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życzy
„ K ó r n i c zs tar.n 2i 1n ”

Foto. ŁG

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, miłości oraz pogodnego nastroju!
Niech ten szczególny okres będzieczasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Istnieje tradycja zdobienia jaj i dzielenia się nimi w czasie świąt wielkanocnych. To właśnie dlatego jaja pojawiły
się na rynkach w Bninie i w Kórniku. I to
jaja szczególne. Nie tylko duże, ale też
niezwykle zdobione.
Pomysł Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego oraz Prezesa WODKOMu
Włodzimierza Matuszaka, aby artyści zajęli
się tym przedsięwzięciem, przyniósł zaskakujące efekty. Nie będę omawiał każdej
z 13 prac. Wspomnę o niektórych. Jajo
Piotra Mastalerza zdobione przetworzonymi kodami QR i pozwalające przenieść
się w świat wirtualny, inspirowane było
w kształcie i kolorystyce abstrakcją geometryczną Pieta Mondriana. Tomasz Akusz
przeniósł na jajo motywy baśniowe, które
chętnie wykorzystuje w swej malarskiej
twórczości. Beata Pflanz swoje abstrakcyjne formy zdobnicze nasyciła niezwykle
energetycznymi kolorami, z których słynie.
Adam Gillert czynność szkicowania zamienił
w senny pejzaż kórnickiego rynku. Jarosław
Janas wykorzystał technikę sitodruku do
przekształcenia widoku kórnickiego zamku
w ornament pełen niepokoju i tajemnic.
Wreszcie Sylwia Grabarczyk wykorzystała
znany każdemu mieszkańcowi gminy motyw
czarnego kura z legendy o Białej Damie. Do
kolorystyki herbu Kórnika i Bnina nawiązuje
barwą rzeźba kury i kurczaków. Natomiast,
wiersze o jaju mojego autorstwa pozwoliły
nadać całej wystawie lekkiego i zabawowego charakteru. W ten sposób, wpisując
się w tradycję zaproponowaliśmy świeże
spojrzenie. A tym, którzy przywiązani są
do klasycznych motywów pisanek zawsze
pozostaje ich własnoręczne wykonanie lub
spojrzenie w telewizor.
Wesołych świąt.
Sławomir Animucki.

Uwaga! Kury i pisanki w niebezpieczeństwie!
Od kilku dni na kórnickim rynku prezentowana jest wystawa wielkich pisanek
wraz z olbrzymią kurą. Były też odpowiedniej wielkości kurczaki. Niestety te nie
przetrwały zainteresowania przechodniów.
Wielu z nas zwraca uwagę na ozdoby. Wielu robi sobie z nimi zdjęcia. Najwięcej radości
mają dzieci. Niestety niektórzy zdecydowanie przesadzają ...
Na filmie z monitoringu miejskiego widać wyraźnie, jak dzieciaki rzucają kurczakami
o ziemię, skaczą po nich lub turlają je po piasku i bruku. Wszystko w asyście rodziców,
którzy zamiast zwrócić uwagę na nieodpowiednie zachowanie robią swoim pociechom
zdjęcia. Zniszczone figurki kurczaków zniknęły już z rynku.
Jak udało nam się dowiedzieć, po publikacji ujęć z monitoringu do Straży Miejskiej
zgłosiła się osoba, która wzięła odpowiedzialnosć za zniszczenie kurczaków i zobowiązała
się zadosćuczynić stratom.
Cześć wielkich pisanek także uległa sile małych rąk. Na nagraniach widać dzieciaki
kręcące kolorowym jajem aż do zerwania łańcucha mocującego pisankę do ramy. Mali
kaskaderzy uwieszają się też na metalowych stojakach lub wspinają się na nie. Wszystko
„na oczach” rodziców. Kamera rejestruje, jak na wielkiej kurze siadają nie tylko małe dzieci,
ale i pięćdziesięciolatkowie o słusznej posturze.
Czy dekoracje przetrwają do świąt? Czy na każdym elemencie musi być napis „Nie
niszcz, nie urywaj, nie rzucaj o bruk, nie wspinaj się!”?
ŁG

PROSTO Z RATUSZA
Zgromadzenie ZMP
W dniach 21 i 22 marca w Serocku koło
Warszawy miało miejsce XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.
Miasto i Gminę Kórnik reprezentuje w ZMP
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Podczas
dwudniowego Zjazdu burmistrzowie i prezydenci miast spotkali się między innymi
z Minister Edukacji Anną Zalewską oraz
Ministrem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Tomaszem Żuchowskim. Dyskutowano o wprowadzeniu reformy systemu
oświaty oraz proponowanych zmianach w
ustawie o planowaniu przestrzennym.
Przyjęto stanowiska w sprawach:
a) finansowania zadań oświatowych,
b) projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Dyskutowano również na temat negatywnych zjawisk dotyczących centralizacji
państwa i ograniczania samorządności. Jest
to zaprzeczenie wywalczonej 26 lat temu
samorządności.
Spotkanie burmistrza
z uczniami
23 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w
Poznaniu. Na zaproszenie dyrektor placówki
Barbary Płotkowiak podczas lekcji Wiedzy
o Społeczeństwie burmistrz dzielił się z
uczniami doświadczeniami z pracy samorządu lokalnego.
Rozmowy z GDDKiA
Tego samego dnia Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z dyrektorem
Markiem Napierałą z GDDKiA w Poznaniu.
Poruszono sprawy związane z:
-budową kanalizacji wzdłuż ul. Katowickiej w Dziećmierowie,
- budowy kanalizacji wzdłuż drogi serwisowej w Skrzynkach,
- zagadnieniami terenowo-prawnymi
dotyczącymi ul. Bodniaka w Kórniku,
- budową łącznika drogowego pomiędzy
węzłem autostradowym na A2 i S-5, a węzłem Kórnik Północ.
Zjazd włodarzy
gmin i powiatów
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył
w Zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, który odbył się w
dniach 23-24 marca w w Trzebawiu. Analizowano najnowsze zmiany w przepisach
dotyczących usuwania drzew i krzewów,
podstawy roszczeń odszkodowawczych
w przypadku zmiany zagospodarowania
terenu, odpowiedzialność samorządów za
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szkody wyrządzone przez organizacje pozarządowe, z którymi współpracują.
Dyskutowano także na temat zmian
dotyczących samorządów.
Spotkanie z dowódcą
Mobilnej jednostki
dowodzenia
W dniu 24 marca gościem burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego był Dowódca
Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami
Powietrznymi płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki, który przedstawił propozycję współpracy
jednostki z lokalnymi organizacjami. Ustalono, że podjęte zostaną rozmowy w tej
sprawie z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie
i Kórnicko-Bnińskim Bractwem Kurkowym.
Karate w Oazie
Ogólnopolski turniej karate zorganizowany przez Kórnicki Klub Karate Shotokan
Raven odbył się 26 marca w KCRiS „Oaza”.
W zmaganiach sportowych uczestniczyło
540 dzieci i młodzieży z całej Polski. W
ceremonii otwarcia uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Walne Zebranie PLOT
W dniu 11 kwietnia odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie Stowarzyszenia
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w którym gminę Kórnik reprezentuje
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zebranie
udzieliło absolutorium Zarządowi, na czele
którego stoi Pan Andrzej Żołądkowski,
przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Gastronomii. Przypomnijmy, że celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie rozwoju rynku
turystycznego oraz promocja turystyczna
Poznania i miast aglomeracji poznańskiej.
Członkami stowarzyszenia są samorządy lokalne, hotele, restauracje, uczelnie wyższe,
biura podróży, instytucje kulturalne, przedsiębiorstwa (w tym Międzynarodowe Targi
Poznańskie i Port Lotniczy Poznań-Ławica).
Dyskusja na temat
finansowania oświaty
Z inicjatywy Wiceprezydenta Poznania
Pana Mariusza Wiśniewskiego doszło w dniu
6 kwietnia do spotkania z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim. Celem spotkania było omówienie możliwości współfinansowania przez
gminę Kórnik nauki uczniów naszej gminy w
placówkach poznańskich. Burmistrz podkreślił, że gmina ponosi duże koszty związane z
prowadzeniem własnych szkół, dlatego trudno
będzie podjąć decyzję o współfinansowaniu
szkół poznańskich. Decyzja w tej sprawie
należeć będzie do Rady Miasta i Gminy.
Opr. ŁG

