka etapów,
realizowanych w poszczególnych dniach tygodnia. Dzień pierwszy upłynął pod hasłem : „Kto
czyta- żyje dwa razy” (Umberto Eco). Autorem
dnia był Łukasz Wierzbicki, a książka dnia to
„Drzewo”. Wybór nieprzypadkowy, ponieważ
zbiór słowiańskich mitów został nominowany
w tegorocznym konkursie na najlepszą książkę roku w kategorii :literatura dziecięca. Poza
tym, w długie przerwy poloniści czytali uczniom
fragmenty innej książki Ł. Wierzbickiego pt.
„Afryka Kazika”. Popularyzowanie czytelnictwa
oraz wartościowej literatury to jeden z głównych
celów tego dnia.

OŚWIATA

SOŁECKIE WIEŚCI

Dzień Kobiet w Szczytnikach

warsztatów dzieci uczyły się pisać italiką za
pomocą specjalnie przygotowanych patyczków
z lipowego drewna maczanych w atramencie.
Mistrzami kaligrafii zostali: Norbert Wojtuszak,
Aksel Polak i Alicja Śliwińska.
Ostatni dzień to czas podsumowań. W krótkiej ankiecie uczniowie wypowiedzieli się na
temat tego, co im się najbardziej podobało, czego się dowiedzieli, nauczyli, co ich zaskoczyło.
Okazuje się, że dzieci bardzo lubią słuchać,
kiedy dorośli czytają im książki. Może pracę
nauczycieli zechcą w domach kontynuować
rodzice… Wszystkim podobały się warsztaty
kaligraficzne oraz to, że wszyscy zwracali się
do siebie z szacunkiem i kulturą. Dużą radość
sprawiło uczniom opanowanie podstaw italiki
oraz wierszyki logopedyczne i ćwiczenia narządów mowy, a największą trudność… zakaz
stosowania wulgaryzmów.
Tydzień Języka Ojczystego okazał się
ciekawą formą nauki i doskonała okazją do
wspólnej zabawy. Pozwolił dostrzec uczniom
potrzebę rozwijania kompetencji językowych
oraz zachęcił do aktywności czytelniczej.
Beata Pawłowska

Soł tys

KOLOROWA ZIMA
W BŁAŻEJEWIE 2017
Tegoroczne ferie zimowe w Błażejewie były bardzo wesołe i ciekawe.
Odbyło się wiele warsztatów dla dzieci i młodzieży. Każdy mógł znaleźć
coś ciekawego dla siebie. Zaczęliśmy zabawę od Karnawałowego Balu
Przebierańców.
Na Wsrsztatach Plastycznych wyczarowaliśmy wiele bałwanów
dużych i małych z papieru, farby i kredek.
Najciekawsze były Warsztaty Teatralne – oglądaliśmy bajkę japońską
a potem na zajęciach plastycznych składaliśmy żurawia XXL techniką
origami. Na kolejnych Warsztatach Teatralno-Plastycznych oglądaliśmy
przedstawienie ,, Mowa kwiatów”.
Mamy nadzieję, że ferie zimowe w przyszłym roku będą równie udane.

Stowarzyszenie Zaangażowani, Pracownia Manufaktura oraz sołtys sołectwa
Borówiec Nowy – Sylwia Brzoskowska, gorąco zachęcają mieszkańców gminy
Kórnik do głosowania na projekt: PRACOWNIA „TWÓRCZA PRZESTRZEŃ DLA
KAŻDEGO” w konkursie Tesco – decydujesz, pomagamy.

Zaproszenie na
zebranie wiejskie
sołectwa Borówiec Nowy

Głosować można w sklepach Tesco w Kamionkach, Mosinie, Komornikach
oraz w Poznaniu przy ul. Mrągowskiej od 8 marca. Więcej szczegółów na naszym FB/stowarzyszeniezaangazowani.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców sołectwa
Borówiec Nowy
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się
w dniu 14.03.2017 (wtorek)
o godz. 19:30
w świetlicy wiejskiej
przy ul. Szkolnej 2.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności form spędzania wolnego czasu
na terenie gminy Kórnik, stworzenie twórczej przestrzeni dla dzieci i dorosłych. Chcielibyśmy zaangażować całe rodziny i stworzyć miejsce pełne inspiracji - na początek proponujemy letnie, plenerowe warsztaty sensoplastyczne!
Ale ten projekt to nie tylko warsztaty, to także integracja, świetna zabawa oraz
n
możliwości rozwoju! Działaj razem z nami!
Dziękujemy za każdy głos

Sołtys Beata Jefremienko

n

Przedmiotem zebrania będzie
m.in. sprawozdanie
finansowe
za rok 2016.

					
Sylwia Brzoskowska
Sołtys sołectwa
Borówiec Nowy
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TŁUSTY CZWARTEK
„Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła, tłustych
pączków nasmażyła”.
Dnia 23 lutego 2017 r obchodziliśmy
w naszej szkole tłusty czwartek. Wszyscy
wcinaliśmy pyszne pączki z powidłami ufundowane przez Radę Rodziców. Dziękujemy
za smaczny pomysł, który w naszej szkole

stawiała swoją wiedzę na temat ptaków.
W obecnym roku szkolnym kontynuujemy
cykl prezentacji i mamy zaszczyt przedstawić Państwu kolejnych pasjonatów.
Agata Błaszkowiak – uczennica klasy IV.
Jej pasją jest plastyka, a przede wszystkim szkicowanie. Wszystko zaczęło się od
zabawy z bratem „kto ładniej naszkicuje”?
Rodzice zauważyli jej talent i zapisali na