Zmiany w FZK
W dniu 7 kwietnia br. obradowała Rada
Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie”.
Podczas obrad przyjęto sprawozdania
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu tajnym udzielono absolutorium
każdemu z członków Zarządu.
W związku z upływającą kadencją
Zarządu, Rada Kuratorów na II części posiedzenia wybrała skład Zarządu Fundacji
na lata 2017-2021.
Nowy Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie rozpoczyna swoją kadencję 19 kwietnia
2017 r. w następującym składzie:
Dariusz Grzybek – Prezes Zarządu
Zbigniew Kalisz – Członek Zarządu
Grzegorz Skrzypczak – Członek Zarządu

Z RATUSZA

Jaja w Kórniku i Bninie

ŁG
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
dziękuje mieszkańcom za terminową
wpłatę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w I  kwartale 2017 roku. Powyższe pozwala
na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie.
Informujemy o możliwości pobrania
w tut. Urzędzie:
1. Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (pok. 204) – blankietu polecenia przelewu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (pok. 111) – blankietu polecenia
przelewu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, które
ułatwią Państwu dokonywanie kolejnych
płatności.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU
ODBIORU DOPADÓW
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. informuje o
zmianie terminu odbioru odpadów w miejscowościach:
Kórnik, Dachowa, Czmoń, Czmoniec,
Dworzyska, Trzykolne Młyny, Radzewo,
Czołowo, Konarskie
oraz
Biernatki z ulic: Al. Flensa, Laskowa,
Nowaka, Gawrycha, Toboły,
Jankowskiego, Wiatrakowa.
Planowany termin wywozu
z dnia 18 kwietnia
zostanie przesunięty na dzień
15 kwietnia (sobota),
Planowany termin wywozu
z dnia 2 maja
zostanie przesunięty na dzień
29 kwietnia (sobota).
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Marcowa sesja Rady MNiasta i Gminy
Kórnik odbła się 29 dnia miesiąca, czyli
tradycyjnie w ostatnią środę.

Uchwalono
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Kórnik na lata 2017-2025 oraz w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na
2017 rok.
Przyjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Nowa
uchwała stanowi niewielka modyfikację
dokumentu przyjętego w dniu 25 stycznia
2017 r. (uchwała nr XXX/363/2017)
Podjęto także uchwałę w sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Kórnik.
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Kórnik na rok 2017.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej
położonej w Kórniku.
Przejęto od Powiatu Poznańskiego
prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr
2472P w zakresie dotyczącym rozbudowy
chodnika na ul. Zwierzynieckiej i ul. Konarskiej w Kórniku.
Nadano nazwy ulicom w Borówcu
i w Kamionkach. Ulica Przy Krzyżu w Borówcu ma swój początek od ul. Szkolnej
i biegnie do działki nr 210/3, a jej podstawę

Budowa ul. Szerokiej
w Robakowie
Dokonano odbioru budowy ul. Szerokiej
w Robakowie realizowanej przez firmę
DROMOST PLUS Sp. z o.o. z Żabna. Ze
względu na wadliwie wykonaną nawierzchnie ścieralną, czynności odbiorowe trwały
dość długo i zakończyły się dopiero w
miesiącu marcu br. Ponieważ wykonana nawierzchnia nie spełniła niektórych
wymagań technicznych, Gmina obniżyła
wynagrodzenie umowne o kwotę brutto
71.759,63 zł. Pomimo, że nawierzchnia
została wykonana niewłaściwie, to nadaje
się do użytkowania. Łączny koszt budowy
ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową wyniósł po potrąceniach (jakość, kary
umowne) 404.572,96 zł brutto.
Obecnie na ul. Szerokiej prowadzone
są przez Firmę Budowlano – Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki z Gniezna
roboty związane z budową chodnika.
Zakończenie budowy chodnika wraz z
dokumentacją odbiorową planowane jest
na koniec maja 2017r.

stanowi droga oznaczona działką nr 210/1.
Ul. Kwiatowa w Kamionkach biegnie od ul.
Mieczewskiej do ul. Polnej, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona działkami nr 417,
433/15, część 418/14, część 1112/6.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- terenu położonego w Kamionkach
w rejonie ul. Poznańskiej,
- terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej
- strefy ochronnej terenu zamkniętego
w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko
i Robakowo,
- terenów położnych w Kórniku w rejonie
ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul.
Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul.
Jeziornej.
Nadano nowe Statuty Sołectwom Gminy
Kórnik.
Wydano Oświadczenie w sprawie planowanej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 434, na odcinku tzw. obwodnicy
Kórnika. Radni zaprotestowali przeciwko
projektowi „programu organizacji ruchu na
drodze wojewódzkiej 434 od ronda w Śremie, do węzła Kórnik Północ na drodze S11”
(treść uzasadnienia obok).
Udzielono odpowiedzi mieszkance
Miasta i Gminy Kórnik na zarzuty w sprawie
postępowania w sprawie ewentualnych
odszkodowań dotyczących nieruchomości
w Skrzynkach. Zapytanie w tej sprawie
przekazane zostało przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegóły podjętych podczas sesji
decyzji na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/10819
Opr ZF i ŁG

Uwaga Mieszkańcy
Od dnia 18 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik rozpoczną kontrolę w zakresie legalności umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg gminnych.

Budowa ulicy Leśnej
w Robakowie
W dniu 7 kwietnia 2017r. zakończono
prace związane z przebudową ulicy Leśnej
w miejscowości Robakowo.
Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy na długości około 900 m
polegającą na ułożeniu na istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej, warstwy
wyrównującej z kruszywa oraz nawierzchni
bitumicznej wraz z umocnieniem poboczy i
zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
Prace zrealizowane zostały przez firmę Robót Drogowych Krzysztof Kukulski,
Kijewo 36B 63-000 Środa Wlkp. za kwotę
359 012,58zł.
Wydział Inwestycji UMiG

Do działań w tym zakresie obligują Urząd przepisy „Ustawy o drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.
1440 ze zmianami)., w szczególności Art. 40 oraz 43 tejże Ustawy.
Kontroli poddane będą obiekty reklamowe, szyldy zawieszone na
elewacjach budynków i odstające od nich nad pasem drogi gminnej.
Przypomnijmy, że tego typu obiekty i urządzenia podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy i naliczane są opłaty
z tytułu ich umieszczenia.
W  razie pytań dotyczących procedur związanych z zajęciem
pasa drogowego, w tym umieszczaniem reklam w pasie drogowym
prosimy dzwonić pod numer tel: 61 170 411 wew. 691 lub pisać
pod adres: eksploatacja@kornik.pl
UMiG Kórnik
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Treść uzasadnienia do oświadczenia w sprawie planowanej organizacji
ruchu na drodze wojewódzkiej 434,
na odcinku tzw. obwodnicy Kórnika.
„Radni Miasta i Gminy Kórnik, po
otrzymaniu informacji od Burmistrza o planowanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich zwiększeniu natężenia
ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej 434, w trosce o bezpieczeństwo i
zapewnienie dotychczasowego standardu
życia mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik,
a zwłaszcza mieszkańców miejscowości
Czmoń i Kórnik nie wyrażają zgody na
zmianę organizacji ruchu polegającą na
zablokowaniu trasy wojewódzkiej 432
przez Zaniemyśl, gdyż spowoduje to
znaczne zwiększenie natężenia ruchu
pojazdów ciężarowych przejeżdżających
przez teren Miasta i Gminy Kórnik.
Radni zwracają uwagę, że już w chwili
obecnej ruch samochodów ciężarowych,
zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, powoduje gigantyczne zatory
na drodze 434 w miejscowości Kórnik w
obu kierunkach.
Od momentu wytyczenia drogi wojewódzkiej 434 jako głównego kierunku
komunikującego ościenne gminy z drogą
S11 władze Miasta i Gminy Kórnik wielokrotnie apelowały o przebudowę bardzo
obciążonego skrzyżowania w Kórniku.
Zmiana organizacji ruchu spotęguje
utrudnienia w ruchu drogowym, o którym
informowała Rada Miasta i Gminy Kórnik
w podjętym Apelu nr 1/2017 z dnia 22
lutego 2017 roku kierowanym do Prezesa
Rady Ministrów oraz Posłów i Senatorów
reprezentujących Województwo Wielkopolskie.
Pragniemy zauważyć, że władze Zaniemyśla powinny rozważyć wybudowanie
obwodnicy miejscowości Zaniemyśl, jak
zrobiły to władze Kórnika i Śremu”
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Podczas marcowej sesji RMiG ...

Informacje na temat inwestycji

nr 7/2017

14 kwietnia 2017 r.

Tego typu obiekty reklamowe
zawieszone na budynkach
także powinny być zgłoszone
do Urzędu Miasta i Gminy.
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Z RATUSZA

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

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

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

kornik@kornik.pl
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Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Niestety termin
odbioru dla rejonów 2B, 2C, 6, 7 ,8, 9A, 11A,
11B, 12, 13, 14 minął przed wydaniem tego
numeru dlatego te rejony pominęliśmy w poniższym zestawieniu.

REJON1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI
BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa, Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na
Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa,
Okrężna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona
- 24.04.2017 r.
REJON 2A - DACHOWA 13.05.2017
REJON 3A - ROBAKOWO - 28.04.2017 r.

REJON 3B - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI,
ŻERNIKI - 19.04.2017 r.

REJON 4A - BORÓWIEC Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała
Rekreacyjna, Na Skarpie, Piaskowe, Polna,
Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko,
Warzywna, Widokowa, Zacisze, Zaułek,
Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana 25.04.2017 r.
REJON 4B - BORÓWIEC Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa,
Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna,
Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa,
Kurkowa, Labirynt Wodny, Lisa Witalisa, Leśna
Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna,

W ramach zbiórki odebrane będą następujące odpady:
• wielkogabarytowe – tj. tapczany, kanapy, fotele, pufy, szafy, krzesła,
stoły, materace, wykładziny, dywany, rowery, drzwi, ramy okienne bez
szyb, opony od samochodów osobowych, palety, skrzynki drewniane itp.
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. komputery, laptopy, telewizory, telefony, faksy, drukarki, odbiorniki radiowe, kosiarki, wiertarki,
odkurzacze, wentylatory, żelazka, sprzęt AGD, itp.
Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
Odpady problemowe - tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, farby i lakiery. Opakowania po substancjach puste lub z zawartością
powinny być w oryginalnych opakowaniach i niecieknące.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs
na stanowisko
dyrektora Żłobka w Kamionkach,
ul. Porannej Rosy 2
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. zarządzanie całokształtem działalności Żłobka.
2. realizowanie zadań własnych gminy
w zakresie dziennej opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.
Wymaganie niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (preferowane:
pielęgniarstwo),
2. co najmniej 5-letnie doświadczenie
w pracy z dziećmi i 5-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
3. posiadanie obywatelstwa polskiego
z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o
pracownikach samorządowych,
4. znajomość ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
(Dz. U. Nr 69, poz. 367),
5. znajomość przepisów prawa pracy,
w szczególności kodeksu pracy,
6. znajomość zagadnień dotyczących
funkcjonowania Żłobka w Kamionkach”,
7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyśle przestępstwo skarbowe,
8. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

14 kwietnia 2017 r.

Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Skwer
Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa,
Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa - 25.04.2017 r.
REJON 5 A - KONINKO - 27.04.2017 r.

Z RATUSZA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Państwo,

REJON 5 B - SZCZYTNIKI - 22.04.2017
REJON 9B - DWORZYSKA, KONARSKI,
RADZEWO, TRZYKOLNE MŁYNY, CZOŁOWO - 08.05.2017
REJON10 - CELESTYNOWO, KROMOLICE,PIERZCHNO, RUNOWO, DZIEĆMIEROWO, KÓRNIK, Czereśniowa - 13.05.2017 r.

Ze zbiórki wyłączone są :
• odpady szkodliwe i niebezpieczne : oleje, smary, środki ochrony
roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach,
• odpady remontowe: gruz budowlany, wata szklana, papa, styropian, panele, itp.,
• armatura sanitarna i łazienkowa: umywalki, toalety, kabiny prysznicowe, wanny,
• odzież i tekstylia,
• części samochodowe: zderzaki, lusterka samochodowe, fotele itp.
Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w wyznaczonym
dniu do godz. 7:00.

9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
10. niekaralność karą zakazu zajmowania
stanowisk związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi – w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
1. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie
funkcjonowania żłobka,
2. umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem,
3. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność,
4. zdolności organizacyjne,
5. zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Żłobka ,
2. życiorys (cv) z opisem przebiegu pracy
zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stażu pracy z dziećmi,
3. list motywacyjny z uzasadnieniem
przystąpienia do konkursu,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby
ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie
skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do
czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.),
8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
9. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,
zaświadczenia),
10. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
11. oświadczenie „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.).”
Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko Dyrektora Żłobka w Kamionkach”
należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik – Biuro Obsługi Mieszkańców w
terminie do dnia 5 maja 2017 roku, do godziny
14:00 (koperta winna zawierać również adres
zwrotny kandydata oraz adres e-mail).
Bliższe informacje można uzyskać pod nr
telefonu (61) 321-830 10 14
Uwaga: Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie
nie będą rozpatrywane.
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Podczas zebrania wiejskiego w Robakowie mieszkańcy zwrócili się do naszej Redakcji za pośrednictwem sołtysa,
a za razem radnego Andrzeja Surdyka,
by na łamach „Kórniczanina” umieścić
podstawowe informacje dotyczące zagrożeń jakie stanowią kleszcze. Choć nie
mamy w Redakcji ekspertów od takich
spraw, spróbujemy zebrać najważniejsze
informacje dotyczące tego tematu.

Sezon kleszczowy już się rozpoczął. Te
niepozorne zwierzęta, pasożyty, przenoszą
ponad 20 różnych tzw. koinfekcji, wśród
których są tak groźne choroby jak borelioza
czy zapalenie opon mózgowych.
Jak się zabezpieczyć?
Zaleca się, by w miejscach gdzie występują kleszcze (szczególnie w lasach,
ale coraz częściej na skwerach, w parkach,
w piwnicach, tam gdzie jest trochę wilgotno
i występują gryzonie na których żerują larwy
kleszczy) możliwie szczelnie okrywać
ciało, nosić długie spodnie, zakryte buty,
koszule z długimi rękawami, nakrycia głowy. Można próbować stosowania środków
chemicznych przeciw kleszczom.
Przed powrotem do domu otrzepuje
się ubranie. Wskazane jest sprawdzenie
ciała, czy kleszcz nie przedostał się na
skórę. Zwierzęta te najczęściej wbijają
się w miejsca gdzie mamy najcieńszy
naskórek. Najbardziej narażone na wkłucie są wiec okolice linii włosów, skóra za
uszami, pachy, zgięcia ręki, okolice pępka,
pod kolanami i okolice ścięgna Achillesa.
Co zrobić, gdy znajdziemy kleszcza
na ciele?
Nie zaleca się smarowania jakimiś specyfikami miejsca wkłucia przed usunięciem
kleszcza. Za pomocą pęsety chwytamy
kleszcza tuż przy skórze i zdecydowanie,
ale lekko pociągamy do góry. Sprawdzamy
czy zwierzę zostało usunięte w całości. Myjemy ręce i dezynfekujemy rankę po ukłuciu.
Obserwujemy – nawet przez miesiąc - czy
nie pojawia się stan zapalny. Pojawienie
się kolistego zaczerwienienia zgłaszamy
lekarzowi. Także pojawienie sie gorączki
lub innych objawów chorobowych (bóli
korzonków, zapalenia stawów itp) powinno
się konsultować z lekarzem.
Wyciągniętego, żywego lub martwego
kleszcza możemy oddać do laboratorium
medycznego, by sprawdzić czy był on nosicielem groźnych chorób. Jest to najczęściej
badanie płatne. Adresy laboratoriów można
znaleźć w Internecie. Znacznie łatwiej niż
badać człowieka na obecność patogenów
wywołujących choroby odkleszczowe jest
zbadać kleszcza. Badanie samego pajęczaka daje bardziej wiarygodne wyniki i pozwala w łatwy sposób ocenić ryzyko transmisji
groźnych chorób podczas ukąszenia.
Jak czytamy na stronach internetowych NFZ: „W przypadku znalezienia
na skórze kleszcza (u siebie lub dziecka)
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możemy spróbować usunąć go sami albo
udać się po pomoc medyczną do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej lub
ambulatorium nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Zarówno gabinety lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, jak i ambulatoria, są wyposażone w podstawowe
narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu.
Może zrobić to lekarz lub pielęgniarka.
Przychodnia lub ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno odsyłać pacjentów wymagających usunięcia
kleszcza do SOR – oddziału przeznaczonego do zabezpieczenia pomocy pacjentom
po urazach lub w stanie zagrożenia życia.
Jeśli kleszcz jest trudny do usunięcia i lekarz uzna, że stan po ukąszeniu wymaga
interwencji chirurga, powinien wystawić
skierowanie do poradni chirurgicznej z dopiskiem „pilne”, tak aby ułatwić pacjentowi
uzyskanie pomocy specjalisty”.
Czy każdy kleszcz przenosi boreliozę? Nie. Ale aż około 30 % jest nosicielami
tej choroby.
Czy w przypadku wkłucia kleszcza
nosiciela boreliozy automatycznie
dochodzi do infekcji? Nie. Jak podają
źródła, aby doszło do zakażenia kleszcz
musi pozostawać w skórze od 24 do 48
godzin. Szybka reakcja i odnalezienie oraz
usunięcie pasożyta może uchronić nas
przed zakażeniem. Na niektóre choroby
przenoszone przez kleszcze można się
także szczepić. Istnieje szczepionka na
odkleszczowe zapalenie mózgu. Nie ma
takiej w przypadku boreliozy.
Na zakończenie optymistyczna statystyka. W Wielkopolsce zapadalność na
borleiozę należy statystycznie do najniższych w kraju. Według badań z 2014 roku
było u nas najmniej, czyli 9 przypadków na
100 tys. mieszkańców przy średniej krajowej nieco ponad 36. Najgroźniej sytuacja
wyglądała na Podlasiu. Tam przypadków
było ponad 106.
Zachowujmy ostrożnośc w miejscach, gdzie mogą pojawić się kleszcze,
dokonujmy przeglądu skóry i reagujmy
skutecznie i szybko w przypadku wkłucia się pasożyta.
Opr. ŁG