Dzień
Otwartych
Drzwi
w Przedszkolu nr 1
im. Misia Uszatka
w Kórniku
i
w Przedszkolu Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie
Przedszkole nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku
i Przedszkole Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie
zapraszają
przyszłych przedszkolaków
wraz z rodzicami
na „Dzień Otwarty”,
który odbędzie się
18 marca 2017r (sobota)
w godz. 9.00 – 11.00
W programie:
- zabawy w salach przedszkolnych
- punkt informacyjny dla rodziców
- zwiedzanie przedszkola
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zabranie obuwia domowego
dla rodzica i dziecka

stał się już tradycją. Jeden z przesądów
mówi, że kto nie zje w tłusty czwartek ani
jednego pączka, temu w dalszym życiu nie
będzie się wiodło. Uczniowie, nauczyciele
i pracownicy Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Radzewie powodzenie mają zagwarantowane!
CZYTAMY, CZYTAMY
W ramach ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo oraz rozwijającej zainteresowania czytelnicze w SP Radzewo od
początku roku szkolnego 2016/17 dorośli
(rodzice, nauczyciele) czytają dzieciom klas
0-III oraz Punktu Przedszkolnego książeczki. Dzieci poznały m.in. przygody kaczuszki
Tusi, koziołka, byczka Fernando, czy Cudaczka-Wyśmiewaczka. Czytanie książek
to spacer w wyobraźni, który dostarcza
wielu wspaniałych chwil. Na tym spacerze
można spotkać kogoś wyjątkowego, kto
rozweseli lub pocieszy, a może zadziwi.
Wspólne czytanie buduje więź między dorosłym a dzieckiem, uczy myślenia, pomaga
w zrozumieniu ludzi i świata. Niezwykle
stymuluje rozwój mózgu, rozwija język
i wyobraźnię. Kształtuje nawyk czytania
na cale życie. Chroni przed uzależnieniem
od telewizji. Czytajmy więc naszym milusińskim , bo jak powiedział K.Makuszyński
„Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak
więdnie kwiat bez słońca”.
PASJONACI NASZEJ SZKOŁY
W poprzednim numerze „Kórniczanina”
poznaliście Państwo działalność naszej
szkolnej ornitolożki Leny Flieger. Bliżej
dała się poznać na KDN 2015, gdzie przed-
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zajęcia plastyczne, które odbywają się
w Poznaniu. Agatka bardzo lubi tam jeździć.
Na tych spotkaniach malują, rysują, lepią
z gliny, szkicują, projektują. Pracują na dużym i małym formacie. W domu ma swoją
małą pracownię plastyczną ze sztalugą
i najpotrzebniejszymi przyborami. W szkole
zorganizowana została wystawa jej prac.
Agatka w kilku zdaniach opowiedziała
wszystkim o swojej pasji. Jesteśmy przekonani, że będzie się ona nadal rozwijać,
a może w przyszłości połączy się z jej pracą.
Bardzo dziękujemy Agatce za podzielenie
się swoim hobby.
Zuzanna Zawitaj – uczennica klasy VI
A oto, co pasjonatka pisze o sobie.
„Moją pasją jest jeździectwo. Moją przygodę
z końmi zaczęłam w wieku 5 lat. Do jeździectwa zainspirowała mnie moja rodzina –
moje dwie ciocie i wujek jeżdżą na koniach.
W jeździectwie lubię dużo rzeczy, między
innymi to, że co lekcję mam kontakt z końmi,
które są moimi ulubionymi zwierzętami. Mojemu hobby poświęcam godzinę tygodniowo
w ciągu roku szkolnego, a w wakacje jeżdżę niemal codziennie. Nie mam za dużo
sukcesów, ponieważ swoją pasję muszę
połączyć z nauką oraz życiem codziennym,
jednak startowałam na zawodach konnych,
na których dostałam flo. Nie wiem, co będę
robić w przyszłości, jednak wiem, że nigdy
nie zapomnę o koniach, a w szczególności
o moim ulubionym koniu Antopolu.”
K.Kiełpińska, E.Gajewska

UWAGA RODZICE DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!

GALA WALENTYNKOWEGO TANGA
Za siedmioma górami, za siedmioma
morzami, za autostradą, dwoma rondami
i przejazdem kolejowym, jest sobie miejsce
nietypowe, o którym sam Walenty nam opowie. Ta kraina pełna miłości to Gimnazjum
w Robakowie. W Gimnazjum tym wszyscy
się kochają, pięknie uśmiechają,
płaczą czasem z radości
i wzdychają do pięknej
miłości…
17 lutego 2017 r. w Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się GALA WALENTYNKOWEGO TANGA. Galę
poprowadził sam Walenty – Adam
Baran i Amor – Oliwia Bączkowska. Podczas tego niezwykłego
wydarzenia młodzież z Gimnazjum
przybliżyła gościom istotę Dnia
Zakochanych i znaczenie miłości
w niecodzienny sposób – za pomocą Tanga, a dokładnie Tanga
Argentyńskiego i Turniejowego
w wykonaniu Koła Tanecznego pod
opieką pani Katarzyny Nowackiej
i pana Marcina Stanikowskiego.
Tango to jeden z najgorętszych tańców najlepiej oddaje namiętność i emocje,
sprzyja zakochanym, zwłaszcza tym nieśmiałym, którym brak odwagi, by wypowiedzieć swoje uczucia. Wtedy wystarczy ruch,
taniec, tango… Podczas Gali nie zabrakło
tematycznych występów wokalnych, które

zaprezentowali: Iwona Szalczyk, Alicja
Kochańska, Kacper Zieleniak, Patrycja
Ochowiak i Paulina Sobieralska.
Po pełnych emocji występach ogłoszono wyczekiwane NOMINACJE ZŁOTYCH
BOGIŃ przyznawane przez uczniów płci

męskiej Gimnazjum w Robakowie dla pań
z naszego gimnazjum. Już niebawem –
ósmego marca na GALI ZŁOTYCH BOGIŃ
w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie – nominowane Panie
będą rywalizowały w poszczególnych kate-

goriach prezentując swoje wdzięki i talenty
przed srogim Jury. Nominacje przedstawiła
Dyrektor Komisji Wyborczej ZŁOTYCH
BOGIŃ – Magdalena Kozak.
W kategorii Bogini Mądrości wytypowano: Julię Frankiewicz, Emilię Jaskułę
i Magdalenę Kozak. W kategorii
Bogini Wdzięku najwięcej głosów
uzyskały: Emilia Jaskuła, Daniela
Weber, Alicja Kochańska. W kategorii Bogini Stylu nominowane
zostały: Zuzanna Hoza, Helena
Owczarczak, Nadia Kruszyńska.
W kategorii Bogini Uśmiechu
wytypowano: Emilię Jaskułę, Patrycję Siebert, Nadię Kruszyńską.
W kategorii Bogini Głosu przyznano nominacje dla: Alicji Kochańskiej, Magdaleny Kozak, Patrycji
Ochowiak. W kategorii Bogini
Talentu nominowane zostały: Estera Skrzypczak, Klaudia Sobisiak,
Aleksandra Śruba. W kategorii dla
nauczycielek o tytuł inteligentnej,
życzliwej i opiekuńczej Bogini Junony najwięcej głosów uzyskały:
Katarzyna Nowacka, Ewa Otto,
Milena Werner, Joanna Majchrzak,
Natalia Buśko i Karolina Staszczyk.
W napięciu oczekujemy teraz Gali Złotych Bogiń oraz werdyktu Jury, o którym nie
omieszkamy poinformować.

OŚWIATA

ŚWIATA

WIEŚCI ZE SZKOŁY W RADZEWIE

Przemysław Koliński

Przedszkole „BAJKOWY DWÓR”
w Kórniku zaprasza dzieci w wieku 2,5-5
lat, które nie uczęszczały dotychczas do
przedszkola wraz z rodzicami na Drzwi
Otwarte, które odbędą się dnia 25 marca
2017r., w godz. od 9.00 do godz. 11.00.
W ramach nich odbędą się wyjątkowe
„Przedszkolne zajęcia ruchowe”.
Zajęcia pomogą dzieciom w:
- nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami,
- odkrywaniu radości ze wspólnej zabawy,
- dadzą możliwość uczestnictwa w zabawach ruchowych razem z mamusiami lub
tatusiami,
- pomogą w zapoznaniu z zabawami
ruchowymi przeprowadzanymi Metodą
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod
opieką rodziców.
Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia
zmiennego zarówno dla dzieci,
jaki i rodziców oraz ubrania się w „luźny” – wygodny strój do ćwiczeń.
Po zajęciach zapraszamy na wspólne
zwiedzanie przedszkola!
Przedszkole „Bajkowy Dwór”,
ul. Młyńska 39, Kórnik;
tel. 616460885 lub 511877351.
Serdecznie zapraszamy!!!
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Karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Nazwa pochodzi
od włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levāre („mięso usuwać”) bądź carne vale („żegnaj mięso”), co oznacza pożegnanie mięsa przed rozpoczynającym się Wielkim Postem.
Karnawał wywodzi się z kultów płodności i kultów agrarnych. Od głębokiej przeszłości
utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże,
dlatego, między innymi, karnawał jest tak ściśle związany z tańcami. Aby tak zacnej tradycji
stało się zadość uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 ruszyli w tany…
Drugi tydzień po powrocie z ferii zimowych upłynął pod znakiem karnawałowych balików. Nieomal przez cały tydzień nasza szkolna aula rozbrzmiewała muzyką i radosnym
śmiechem uczestników zabaw. Szlaki przetarły nam jeszcze przed feriami dzieci z klas
0, potem przyszedł czas na klasy I-III, a na końcu w tłusty czwartek bawili się najstarsi
– uczniowie klas IV-VI.
Zabawy karnawałowe organizowane przez wychowawców dla klas I-III odbyły
się w dwóch terminach. Były to dla dzieci ważne wydarzenia, którym towarzyszyły
niesamowite emocje. Tegoroczne bale karnawałowe nie miały motywu przewodniego,
co zaowocowało jeszcze większą kreatywnością i ilością cudownych strojów i postaci
zarówno z bajek, filmów jak i książek. W przygotowaniach pomagali dzieciom rodzice,
którzy często własnoręcznie tworzyli fantazyjne stroje. Na wspólnym parkiecie bawili się
więc superbohaterowie, księżniczki, rozmaite zwierzęta, a nawet wróżki.
Dzieci miały czas na zabawy swobodne i tańce przy ulubionych utworach, jednak
prawdziwym wyzwaniem okazały się konkursy i zawody toczone w reprezentacjach klasowych. Uczestnicy mieli do pokonania takie konkurencje jak zgadywanie tytułów bajek,
czy wykonywanie poleceń na czas (liczył się refleks i spostrzegawczość). Konkursy niosły
za sobą nagrody dla całego zespołu, co jeszcze bardziej podkręciło atmosferę zdrowe
i serdecznej rywalizacji. Animatorką zabaw w tegorocznej edycji balów karnawałowych dla
klas I-III była p. Hanna Langner – mama jednego z uczniów naszej szkoły. Prowadzone
przez panią Hannę konkurencje spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem uczniów, którzy
chętnie brali udział w zorganizowanych zabawach. Faworytem okazała się lodowa bitwa
na „śnieżki” wprost z „Krainy lodu”.
Bardzo podobnie było na dyskotece karnawałowej dla uczniów klas IV-VI, którzy
wprawdzie zrezygnowali z maskarady na rzecz swoich „wyjściowych” strojów, ale i tak
nastrój był bajkowy, a humory dopisywały. Dyskotekę prowadził najprawdziwszy DJ, co
dodawało smaczku całej imprezie, a jej uczestnicy szaleli przy najmodniejszych w tym
sezonie przebojach. Wielką atrakcję stanowiły różne zabawy grupowe, w których brali
udział wszyscy uczniowie, a najlepsi – zwycięzcy różnych konkurencji - byli obdarowywani
słodkimi nagrodami. Największą radośc sprawiły uczestnikom dyskoteki zabawy - zabójca
( nazwa może wydac się myląca, ale zabawa jak najbardziej pokojowa i z przymrużeniem
oka – dosłownie i w przenośni) oraz woźnica.
Na wszystkich balach czas mijał bardzo szybko, a ich uczestnicy w doskonałych
humorach schodzili z parkietu, naładowani dobra energią, a co najważniejsze z nowymi
doznaniami, które przekształciły się już we wspomnienia.
Radzie Rodziców, która była sponsorem wszystkich karnawałowych imprez, serdeczne
dziękujemy !
E. Nowaczyk, O. Kudła

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!!!