„Profilaktyka
a Ty”
W dniu 24 marca 2017 r. uczestniczyłam w wykładzie „Kierunki profilaktyki
poprzez pryzmat programu Profilaktyka
a Ty”. Odbywał się on w ramach Targów
Edukacyjnych, zlokalizowanych jak co
roku, na terenie MTP w Poznaniu. Wstęp
na wszystkie spotkania był bezpłatny. Program „Profilaktyka a Ty” adresowy jest do
młodzieży starszej – ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Krótki wykład przypomniał problematykę uzależnień, nie tylko
od środków psychotropowych, alkoholu czy
dopalaczy, ale także tematykę przemocy,
wykorzystywania seksualnego, handlu
ludźmi. Wzbogacony został o krótki film –
wspomnienie ze spotkania, zaangażowanej
w swoich środowiskach w różnorodne działania o charakterze profilaktyki, młodzieży z
całej Polski w ubiegłym roku na Stadionie
Narodowym w Warszawie oraz o spektakl
(napisany, wyreżyserowany i brawurowo
zagrany przez młodzież z Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapeutycznego i Ośrodka
dla Dzieci Głuchych). Poruszyli oni temat
handlu ludźmi – poprzez zastosowanie
m.in. slajdów i muzyki, w prostych i zrozumiałych słowach ukazali splot okoliczności
prowadzący do nieraz dramatycznych wyborów. Brawa licznie zebranej publiczności
nagrodziły młodych wykonawców. Spotkanie było zorganizowane przez Wydział Prewencji KW Policji i Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska,
psycholog,
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puszczykowie Filia w Kórniku
NOWA SIEDZIBA PORADNI
Od lutego 2017 r.
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puszczykowie
Filia w Kórniku
mieści się w Kórniku–Bninie
na ul. Błażejewskiej 63
(budynek na terenie Domu Dziecka).

Inauguracja Programu „Akademia seniora”

To, jak trudno jest coś zmienić, wie każdy,
kto usiłował naprawić coś czy ulepszyć. Wiele
akcji dziejących się na terenie Polski jest dedykowanych grupom wykluczonym i słabszym.
Adresatami działań podejmowanych przez
Caritas, Szlachetną Paczkę czy WOŚP są
dzieci lub seniorzy. Poniżej przedstawiamy
krótką historię wydarzenia, które wpisuje się
w działanie dużych organizacji, ale ma charakter lokalny. Wiemy zatem, gdzie jest inspiracja
naszej przygody, ale nie znamy jej końca.
5 kwietnia w strażnicy OSP w Kórniku
miała miejsce inauguracja programu Akademii Seniora, w której wzięło udział ponad 70
osób. Hasło programu brzmi: Zostań AS-em
w Akademii Seniora. Na gości czekały słodkie
wypieki, kawa oraz występ artystyczny zespoły
Magnolie z Kórnika. Organizatorzy spotkania członkowie powstałego pod koniec ubiegłego
roku stowarzyszenia przedstawili swoją ofertę
oraz plan działania. Stowarzyszenie Wspaniała
Siódemka w składzie: Magdalena Pawlaczyk,
Karolina Bajońska, Katarzyna Juszczak,

Marzena Kubiak, Małgorzata Sobkowiak-Niemier, Lidia Jakubowska, Ewa Serwatkiewicz,
Tomasz Nowaczyk oraz Robert Jankowski to
grupa osób, która postanowiła zmienić kawałek
świata. Nie reprezentujemy żadnej instytucji,
jesteśmy neutralni światopoglądowo i politycznie. Naszym celem jest działanie na rzecz
innych osób. Nie wymagamy od uczestników
naszych programów deklaracji lub zapisów do
stowarzyszenia. Takie nowoczesne podejście
powoduje usunięcie formalności i biurokracji dla
odbiorców. Chcemy wspólnie zaproponować
mieszkańcom Naszej Gminy pomysły na spędzanie czasu, rozwój, lepsze życie.
Założeniem statutowym Stowarzyszenia
jest działanie na rzecz integracji pokoleń, pomoc słabszym, przeciwdziałanie i walka z wykluczeniem. Pierwszym projektem będą cotygodniowe spotkania dla seniorów w ramach
Akademii Seniora. Program ten dedykowano
osobom 50+. W każdą środę odbywać się będą
zajęcia prowadzone przez specjalistów różnych
dziedzin - między innymi przez członków sto-

warzyszenia. Na stałe pojawi się gimnastyka,
zajęcia z emisji głosu, warsztaty rękodzieła,
warsztaty kulinarne, kącik filozoficzny i wiele,
wiele innych. Cały program jest bezpłatny dla
uczestników, a wszystkie koszty z nim związane Stowarzyszenie będzie usiłowało pokryć
z pozyskanych środków.
Obowiązują zapisy na zajęcia. Wszystkie
osoby chcące dołączyć do projektu prosimy
o kontakt: Magdalena Pawlaczyk 886 111 091
lub Robert Jankowski 515 229 684.
Wspólnie możemy więcej – zapraszamy
także do współpracy ze stowarzyszeniem
Wspaniała Siódemka!
Robert Jankowski

Zebranie
walne
w OSP Kórnik

swoją obecnością: burmistrza Jerzy Lechnerowski, radna Magdalena Pawlaczyk,
prezes gminny OSP Jerzy Rozmiarek oraz
zastępca dowódcy JRG 6 Krzesiny kapitan
Paweł Zieliński.
Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z roku ubiegłego oraz
zamierzenia na rok bieżący. Strażacy
oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania
finansowego, sprawozdania z działalności
ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania
komisji rewizyjnej. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań
członkowie stowarzyszenia jednogłośnie

zagłosowali za udzieleniem absolutorium
Zarządowi OSP.
Podczas zebrania głos zabierali goście
wyrażając swoją pełną aprobatę dla naszych działań i kierunku rozwoju. Celami,
jakie postawiliśmy sobie do zrealizowania
jest m.in. wyremontowanie biura oraz dokończenie opłotowania naszej jednostki.
Wszystkim przybyłym na zebranie
strażakom oraz gościom serdecznie dziękujemy!
Robert Jankowski
– Sekretarz OSP Kórnik

W dniu 25 marca 2017 roku w sali
Strażnicy OSP Kórnik, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. W
zebraniu uczestniczyło ponad 3/4 członków
stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W
tym roku strażaków z Kórnika zaszczycili

AKTUALNOŚCI

PROFILAKTYKA

Kleszcze - co warto wiedzieć

Sekretariat Poradni
czynny
w poniedziałek, środę i piątek
w godz. 07.00 – 15.00.
Rejestracja (osobista / telefoniczna)
w poniedziałek i piątek
w godz. 08.00 – 14.00
pod nr telefonu 797 523 252.
Zapraszamy!

nr 7/2017

14 kwietnia 2017 r.
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POMOC SPOŁECZNA