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

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.
Czynna będzie kawiarenka

z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.
Szczególnie serdecznie
zapraszamy

wszystkich tych,

którzy jeszcze nie znają naszej szkoły.
Szczegółowy plan imprezy znajduje się na
stronie internetowej szkoły
www.sp2kórnik.eu

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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Wielki sukces Grupy Rekonstrukcyjnej

„Projekt ZAMEK”!
Brawo Gimnazjum w Kórniku!
Zdobyliśmy III miejsce w województwie
wielkopolskim za zrealizowanie filmiku reklamującego ulubioną książkę. Wybraliśmy
„Wrońca” Jacka Dukaja.
Jak doszło do tego zwycięstwa?
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu we współpracy z Katedrą Filmu,
Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu zorganizował konkurs czytelniczy
Książkomania. Zadaniem konkursowym
było zareklamowanie ulubionej książki w
formie krótkiego filmu, natomiast celem
konkursu - popularyzowanie czytelnictwa
wśród uczniów, pobudzanie twórczego
myślenia, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także motywowanie ich
do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W konkursie wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
z województwa wielkopolskiego. Spośród
nadesłanych prac jury konkursowe pod
przewodnictwem prof. UAM dra hab.
Mikołaja Jazdona - filmoznawcy wybrało
te najlepsze. Wśród nich znalazł się też
nasz filmik! 1.03.2017 zostały ogłoszone
wyniki konkursu. Mamy III miejsce w województwie!
Wszystkie sceny naszego filmu zostały
nakręcone w szkole, w sali 10. Ekipa w
składzie: aktorzy – Antoni Szymczak, Wiktor
Antoniak, , Kai Flens, Klaudia Kilanowska,
Jagna Lasek, Marek Ruszczyński, Zofia
Staśkiewicz, Aleksandra Toboła, Krystian
Pabisiak, Kinga Ogórkiewicz, Celestyna Siejak, Michał Trochimowicz, Kinga
Kaczmarek, Jakub Jóskowiak oraz główni

oprawcy filmu: Urszula Woźna (operator
kamery), Julia Tomczak, Urszula Woźna,
Mateusz Robak (reżyserzy), Mateusz Robak (montaż),
po przeczytaniu lektury starannie
tworzyła scenariusz filmiku reklamowego, w wielkim skupieniu robiła zdjęcia do
poszczególnych scen, w szybkim tempie
składała zorganizowany materiał. Miło
było patrzeć
na tych młodych ludzi ogarniętych pasją
tworzenia i współpracy oraz towarzyszyć im
w tak wyjątkowych chwilach.
Na nasz sukces złożyło się wiele elementów, mianowicie dojrzała umiejętność
pracy zespołowej metodą projektu, posiadanie odpowiedniego sprzętu multimedialnego, o który tak pieczołowicie zabiega
nasza Pani Dyrektor Marzena Dominiak,
wspaniała atmosfera, jaka towarzyszy

OŚWIATA

OŚWIATA

Karnawałowe rytmy w SP nr 2

wszelkim pracom filmowym i teatralnym
oraz talent, pomysłowość i chęć działania
młodzieży gimnazjalnej.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
odbędzie się podczas konferencji „Wokół
tekstów kultury. Jak je czytać, słuchać,
oglądać?” na Targach Edukacyjnych w
dniu 24.03.2017.
Nasze dzieło można obejrzeć na stronie
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego http://www.gimkornik.edu.pl/. Są tam
również zaprezentowane inne dokonania
Grupy Rekonstrukcyjnej „Projekt ZAMEK”.
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Naszej Szkoły, jak również do lektury
książki „Wroniec” Jacka Dukaja.
Opiekun Grupy Rekonstrukcyjnej
„Projekt ZAMEK” – Anna Paprocka

VIII Szkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej
Dnia 23.02.2017 roku w auli Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku odbył się VIII Szkolny
Przegląd Piosenki Dziecięcej, w którym
wzięło udział 11 dzieci. Wystąpiło 5 solistów i 3 zespoły.
Jury w składzie: Lidia Jakubowska, Danuta
Zwierzyńska, Marta Serediuk, Sylwia Łopka,
Jolanta Ratajczak przyznało trzy miejsca oraz
dwa wyróżnienia.
Miejsca
- I miejsce zajęła Zuzanna Raźniewska z klasy
2E za wykonanie piosenki „U zegarmistrza”;
- II miejsce zajęła Mariam Adam z klasy 3D za
piosenkę „A ja wolę moją mamę”;
- III miejsce zajęła Karolina Gaworska z klasy
0B, która zaprezentowała piosenkę „Jagódki”.
Wyróżnienia
- Solistka Lidia Jurecka z klasy 2C za piosenkę
„Kolorowe dzieci”;
- Zespół z klasy 3A Maria Sadowska i Nicol
Kulas za piosenkę „Księżyc raz odwiedził staw”.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
się na wiosennym spotkaniu klas nauczania
zintegrowanego.
Laureaci przeglądu (Zuzanna Raźniewska, Mariam Adam, Karolina Gaworska) będą

10 marca 2017 r.

reprezentowali naszą szkołę w XV Gminnym
Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
który odbędzie się 25.03.2017 o godz. 10.00
w Kórnickim Ośrodku Kultury. Jednocześnie
informujemy, że rodzice wszystkich dzieci, które
wzięły udział w Przeglądzie mogą zgłaszać
swoje pociechy do w/w Konkursu Gminnego.
Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom
Przeglądu za wspaniałe występy. Dziękujemy
także Wychowawcom i Rodzicom za przygotowanie dzieci i wsparcie podczas prezentacji.

Wszystkim dzieciom należą się gromkie brawa
i gratulacje oraz specjalne szóstki z muzyki.
Dziękujemy również za gościnny występ
Mai Lipskiej z klasy 3D zdobywczyni 2 miejsca
w II Wielkopolskim Konkursie Piosenki Szkolnej
i Młodzieżowej w Poznaniu, gdzie otrzymała
Srebrny Dyplom Akademii Muzycznej. Serdeczniejej gratulujemy. Brawo Maja!
Danuta Zwierzyńska
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W dniu 04.03.2017 r. odbyło się
coroczne zebranie sprawozdawcze
jednostki OSP Szczytniki. W zebraniu
uczestniczyły następujące osoby;
- Pan. Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
- dh. Leszek Orlewicz - Komendant
Straży Pożarnych w Kórniku,
- dh. Ewa Sieroń - Sekretarz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSPRP
w Kórniku,
- dh. Bożena Kiełtyka - Członek Prezydium Zarządu Oddziału M-G ZOSP
RP w Kórniku, druhny i druhowie OSP
Szczytniki, jak również członkowie
MDP OSP Szczytniki.
Dh. Waldemar Jankowiak otworzył
zebranie oraz przywitał wszystkich
gości. Po przegłosowaniu - Przewodniczącym zebrania została dh. Ewa
Sieroń, a protokólantem dh. Monika
Sobolewska.
Przewodniczący odczytał porządek
zebrania, wybrano również komisję
uchwał i wniosków.
Podczas zebrania były spełnione
wszystkie jego procedury. Przedstawiono sprawozdanie za działalność
jednostki OSP Szczytniki w roku 2016,
odczytano sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie komisji rewizyjnej OSP
Szczytniki z wnioskiem o udzielenie
zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Przedstawione sprawozdania nie budziły wśród druhów żadnych
zastrzeżeń. Przez głosowanie nasz
zarząd otrzymał absolutorium za okres
sprawozdawczy. Prezes przedstawił
plany działalności i finansowe na rok
2017,które również przegłosowano bez
zastrzeżeń.
Zebranie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wo l n e w n i o s k i b y ł y n a j l e p s z y m
akcentem zebrania - mała delegacja
członków MDP Szczytniki, w postaci
skromnych kwiatów złożyła podziękowanie dh. Ewie Sieroń oraz dh.
Bożenie Kiełtyka za trud i osobiste
zaangażowanie w organizacji obozów
dla młodych strażaków. Druhno Ewo,
druhno Bożeno dziękujemy i oczekujemy dalszych obozów.
Opracowała
Iwona Szalczyk
MDP OSP Szczytniki

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

40-te Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pt: „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły
się w dniu 04.03.2017 r. na terenie Gminy
Kostrzyn w Gimnazjum im. Rady Europy.
W Turnieju brali udział przedstawiciele
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego. Eliminacje odbywały
się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły
ponadgimnazjalne.
Młodzi strażacy reprezentowali 10
Gmin powiatu poznańskiego, a wśród
nich byli również przedstawiciele drużyn
młodzieżowych naszej gminy wraz z opiekunem Ewą Sieroń, a młodzi strażacy to:

Szkoły podstawowe
- Karolina Abraszkiewicz - MDP OSP Szczytniki.
Gimnazja;
- Kacper Fludra – MDP OSP Kórnik.
- Barbara Kudła – MDP OSP Czmoń.
Szkoły ponadgimnazjalne
- Joanna Brylewska - MDP OSP Czmoń.
- Patryk Kudła – MDP OSP Czmoń.
W po eliminacjach pisemnych i ustnych nasi
strażacy zdobyli następujące miejsca;
- Kategoria szkoły podstawowe; Karolina
Abraszkiewicz – IV miejsce.
- Szkoły gimnazjalne; Basia Kudła – II miejsce.
- Szkoły ponadgimnazjalne – Joanna Brylewska – III miejsce.
Opisała; E.S.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
21 lutego 2017r. przestało bić serce
naszej kochanej Mamy

Śp. Joanny Regulskiej
Składamy serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej
księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik Panu Jerzemu Lechnerowskiemu,
delegacjom Rady Miasta i Gminy Kórnik, Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
Związku Harcerstwa Polskiego,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym.
Dziękujemy za modlitwę, intencje mszalne,
za złożone kwiaty oraz wyrazy wsparcia.
Dzieci z rodzinami
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KONCERT W BIBLIOTECE

W imieniu Fundacji „APJA” oraz Biblioteki
Publicznej w Kórniku z ogromną przyjemnością
zapraszam miłośników książek, poezji i piosenki
oraz wszystkich pragnących miło i ciekawie
spędzić czas na kolejną edycję „Muzycznego
spaceru wśród książek”.
Na pierwszym w tym roku spotkaniu będziemy gościć Tomasza Szweda – poetę, barda,
muzyka, terapeutę, a przede wszystkim – interesującego, ciepłego człowieka. Artysta znany
jet miłośnikom muzyki folk, country i piosenek
drogi. Laureat wielu Pikników Country w Mrągowie, autor tomików poetyckich: „Notatnik” i
„Budowanie arki”, płyt: Hej, Afirmacje, Tomasz
Szwed, Tam jeszcze jest dobrze. Kiedyś solista
grup Tender i Poker, Spoko, Full Service, dzisiaj
nadal muzyk, ale i autor książek dla dzieci,
psychoterapeuta.
29 marca o godz. 19.00 w Bibliotece Publicznej w Kórniku rozpocznie się koncert pt.:
Poezja bardów – koncert Tomasza Szweda”.
Będzie to z pewnością niezapomniane spotkanie. Ilość miejsc ograniczona, rezerwacje
prowadzone są w bibliotece oraz telefonicznie:
61 8170 021. Wstęp wolny.
Do zobaczenia!
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl

Poezja bardów

KULTURA

OSP

Zebranie
OSP
szczytniki

- koncert

Tomasza Szweda
29 marca 2017 r. godz. 19.00
Biblioteka Publiczna w Kórniku
Rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021
Koncert w ramach projektu „Muzyczny spacer wśród książek”
współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik

Projekt współfinansuje Miasto i Gmina Kórnik.