Pragnę podziękować wszystkim osobom,
które poświęciły swoje
pieniądze i równie cenny
czas lub choćby odrobinę
uwagi, abym po bardzo
poważnym wypadku
w lipcu 2015 roku mogła
powrócić do „siebie” – takiej Klaudii Laś, jaką już
wcześniej Państwo zdążyli poznać.
W szczególności zwracam się z gorącymi
podziękowaniami do mieszkańców gminy
Kórnik i miasta Lubonia, kierownictwa KTPS-u,
pracowników placówek oświatowych naszej
gminy, wykładowców i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawicieli redakcji Gazety Teatralnej „Didaskalia”,
współpracowników ze schroniska Prinz Luitpold
Haus w Niemczech.
Podziękowania należą się lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom ze szpitali niemieckich w Kempten i Ichenhausen, rehabilitantce
Marice Zawadzie, rehabilitantom z Centrum
Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego „Jankowiak”
w Kórniku.
Dziękuję również Kórnicko-Bnińskiemu
Bractwu Kurkowemu im. ks. Szczepana Janasika i Kórnickiemu Klubowi Sportowemu „Kotwica” za zorganizowane akcje charytatywne,
oraz wszystkim moim znajomym i przyjaciołom,
którzy byli bardzo bliscy w trudnym momencie
życia.
W związku z tym, iż stan mojego zdrowia
jest na tyle dobry, iż mogę samodzielnie funkcjonować, środki zebrane w tym roku z 1%
podatku pragnę przekazać na konto Stasia
Wilandta, który jest też podopiecznym KTPS-u.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Klaudia Laś
VIII Charytatywny Bal ,,Klaudynki”
sprostowanie
W numerze nr 6 Kórniczanina z dnia
24.03.2017 r. ukazał się artykuł dotyczący
VIII Charytatywnego Balu Klaudynki, jaki miał
miejsce 21.01.2017 r. Niestety, z winy redakcji
omyłkowo nie zamieszczono całej listy ofiarodawców. Bardzo przepraszamy wszystkich
darczyńców, który nie zostali wymienieni w
tym artykule. Poniżej, tym razem w pełnym
brzmieniu prezentujemy listę instytucji dzięki
którym „Klaudynka” mogła zorganizować ten
Bal, a w efekcie pozyskać środki finansowe zapewniające kontynuację działalności statutowej
na wysokim poziomie.
ŁG
1. Salonik Prasowy- Maria Pilarczyk
2. F.H.U., Prasa”- Stefan Broniewski”
3. Filiżanka Orientu- Hanna Chmielewska
4. Firma Złotniczo-Jubilerska Grzegorz Błaszak
5. Salon Fryzjerski ,,Marilyn’’
6. Salon Kosmetyczny ,,Styl i piękno’’
7. Salon optyczny ,,Progres”- Ewelina Osińska
8. Salon fryzjerski ,,Aga”
9. Sklep Wielobranżowy ,,Smyk”
10. ,,Komoda” Retro Butik dla Ciebie i dla domu
11. Studio ,, Eden”
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SYSTEM ORZECZNICTWA
ORZECZNICTWO
DO CELÓW RENTOWYCH

Kto znał – wspomni / Kto kochał, nie zapomni...
Koledze Leszkowi Płatkowi i Jego bliskim z powodu śmierci
Brata
Szczere wyrazy współczucia składa
Danka

Wyjątkowy rok dla KLAUDYNKI - 15 urodzinki!
Z okazji 15 lat Klaudynki zachęcamy do włączenia się do akcji 15 zł. na 15 urodziny.
Życząc Klaudynce wielu pięknych, kolejnych lat
możesz wpłacić na konto 15 zł. (lub wielokrotność)
z dopiskiem 15 lat - darowizna.
Czekamy na Państwa, liczymy na Was!
Dochód z akcji zostanie przeznaczony na zabiegi rehabilitacyjne
dla podopiecznych.
Numer konta:
Bank Spółdzielczy Kórnik 82907600082001001271300001
12. Kosmetyka ,,Princess”
13. Sklep ,,Ewa” – Ewa Sarnowska
14. Bank Spółdzielczy w Kórniku
15. Foto RMC Czechoski
16. KM Partner
17. Graffiti
18. Jubiler Krzysztof Buszkiewicz
19. ,,Oskar”
20. Restauracja ,,Nestor”
21. Sklep ,, Triumph”
22. Biustonosze ,,Parys”
23. Centrum Rehabilitacji Jankowiak
24. ,,Studio-Sun’’
25. Hurtownia kosmetyków ,,Powąska”
26. Studio ,,Atelier” Paulina Latusek
27. KCRiS „OAZA”
28. Hotel Daglezja
29. Klinika Piękna ,,Biogenica” Krzysztof Łuksza
30. Kwiaciarnia ,,Stokrotka”- Robert Taciak
31. ,,Mona Style’’- Monika Kwiatkowska
32. ,,Azart” Agnieszka Zdziebkowski
33. Anna Cwojdzińska
34. Centrum Piękna ,,Goya”
35. Sklep Monopolowy
Krystyna Andrecka- Kaczmarek
36. Sklep Monopolowy Andrzej Starosta
37. Salon Fryzjerski Irena, Albin Nowak
38. Sklep wielobranżowy Jolanta Kurminowska

39. Salon Fryzjerski Maciej Kuszak
40. Salon Fryzjersko- Kosmetyczny ,, Joanna”
41. Stacja Partnerska Lotos, Firma Mz Trade
w Bninie
42. Biblioteka Publiczna w Kórniku- filia w Bninie
43. 3F Zdrowie i Uroda
44. Restauracja ,,Wielkie Nieba”
45. Renata Jastrzębska
46. Sklep Spożywczy ,,Pimpas”
47. Kwiaciarnia ,,Kasia i Wojtek”
48. Materiały Budowalne ,,Kuraś”
49. Instytut Zdrowia i Urody ,,Sephia”
50. Instytut Dendrologii PAN,
Arboretum Kórnickie
51. Szkółki Kórnickie
52. Beata Staniszewska- „Renesans Piękna”
53. Restauracja ,,Biała Dama’’
54. Świeże Surówki Grześkowiak
55. Apteka przy przychodni „ KORMED
56. Sklep mięsny- Robakowo Osiedle Tygrysie
57. Studio Urody AMD
58. Salon kosmetyczny Anna Janeczko
59. Sklep spożywczy – Surdyk
60. „Klaudynka” dziękuje także wszystkim
Osobom Indywidualnym

Orzecznictwo do celów rentowych o
niezdolności do pracy
Aktualnie funkcjonują cztery systemy
orzecznictwa ustalające uprawnienia do
świadczeń rentowych, działające w ramach:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Obrony Narodowej
(MON), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji (MSWiA).
Orzeczenia na podstawie, których wyżej
wymienione instytucje podejmują decyzję w
sprawie świadczeń rentowych wydają: Lekarze
orzecznicy/komisje lekarskie ZUS, lekarze rzeczoznawcy/komisje lekarskie KRUS, komisje
lekarskie MON i MSWiA.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
Do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych należy m.in. orzekanie do celów
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń
wypłacanych przez Zakład, do których prawo
uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności
do pracy lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji – w tym do renty socjalnej.
Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi
podstawę do wydania decyzji przez ZUS w
sprawie świadczeń z tytułów:
1. Renty socjalnej – dla osoby pełnoletniej
całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu naruszenia sprawności organizmu, które powstało
przed ukończeniem 18 rż., lub w trakcie nauki w
szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem
25 rż., albo w trakcie studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej.
2. Renty szkoleniowej – dla osoby, która
spełnia warunki wymagane do przyznania
renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska
orzeczenie o celowości przekwalifikowania
zawodowego ze względu na niezdolność do
pracy w dotychczasowym zawodzie.
3. Niezdolności do pracy (renta inwalidzka
trwała lub okresowa).
Pojęcie niezdolności do pracy:
Niezdolną do pracy jest osoba, która całko-

UWAGA!
Samo orzeczenie o niezdolności do pracy
nie jest równoznaczne z prawem do renty.
Jeśli w orzeczeniu uznano, że dana osoba
„nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy” (jest
niezdolna do pracy częściowo lub całkowicie),
wcale nie znaczy to, że nie może ona faktycznie
podjąć pracy, nawet gdy pobiera świadczenie.

śp. Andrzej Płatek
Patrzysz teraz na mnie z góry
Przez błękitne chmury.
Dusza Twoja jest już w niebie,
Jednak w sercu i pamięci
Tak jak tu na ziemi
Zawsze będę miał Ciebie.
Bóg sam wybierze czas,
kiedy wszyscy się znowu spotkamy. Żegnaj!

14 kwietnia 2017 r.

(KRUS), które wydają: orzeczenia o całkowitej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego, orzeczenia o stałym i długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu w związku z ustaleniem
prawa do jednorazowego odszkodowania z
tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy można pobrać i złożyć w:
KRUS
Adres: ul. Św. Marcin 46/50,
60-959 Poznań,
Telefon.: 61 85 30 920, 85 30 922,
85 59 926, 85 25 009,
KOMISJE LEKARSKIE PODLEGŁE MINISTROWI OBRONY I MINISTROWI SPRAW
WEWNĘTRZYNYCH I ADMINISTRACJI
Funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emeryci i
renciści tych jednostek oraz ich rodziny – podlegają komisjom lekarskim podległym Ministrowi
Obrony i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które ustalają niezdolność do
pracy/ służby.
UWAGA! Orzeczenia wydane przez KRUS
oraz przez komisje lekarskie podległe MON i
MSWiA wydane po 1 stycznia 1998 roku nie
stanowią podstawy do zaliczenia osób, których
orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą uzyskać
prawne potwierdzenie niepełnosprawności,
powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w Poznaniu ul. Słowackiego 8) o
ustalenie stopnia niepełnosprawności.
opracowała:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO (KRUS)
Rolnicy i ich rodziny – podlegają lekarzom
rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

„Odszedłeś drogi bracie tak nagle,
że ani uwierzyć, ani się pogodzić”

Leszek

nr 7/2017

wicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy
zarobkowej z powodu naruszenia sprawności
organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności
po przekwalifikowaniu.
Niezdolność do pracy może być częściowa
lub całkowita. Częściowo niezdolną do pracy
jest osoba, która utraciła w znacznym stopniu
zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Całkowicie niezdolną
do pracy jest osoba, która utraciła zdolność
do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stwierdzenie naruszenia sprawności organizmu w
stopniu powodującym konieczność stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
stanowi podstawę do orzeczenia niezdolności
do samodzielnej egzystencji.
Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności
do pracy oraz rokowaniu, co do odzyskania
zdolności do pracy lekarz orzecznik bierze pod
uwagę: stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia sprawności
w wyniku leczenia i rehabilitacji, możliwość
wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej oraz celowość przekwalifikowania
zawodowego, biorąc pod uwagę m.in. dotychczas wykonywaną pracę, wykształcenie i wiek.
W związku z powyższym lekarz orzecznik
może orzec: okresową niezdolność do pracy,
trwałą niezdolność do pracy.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy można pobrać i złożyć w:
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Adres: Starołęcka 31, Poznań
Telefon:61 874 54 00

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

PODZIĘKOWANIE

Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671

Jest granica bólu, o którym nie sposób mówić/ Później przychodzi ukojenie
Najlepiej bowiem wyraża je milczenie...Nadchodzi jednak taki czas
Gdy znowu zaczyna świecić słońce / I serce się otwiera
Choć wie, że życie nie będzie takie samo
śp. Czesława Płatek
odeszła drogą bez powrotu, w jednym kierunku – do Boga Dobrego i Miłosiernego.
„Stworzyłaś Mamo prawdziwy Dom
– pełen miłości, schronienia przed burzami życia,
zacisze radości, spokoju, odpoczynku, miejsce nadziei i marzeń.
Pokazałaś jak żyć/Nauczyłaś szanować,
By w miłości razem być.Dziękuję Mamo/Czym jest teraz Dom bez Ciebie
Smutkiem, ciszą, pustką i wielką tęsknotą!
Syn Leszek
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W latach trzydziestych XX w. jedno z największych drzew iglastych w parku kórnickim,
uwiecznione na obrazie św. Rocha w kościele,
wielki świerk zwany Kazimierzem Wielkim
zaczął zamierać. Wówczas Antoni Wróblewski
w „Wiadomościach z Ogrodów Kórnickich”
napisał z żalem o świerku:
„Był on jedną z ciekawszych atrakcyj dla
turystów. Będzie nam go ogromnie brakowało”.
Świerk umierał w sposób naturalny, stopniowo, do czego przyczyniła się kilkuletnia susza.
Dla wielu współczesnych Kórniczan i turystów nie mniejszą atrakcją były sędziwe pnącza
obrastające neogotycką bramę i mur oddzielający teren dawnych ogrodów warzywnych od
ulicy Zamkowej. Zachwycały przede wszystkim
jesienią, gdy liście winobluszczu zabarwiały
się na żółto i czerwono. W przeciwieństwie do
wielkiego świerka, który umierał powoli, pnącza
zniknęły niespodziewanie, szybko, wycięte
drastycznie przy samej ziemi.
Wielu Kórniczan zadaje pytanie: „Dlaczego
tak się stało? Czy to było konieczne?” Te pnącza były tu przecież „od zawsze”, podobnie jak
zamek i kościół, nic nie wskazywało na to, że są
w złej kondycji. Były elementem krajobrazu kórnickiego, wypełniały przestrzeń publiczną, która
jest częścią wspólną – jest wspólną własnością.
To samo pytanie postawią goście, którzy
przyjadą do Kórnika wraz rozpoczynającym
się sezonem wiosennym w arboretum i zobaczą zmianę jaka zaszła w jednym z bardziej
urokliwych i często fotografowanych miejsc
miasteczka.
Decyzję o wyeliminowaniu pnączy z kórnickiego krajobrazu podjęli ludzie dorośli, kierując
się zapewne jakimiś względami praktycznymi.
Zazwyczaj w takich przypadkach mówi się

o względach bezpieczeństwa, o uszkodzeniach, jakie mogą powodować rośliny. Dla
dzieci i tych spośród dorosłych, którzy pamiętają
o tym, że niegdyś także byli dziećmi i zachowali
dziecięcą wrażliwość, brama pokryta bujną
roślinnością wydawała się przede wszystkim
spełnieniem snów lub marzeń o tajemniczym
ogrodzie. Wyobraźnia podpowiadała, że do
ogrodu ukrytego za wysokim murem można
było wejść tylko przez tę jedną bramę, zamkniętą na klucz, który zapewne już dawno zaginął.
Ogród był intrygujący; krył jakąś tajemnicę.
Wejście do tajemniczego ogrodu, niemożliwe
dla większości przechodzących obok muru
osób, pozwoliłoby na ucieczkę od monotonnej,
uporządkowanej, przewidywalnej, zazwyczaj
betonowo-szarej rzeczywistości i zachęcałoby
do podjęcia próby rozwiązania zagadki.
Motyw tajemniczego ogrodu mógłby być
atrakcyjnym punktem opowieści o Kórniku. Ale
już nie będzie, ponieważ ogród został nieco
wyjałowiony i odarty z tajemnicy.
Pnącza zniknęły, pozostał surowy mur. Nie
takie było założenie budowniczych „gotyckiej”
bramy i muru, który miał strzec – dosłownie
i symbolicznie – dostępu do ogrodów. Trzy
bramy zbudowano według projektu Celestyny
i Tytusa Działyńskich pod koniec lat pięćdziesiątych XIX w. Budowę dokończył ich syn – Jan
w kolejnym dziesięcioleciu. Od początku założono, że mur ceglany, nawiązujący do dawnych
fortyfikacji, będzie ozdobiony „wijącymi się”
roślinami, które posadzono w regularnych
odstępach. Do naszych czasów dotrwał tylko
relikt ogrodzenia – jeden odcinek muru i jedna
brama okryta obficie starymi pnączami.
Symbolika bluszczu porastającego drzewa
w parku jest łatwa do odczytania – oznacza
trwałość, wieczność i przywiązanie (wierność).
Był też inspiracją dla artystów i rzemieślników
w tworzeniu motywów dekoracyjnych. Pnącza
tracące liście w okresie zimowym nie zawsze
wyglądają tak atrakcyjnie jak bluszcz, ale
wiosną budzą podziw dla ukrytych w nich sił

witalnych, gdy z pozornie suchych i martwych
łodyg wyrastają młode liście. Stare, rozrośnięte
pnącza miały dodawać wieku i podkreślać szacowność budowli, którą okrywały. Podobnie jak
niegdyś atrybutem sędziwego, mądrego i doświadczonego starca była długa, siwa broda.
Pnącza zasługiwały na szacunek ze
względu na wiek. Tradycja ich sadzenia przy
dziedzińcu zamkowym sięgała czasów Jana
Działyńskiego (przed 1880 r.), a one same miały
przeszło 80 lat. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. sadzono w Ogrodach Kórnickich pnącza wyrosłe z nasion sprowadzanych
i pozyskiwanych z najróżniejszych rejonów
świata, a w okresie powojennym prowadzono
badania nad wykorzystaniem praktycznym tych
roślin. Stosunkowo szybko rosnące, efektowne
i mało wymagające, miały służyć do okrywania
ruin w miastach, których nie zdołano jeszcze
odbudować ze zniszczeń wojennych.
Stare pnącza powinny być zachowane i pielęgnowane na równi z murem i bramą, na której
się wspierały. Jako element pomnika historii.
Imię i nazwisko autora
do wiadomości Redakcji

Wielkanocne harce
z pisankami w Koninku

W dniu 21 marca odbyło się na świetlicy wiejskiej w Prusinowie
„Powitanie Wiosny”. Mieszkańcy mogli wykazać się plastycznie
i pochwalić się kreatywnością. Pojawiły się pierwsze wielkanocne
jaja oraz kolorowe ozdoby, powstały prawdziwe arcydzieła!!! Nie
zabrakło również gier i zabaw dla najmłodszych, chociaż nawet
starsi mieszkańcy aktywnie i ochoczo wzięli udział w rozgrywkach.
Oczywiście przy wspólnej zabawie towarzyszyła nam muzyka. Ze
względu na pogodę, która spłatała nam tym razem figla nie odbyło
się ognisko, ale to będzie wspaniała okazja aby spotkać się jeszcze
raz. Serdecznie dziękujemy naszej animatorce Asi, która razem
z nami pożegnała Marzannę oraz także przybyłym mieszkańcom.
Zapraszamy za rok!