Zostań AS-em
w Akademii Seniora!
Nowo powstałe
kórnickie stowarzyszenie
„Wspaniała Siódemka”
działające na rzecz
integracji pokoleń
zaprasza osoby
powyżej 50 roku życia
na spotkanie,
w dniu 5 kwietnia
o godzinie 16:00
w Strażnicy OSP
w Kórniku,
na którym
chcemy się przedstawić
i zaprosić do udziału
w akcji pt.
„Akademia Seniora”.
Projekt jest darmowy!
Szczegółowe informacje
pod tel.:
Magda Pawlaczyk
886-111-091 lub
Robert Jankowski
515-229-684
10 marca 2017 r.
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...

11.03 - DZIEŃ TALENTÓW I DRZWI
OTWARTYCH. Szkoła Podstawowa nr 2
w Kórniku, w godz. 9:00 – 12:00. Szczegółowy plan imprezy znajduje się na stronie
internetowej szkoły www.sp2kórnik.eu
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
14.03 - BAJKOCZYTANIE - „NUSIA”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.:
17:30

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).
10.03 - KLUB DOBREGO FILMU „JA,
DANIEL BLAKE”. REŻ. KEN LOACH.
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.: 19:00.
Wstęp wolny
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.

16.03 – KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: „KUBA – WYSPA JAK WULKAN
GORĄCA” - Anna Serwatkiewicz. Restauracja Ventus KCRiS OAZA, godz.: 19:00.
Zapisy: 61 8 170 021
17.03 Wernisaż wystawy „Dotyka j ą c d rze w o po ś ro d ku
ogrodu”. Ekspozycja: 17.03-14.04.
Galeria O!środek ul. Reja 2, Kórnik. Więcej
informacji: facebook.com/qqrykuwkorniku/
18.03 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Gościem będzie Anna Seniuk. Zamek w
Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł do
nabycia w sekretariacie Pałacu Działyńskich
w Poznaniu oraz kasie Zamku w Kórniku.
18 i 19.03 -VII FESTIWAL TAŃCA
TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA GMINY KÓRNIK I STATUETKĘ
„BIAŁEJ DAMY”. KCRiS OAZA, start
godz.: 10:00. Więcej informacji na www.
oaza.kornik.pl

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ W GALERII O!ŚRODEK
Galeria O!środek mieszcząca się na piętrze w QQ!ryku w Kórniku serdecznie zaprasza
wszystkich miłośników fotografii na wernisaż otwierający wystawę fotograficzną „Dotykając
drzewo pośrodku ogrodu” autorstwa profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Piotra Chojnackiego.
„Dotykając drzewo pośrodku ogrodu”/Piotr Chojnacki / Wernisaż: 17.03.2017, godz.
18.00 / Ekspozycja: 17.03-14.04.2017 / Galeria O!środek / ul. Reja 2, 62-035 Kórnik /
Więcej informacji: facebook.com/qqrykuwkorniku/ ZAPRASZAMY!!!

21.03 - BAJKOCZYTANIE - „KRÓLEWNA LENKA”. Biblioteka Publiczna w
Kórniku, godz.: 17:30
28.03 - BAJKOCZYTANIE - „BILLY”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.:
17:30
29.03 - POEZJA BARDÓW - KONCERT TOMASZA SZWEDA. Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz.: 19:00. Rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021
1.04 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Gościem będzie Anna Cieślak. Zamek w
Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł
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

Natalia Madaj- złota medalistka Igrzysk
Olimpijskich w Rio De Janeiro gościła 21
lutego w KCRiS „Oaza”. Polska wioślarka,
zwyciężczyni (wspólnie z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską) olimpijskiego wyścigu dwójki
podwójnej opowiedziała uczniom kórnickich
szkół o swojej karierze sportowej i pozasportowych pasjach. Mogliśmy zobaczyć oryginalny złoty medal ostatnich igrzysk. W drugiej
części spotkania mistrzyni zademonstrowała
i przeprowadziła razem z młodymi adeptami
wioślarstwa krótki trening na ergometrze i
rozdała wiele autografów.
Zgodnie z tradycją gwiazda sportu zostawiła w „Oazie” odcisk dłoni, który zawisł na
ścianie holu obiektu.
Spotkanie prowadził dyrektor Wojciech
Kiełbasiewicz. Przypomnijmy, że pomysłodawcą cyklu „Spotkanie z Olimpijczykiem” jest Hubert Marciniak, dla którego lutowe wydarzenie
było pożegnaniem z KCRiS „Oaza”.
ŁG

22.04 XV Festiwal Młodych
Muzyków. Kórnicki Ośrodek Kultury.
Zgłoszenia (do 12 kwietnia) prosimy przesyłać e-mailem: kok@kornik.pl lub na adres
KOK 62-035 Kórnik ul. Prowent 6, (telefon
– 618 170 891)
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
Opr. Zofia Fludra

Zapraszamy na
XV Festiwal
Młodych
Muzyków
- Kórnik 2017
Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych gorąco zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym
przez Kórnicki Ośrodek Kultury (sobota
22 kwietnia g. 10 00). Zgłoszenia (do 12
kwietnia) prosimy przesyłać e-mailem:
kok@kornik.pl lub na adres KOK 62-035
Kórnik ul. Prowent 6, (telefon – 618 170
891). Regulamin i kartę zgłoszeń można
pobrać ze strony internetowej www.kornickiosrodekkultury.
Żeby zagrać trzeba przygotować z pamięci 2 utwory: klasyczny i o charakterze
rozrywkowym. Do zdobycia wiele nagród
i wyróżnień. Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
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Mistrzyni Olimpijska w „Oazie”
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Wielkopolskie Ligi Seniorów w szachach 2016/2017