W sobotę 10.04.2017r odbyło się coroczne malowanie pisanek
i przygotowywanie ozdobnych koszyczków. W czasie spotkania przypominano najmłodszym zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.
Dzieci wraz ze swoimi rodzicami wspólnie dekorowały jajka różnymi
metodami. W ruch poszły kleje, farbki, pisaki, cekiny, wstążki. Metody
upiększania były różne, jakie tylko podpowiadała wyobraźnia. Wszyscy
razem odkrywali uczucie radości związane ze wpólnym strojeniem jajek,
koszyczków i innych wielkanocnych ozdób. Był to bardzo miły wstęp
do zbliżających się Świąt Wielkanocnych, które są świętami wesołymi,
rodzinymi, pełnymi tradycyjnych zwyczajów.
Spotkanie wielkanocne zostało zorganizowane przez sołtysa Jacka
Schmidta, który bardzo dziękował za pomoc w organizacji państwu Janinie i Janowi Jankowiakom, pani Aleksandrze Michałowicz, pani Beacie
Urbaniak, pani Adzie Koper, pani Julii Szafraniec i pani Iwonie Szalczyk.
Sołtys Koninka Jacek Schmidt wraz z Radą Sołecką życzy mieszkańcom Gminy Kórnik, aby Święta Wielkanocne były przepełnione
radością i rodzinną atmosferą.
Sylwia Łoś

Larysa Jankowska

Wszystkim mieszkańcom Błażejewa wspaniałych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą
w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób
życzy
sołtys Beata Jefremienko

Nowa Publikacja

WIOSENNE SPRZĄTANIE W SZCZODRZYKOWIE

- Konkurs!

Mamy dziś dla Czytelników nie lada gratkę - otrzymaliśmy bowiem dla
Państwa trzy egzemplarze nowej publikacji autorstwa dr Zbigniewa Kalisza
zatytułowanej „Fundacja Zakłady Kórnickie w latach 1925-1953”.
Jak czytamy we wstępie „Celem (...) publikacji jest przedstawienie spraw związanych z powstaniem Fundacji Zakłady Kórnickie (FZK), jej podstawami prawnymi
i finansowymi, jak również koncepcjami funkcjonowania zakładów w strukturze
organizacyjnej FZK oraz działalności gospodarczej”.
By stać się posiadaczem jednej z trzech ofiarowanych Redakcji przez Fundację
„Zakłady Kórnickie” książek należy najpierw prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:
„W jakim mieście odbyły się obrady sądu rozjemczego, który w 1902 r. zadecydował o losach sporu o Morskie Oko”. Odpowiedź należy przesłać do Redakcji:
- drogą mailową, na adres korniczanin@kornik.pl (z hasłem FZK w temacie
wiadomości)
- pisemnie z podaniem kontaktu do autora osobiście lub pocztą skierowaną
do siedziby Redakcji (Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik).
Na odpowiedzi czekamy do dnia 21 kwietnia 2017 r. Wśród osób, które dostarczą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy trzy egzemplarze tej ciekawej, bogato
ilustrowanej publikacji.
Zapraszamy do zabawy i dziękujemy Fundacji „Zakłady Kórnickie” i autorowi
za przekazanie książek.
ŁG
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Powitanie wiosny
w Prusinowie
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Sprzątanie Świata obchodzimy co prawda w trzeci weekend września, natomiast
w Szczodrzykowie przyśpieszyliśmy ten
dzień, bowiem okazało się iż po okresie
zimowym pobocza dróg i rowy stały się
miejscem składowania odpadów.
Z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego
i rady sołeckiej wiosenne sprzątanie Szczodrzykowa odbyło się dnia 08.04.2017 r. w
godz. 09:00 do 13:00 .
W przeprowadzonej akcji wzięło udział
22 osób , tym duża grupa dzieci i młodzieży.
Uporządkowano i wyczyszczono pobocza
dróg i rowy przy drogach gminnych, częściowo powiatowej i wojewódzkiej obrębu
sołectwa. Obiektami sprzątających były:
przystanki autobusowe, boiska sportowe,
tereny wokół świetlicy i okoliczne lasy
należące do Lasów Państwowych, ANR
oraz FZK. Zebrano 28 worków śmieci oraz
zlikwidowano 1 dzikie wysypisko.
Sołtys dziękuje wszystkim uczestnikom
akcji, którym nie jest obojętny los oraz
wygląd wsi i apeluje do tych wszystkich,
którzy nagminnie zaśmiecają nasze śro-

14 kwietnia 2017 r.

dowisko by zastanowili się nad własnym
postępowaniem i zmienili swoje niechlubne”
przyzwyczajenia”.
Zwracamy się również do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz PKP by zostały
zamontowane kosze na śmieci na parkin-

gach naprzeciwko peronu 1 i 2 przy stacji
PKP Kornik. Brak ich powoduje, iż kierowcy
zostawiają śmieci na parkingu względnie
wyrzucają je do przyległego lasu.
Roman Genstwa
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Wieczorem 5 kwietnia spotkaliśmy się w gronie najbliższych przyjaciół „Ogończyka”
w kawiarni Lody Mady, skąd w egzotyczną podróż do Emiratów Arabskich zabrała nas
pani Sylwia Rybak. Przy kawie i pysznych firmowych ciastach przenieśliśmy się do zbudowanego na pustyni kraju najwyższych wieżowców, wzniesionych ludzką ręką wysp
i ekstrawaganckich akwenów. Nasz Gość- pani Sylwia wraz z mężem i synkiem- spędziła
tam zimowe ferie, zabierając ze sobą walizkę letnich sukienek i szortów, gdyż zimowe
temperatury w tym kraju utrzymują się w granicach 25 stopni (latem nawet 50!). Nasza
„cicerone”, aby pobudzić wyobraźnię słuchaczy, do efektów słuchowych i wzrokowych
dołączyła zapachy Emiratów- wonne kadzidełka, olejki i perfumy przywiezione z podróży.
Dzięki pani Sylwii poznaliśmy tajniki robienia zakupów oraz wiązania kaszmirowego szala!
Pani Sylwio, dziękujemy za wspaniały wieczór!
L.K-N
Zapraszamy w dn. 24 kwietnia na warsztaty genealogiczne
do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Zbiórka o godz. 16.20 przy głównym wejściu do katedry.
Informacje: tel. 517 973 065

Wystawa w „Oazie”

W czwartek 30 marca 2017 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
odbył się XV wernisaż. Bohaterką spotkania
była malarka Joanna Bobrzyk. Wernisaż
otworzył dyrektor Centrum Wojciech
Kiełbasiewicz. W przestronnym wnętrzu
holu Oazy przepiękne gobeliny podziwiało
ponad pięćdziesięciu gości. Przybyła tak
liczna publiczność z zafascynowaniem
wsłuchiwała się w opowiadania autorki.
Nie obyło się bez licznych pytań. Wernisaż

uświetnił występ wokalistek Grupy Artystycznej Erato i Zespołu Wokalnego Inspiro
Anny Jarmuszkiewicz i Bogumiły Wielgosz.
W kawiarni Ventus można było podziwiać
najświeższy gobelin pt: ” Violetta”. Parce
autorki będą zdobiły wnętrze Oazy jeszcze przez ponad miesiąc, a ponieważ są
oryginalne i godne uwagi, warto się z nimi
zapoznać.
Zapraszamy!
KCRiS „Oaza”

Wyniki
XV Gminnego
Konkursu Piosenki
Dziecięcej

KULTURA

KULTURA

Zapachy Emiratów

Jury w składzie: Karol Napieralski - przewodniczący, Jerzy Cepka, Ewa Wodzyńska
po wysłuchaniu uczestników XV Gminnego
Konkursu Piosenki Dziecięcej postanowiło
przyznać następujące nagrody:
I grupa: klasy 0-III
I miejsce: Julia Kotowicz, Maja Lipska
II miejsce: Weronika Potocka, Zuzanna
Raźniewska
III miejsce: Aleksandra Czapkiewicz, Julia
Stypczyńska, Dominik Bzymek, Natalia
Morszner
Wyróżnienie: Mariam Adam, Karolina
Gaworska, Zofia Nowaczyk
II grupa: klasy IV-VI
I miejsce: Emilia Pawlak, Filip Sznura
II miejsce: Julia Pelczyńska, Karolina
Szymaniak
III miejsce: Anna Galubińska, Patrycja
Ogórkiewicz, Anna Pelczyńska, Dominika
Szalczyk
Wyróżnienie: Maria Galubińska, Roksana
Turowska
III grupa: gimnazja
I miejsce: Klaudia Stelmasiak
II miejsce: Anna Bąk
III miejsce: Maria Matuszewska

KOK

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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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
„Opowiem
o
słonecznej
Kalifornii,
zachęcając
przyszłych podróżników do
zwiedzania
przepięknego
zachodniego wybrzeża, gdzie
życie toczy się znacznie
spokojniej, a lato trwa cały
rok. Zapraszam serdecznie!”