W drużynowych rozgrywkach szachowych
na terenie Wielkopolski, MUKS Wieża Kórnicka
wystawia dwie drużyny.
IV liga
VI runda odbyła się 5.03.2017 w Lesznie.
MMKS Wieniawa Leszno 4,5-0,5 MUKS Wieża
Kórnicka II (0,5 uzyskał Zdzisław Jastrzębski).
Po VI rundzie Wieża Kórnicka II zajmuje VII
miejsce z 6 pkt meczowymi (12 pkt małych).
III liga seniorów
Runda VIII LKS Chrobry II Gniezno 3-3
MUKS Wieża Kórnicka (Dominik Płończak
1pkt, Dariusz Duszczak 1pkt, Adrian Moryson
0,5 pkt, Mateusz Płończak 0,5 pkt.). Runda IX
MUKS Wieża Kórnicka 3,5-2,5 JKSz-W Jarocin
( Dominik Płończak 0,5pkt, Dariusz Duszczak
1pkt, Mateusz Płończak 1pkt, Jakub Zgarda
1pkt.). Po IX rundzie pierwszy zespół Wieży
zajmuje 9m. Rundy: VIII i IX rozegrane zostały
05.03.2017 w świetlicy OAZA/Błonie w Kórniku.
RB

10 marca 2017 r.
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Ogłoszenia DROBNE
Praca

Na XVIII Maratonie Aerobikowym, który
odbył się w sobotę ćwiczyło blisko 200 osób!
Zajęcia odbywały się jednocześnie na trzech
salach. Harmonogram obejmował zajęcia:
Fat Burning, Płaski brzuch, BodyPump, BodyCombat, Jump, ABT, Zumbę , Pilates i Jogę.
Uczestnicy pokazali wspaniałą formę, bo
czterogodzinny fitness to nie lada wyzwanie.
Zapraszamy na kolejną – XIX edycję
- Maratonu Aerobikowego, który odbędzie się
22 kwietnia. Dziękujemy sponsorom za uatrakcyjnienie naszej imprezy: ACTIVE Wojciech
Gorzelanny, Alter - grawerstwo laserowe
Avon, Centrum Medyczne Diagnosis, Dietostyl,
Monika Majchrzycka – Eliks, Hurtownia kosmetyków POWĄSKA, Kwiaciarnia BUKIECIK,
MAGIC NAILS kosmetyka, OAZA DIVE nurkowanie, OAZA LOOK fryzjerstwo, Paralotnie
Poznań Szymon Domagała, Red Bull, Restauracja Ventus, Salon kosmetyczny PRINCESS,
Sklep Prezencik/Biuro Podróży Travel, SKŁAD
NATURY KÓRNIK oraz Go Events, Sensual
Fitness za współpracę.
Oaza

*Szukam pracy w charakterze ogólno-budowlanym, Kórnik i okolice. Tel. 690 005 580
*Restauracja Eatalia w Borówcu zatrudni osobę na zmywak. Tel. 61 819 80 81 lub osobiście w restauracji
*Zatrudnimy osobę do obsługi zgrzewarki. Moderno Mundo Sp. z o.o. ul. Firmowa 10, Robakowo
*Poszukuję sprzedawcę w nowo otwartym butiku w Kórniku na ul. Wodnej. Tel. 662 331 491
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni Magazyniera - sprzedawcę na 1/2 etatu. Tel. 618 170 299

Inne
*Sprzedam malucha i przyczepę samochodową, Robakowo ul. Szkolna 27. Tel. 781 327 028
*Sprzedam piłę tarczową w dobrym stanie. Tel. 661 808 916
*Sprzedam fotel wypoczynkowy w kolorze czerwono-beżowym z możliwością spania, także na raty. Tel. 784 825 329
*Sprzedam wannę narożnikową, 140x90 z prawdziwym hydromasażem (dodatkowa pompa). Tel. 602 214 931
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam Opla Zafirę 1.9 TDCI. Cena 15500 zł, rocznik 2006. Tel. 606 576 661
*Wydam łóżeczko dziecięce z materacem. Tel. 607 248 306
*Mobilny salon urody „Venesus” zaprasza Kórnik i okolice: paznokcie hybrydowe, żelowe. Tel. 721 422 212
*Sprzedam działkę budowlaną 560 m, k. Kórnika. Tel. 602 152 790
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia 180 m² I piętro Plac Niepodległości 15. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi powierzchnię Magazynową 120 m² przy ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
*Kupię działkę budowlaną w mieście Kórnik. Tel. 664 376 760
*Sprzedam domek holenderski 6 i 8 osobowy w Chłopach. Tel. 601 268 535
*Sprzedam dom 60 m, działka 330 m² na niej drzewa owocowe. Tel. 602 152 790
*Sprzedam pianino marki Legnica, nastrojone, sprawne kolor biały. Tel. 602 152 790
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR(www.stol.mar.com.pl)oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693 067 105
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Opalanie natryskowe ciała teraz -20%, dojazd do klienta. Zapraszam Kórnik i okolice. Tel. 721 422 212
*Sprzedam rowerek dziecięcy z fotelikiem na rower, cena: 250 zł. Tel. 504 710 480
*Sprzedam grunt w Biernatkach 0,80 ha. Tel. 784 177 610
*Zamienię mieszkanie komunalne w Dziećmierowie, 4 pokojowe na 3 pokojowe. Tel. 665 947 924
*Mobilne usługi kosmetyczne „Karolla”. Żele Alessandro, hyb¬rydy, manicure, pedic¬ure itd. Zobacz na fb¬. Tel.¬ 605 887 339
*Sprzedam działkę budowlaną w Kórniku, pow. 850 m². Tel. 660 583 925
*Sprzedam tanio tapczan narożnikowy z funkcją wygodnego spania (250x180cm). Tel. 660 583 925

ŚLADAMI LEGOLASA I ZUZANNY PEVENSIE

W dniach 18 i 25 lutego odbyły się dwie kolejne rundy cyklu „Łucznicza
Zima w Radzewie – sezon 2017”. Były to odpowiednio: Runda Legolasa i
Runda Zuzanny Pevensie. 18 lutego bezkonkurencyjny był Wojciech Radziejewski, a kolejne miejsca zajęły: Dominika Frąckowiak i Roksana Toboła.
Tydzień później najlepszy okazał się Jakub Sobiech, który zdołał pokonać
w finale Wojciecha Radziejewskiego. Brązowy medal kolejny raz zawisł na
szyi Roksany Toboła. 19 lutego trójka naszych zawodników wystartowała w
Halowych Mistrzostwach Wielkopolski starszych kategorii wiekowych. Występ
okazał się bardzo udany. Z zawodów wróciliśmy z dwoma brązowymi medalami, które wystrzelali Dominika Frąckowiak i Michał Najewski, startujący w tym
sezonie w kategorii młodzików, a rywalizujący na tych zawodach z juniorami
młodszymi. Z bardzo dobrej strony pokazała się także strzelająca coraz lepiej
Marta Mazanka, która zajęła 5 miejsce. Marzec będzie dla niektórych naszych
łuczników bardzo pracowity. Czekają nas bowiem starty w Mistrzostwach
Polski, finałowej rundzie Halowego Pucharu Bydgoszczy oraz organizacja
Halowych Mistrzostw Wielkopolski Młodzików.
Karol Niemier

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.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa w Sportach Halowych – warcaby
W sobotę 25 lutego w Rychliku odbyły się
baraże warcabowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Halowych.
Po raz drugi z rzędu do finału awansował
Samuel Kątny ze Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Do gry w finale uprawnionych jest tylko 14 zawodników
z całej Polski.
W tym roku zadanie było
o tyle trudniejsze, że Samuel
przeszedł do starszej kategorii
wiekowej – do lat 13 i startował
w niej jako najmłodszy rocznik.
Trzy tygodnie wcześniej odbyły
się turnieje eliminacyjne. Polskę podzielono na 4 strefy po
cztery województwa, a awans
zdobywało tylko pierwszych
3 zawodników. W turnieju eliminacyjnym Samuel zajął 4
miejsce po pechowej porażce
w ostatniej rundzie.
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SPORT

„REKORD FREKWENCJI POBITY”

O wejście do finału musiał walczyć w
ogólnopolskich barażach, z których awans
wywalczyć mogło 2 zawodników. Turniej jednak
wyszedł idealnie Samuelowi i nie dając żadnych

szans rywalom, zajął 1 miejsce.
Mniej szczęścia miał Tymoteusz Kątny
startujący w kategorii do lat 10, on również
przez przegranie ostatniej rundy w turnieju
klasyfikacyjnym spadł z premiowanego awansem miejsca
tuż za podium i szans awansu
szukał w turnieju barażowym.
Była to jednak najliczniejsza i
bardzo wyrównana grupa i po
ciężkiej walce ostatecznie zajął
8 miejsce. Tymoteusz jeszcze
rok będzie występował w tej
kategorii wiekowej, podczas
gdy wszyscy gracze, którzy go
wyprzedzili, przejdą do starszej
grupy.
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej już za 6
tygodni – więc czas na ostry
trening.

KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
AUTOBUSOWE „KOMBUS” SP. Z O.O.
62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA
1 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU
KSIĘGOWA
WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE MIN. LICENCJAT O
PROFILU RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
- MIN. 3 LATA DOŚWIDCZENIA NA
STANOWISKU KSIĘGOWEGO
- PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ PAKIETU
MS OFFICE
- DOKŁADNOŚĆ, ZDOLNOŚCI ANALI-

- 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

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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TYCZNE, BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY I WIELOZADANIOWOŚĆ
OFERUJEMY:
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„KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik,
Czołowo, Kórnicka 1, z dopiskiem „KSIĘGOWA”
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 ).”

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 marca 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 16 marca 2017 r.
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Grześkowiak Kórnik Cup 2017
W dniach 4-5 marca w kórnickiej „Oazie”
rozgrywano Grześkowiak Kórnik Cup 2017,
czyli –jak twierdza niektórzy - nieoficjalne
mistrzostwa Polski w piłce nożnej zespołów
U-11.
Do rywalizacji stanęło 16 drużyn z całej
Polski. Były to zarówno szkółki renomowanych drużyn, jak i akademie piłkarskie
kształcące młodych adeptów futbolu.
W tym gronie zaprezentowała się także
drużyna Kotwicy Kórnik, która ostatecznie
sklasyfikowana została na pozycji 14. W finale spotkali się zawodnicy akademii piłkarskich klubów Lech Poznań i Wigry Suwałki.
Zdecydowanie triumfowali poznaniacy.
Gratulujemy organizatorom i sponsorom udanego turnieju, który jest zarówno
okazją do kibicowania młodym piłkarzom,
ale także doskonale promuje naszą gminę.
ŁG
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU
GRZEŚKOWIAK KÓRNIK CUP 2017
1. AP Lech Poznań
2. AP Wigry Suwałki
3. FA Szczecin
4. AKF Poznań
5. Jaguar Gdańsk
6. MUKS CWSZ Bydgoszcz
7. AP Zabrze
8. Znicz Pruszków
9. SI Arka Gdynia
10. Warta Poznań
11. Unia Swarzędz
12. APN Piotrków Trybunalski
13. RKS Raków Częstochowa
14. KSS Kotwica Kórnik
15. AP Młoda GieKSa Katowice
16. SSF MD Poznań