29.04- WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY. Turniej ma charakter otwarty. Liczba
miejsc ograniczona (40). Zapisy drogą
elektroniczną: wiezakornicka@gmail.com
lub w dniu zawodów do 15:50. Miejsce:
Świetlica OSiR-OAZA, Błonie, ul. Leśna 6
w Kórniku. Start godz.: 16:00.

Patrycja Gabska- studentka
turystyki i rekreacji. Po pierwszym
roku studiowania zdecydowała się na
urlop dziekański, spełniając swoje
największe marzenie, którym było
poznanie Stanów Zjednoczonych
oczami mieszkańca i turysty.
ZAPISY:
Tel: 61 8170 021
Biblioteka Publiczna w
Kórniku
Ul. Poznańska 65

20 kwietnia 2017 r. godz. 19.00
restauracja „Ventus”
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
email: podroznik.kornik@gmail.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

1-3.05 – „KWITNĄCE MAGNOLIE”.
Arboretum w Kórniku.
18.04 - BAJKOCZYTANIE - „ŚMIGUS
DYNGUS” Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz.: 17:30
19.04 – W RAMACH AKADEMII SENIORA: GIMNASTYKA I EMISJA GŁOSU.
Strażnica OSP w Kórniku, godz.: 16:00.
Obowiązują zapisy na zajęcia: Wydział
Promocji (pl. Niepodległości 41, Kórnik)
lub telefonicznie Magda Pawlaczyk 886
111 091, Robert Jankowski 515 229 684.

IX Ogólnopolski Przegląd
Hejnałów
i Intrad Maryjnych

20.04 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. „Spacerując wśród gwiazd czyli rok
w Hollywood” - Patrycja Gabska. KCRiS
OAZA, restauracja „Ventus”, godz.: 19:00.
Zapisy tel. 61 8170 021.

Kórnik, 28 maja 2017

22.04. XV FESTIWAL MŁODYCH
MUZYKÓW. Kórnicki Ośrodek Kultury.
Początek godz. 10:00.

W roku znaczących rocznic : 100-lecia objawień Matki Bożej
w Fatimie, 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i
300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbędzie się w Kórniku IX Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad
Maryjnych pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks.
Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz pana Jerzego
Lechnerowskiego, burmistrza Kórnika.
Celem Przeglądu jest prezentacja i propagowanie pięknych,
muzycznych wyrazów kultu Bogarodzicy w naszej Ojczyźnie.
W tym roku w kolegiacie kórnickiej będzie można usłyszeć intrady i hejnały z licznych sanktuariów Maryjnych z Polski i kilku
zagranicznych. Wśród wykonawców, tradycyjnie już, znajdzie się
znakomity Oktet Jasnogórski pod dyrekcją pana Marka Piątka.
28 maja br. spotykamy się przed Kolegiatą, by o godz. 15.00
wysłuchać tzw. Sygnaturki Muzycznej, po czym około godz.
15.30 rozpocznie się Koncert Główny.
Organizatorzy Przeglądu – Rada Drużyny-Orkiestry Harcerskiej ZHP, Krąg Harcerzy Seniorów i Koło Przyjaciół Harcerstwa
oraz Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, serdecznie zapraszają wszystkich wiernych sympatyków dotychczasowych Przeglądów, a także wszystkich miłośników muzyki
intradowej i hejnałowej, tak nieodłącznie związanej z kultem Matki
Bożej w Jej cudownych wizerunkach.
Komitet Organizacyjny

26.04 – W RAMACH AKADEMII SENIORA: „WUJA CZECHU” – SPOTKANIE
Z MARKIEM SZYMAŃSKIM AUTOREM
DWÓCH KSIĄŻEK NAPISANYCH W GWARZE POZNAŃSKIEJ. Kawiarnia Walentynka (wejście od ul. Kuśnierskiej), godz.:
18:00. Obowiązują zapisy na zajęcia: Wydział Promocji (pl. Niepodległości 41, Kórnik) lub telefonicznie Magda Pawlaczyk 886
111 091, Robert Jankowski 515 229 684.

22-23.04 - „VI KÓRNICKI SPŁYW
KAJAKOWY Z FX-EM”. Informacje szczegółowe dotyczące spływu, płatności za
spływ, regulamin oraz pozostałe niezbędne
informacje znajdują się na stronie: www.
fxevents.pl.
23.04 - TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. Turniej ma charakter otwarty i będzie
rozegrany w następujących kategoriach
50+, 30+,16+, do lat 15. W godz.: 11:0013:00 odbędzie się konkurs rzucania lotką
i strzelania z wiatrówki. Radzewo, godz.:
9:00.

6-7.05 – „KÓRNICKIE SMAKI” - więcej
informacji na str. 28
13-14.05- „KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ
BIAŁE BZY”. Arboretum w Kórniku.
20-21.05 – „KÓRNICKIE SPOTKANIA
Z BIAŁĄ DAMĄ”. Gwiazdami imprezy będą
Michał Szpak (sobota) i Zbigniew Wodecki
(niedziela). Prowent.
20-21.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”. Arboretum w Kórniku.
21.05 – „MAGNIFICAT” JOHNA RUTTERA w wykonaniu zespołów: Chóru Castellum Cantans Kórnickiego Towarzystwa
Śpiewaczego, Zespołu Dziewczęcego
Tutti Santi przy parafii Wszystkich Świętych
w Kórniku, Chóru Kameralnego, Chóru
Dziecięcego i Chóru „Akrywima” Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, Poznańskiego Chóru Chłopięcego,
Żeńskiego Chóru Kameralnego „Canto
Cantare”, Orkiestry Symfonicznej Zespołu
Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej
w Poznaniu oraz solistki Marzeny Michałowskiej - sopran solo, całość pod dyrekcją
Dariusza Tabisza
Kolegiata Kórnicka, godz.: 19:00.
27-28.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”.Arboretum w Kórniku.
28.04 IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH. Kolegiata Kórnicka.

24.04 WARSZTATY GENEALOGICZNE
w Archiwum Archidiecezjalnymw Poznaniu.
Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”.
Zbiórka dla wszystkich zainteresowanych
o godz. 16.20 przy głównym wejściu do
katedry w Poznaniu. Informacje: tel. 517
973 065

Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj
nas o tym: kultura@kornik.pl

25.04 - BAJKOCZYTANIE - „ŻUBR
POMPONIK”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30.

Opr. Zofia Fludra

Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

KONKURS POETYCKI
„KOŃ SZTUKI“ 2017.
Organizator:
Kórnicki Ośrodek Kultury (KOK).
Cel konkursu:
- popularyzacja i promocja amatorskiej
twórczości literackiej inspirowanej tematem
konia w sztuce,
- stworzenie możliwości poetom-amatorom do zaprezentowania swojej twórczości
na forum publicznym w trakcie realizowanej
akcji plastycznej „Koń sztuki“ oraz poddanie
jej ocenie profesjonalnego jury,
- wyłonienie i nagrodzenie talentów
literackich.

KULTURA

KULTURA

Afisz

Założenia regulaminowe
W konkursie może brać udział młodzież
gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz
dorośli, niebędący członkami związków
twórczych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest dostarczenie drogą elektroniczną do
Kórnickiego Ośrodka Kultury na adres
mailowy: kontakt@kornickiosrodekkultury.
pl 1do 2 tekstów w terminie 7.04.2017 r.
do 10 czerwca 2017 r. Do utworów należy
dołączyć dane zgłaszającego: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, krótką informacją o autorze, nazwę
i adres szkoły .
Konkurs jest organizowany dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego
w trzech kategoriach wiekowych: młodzież
gimnazjalna, ponadgimnazjalna i dorośli.
Utwory zgłoszone do konkursu mają być
inspirowane tematem konia w sztuce i nie
mogą być nigdzie wcześniej publikowane
ani nagradzane.
Konkurs będzie rozstrzygany tylko
w przypadku wpłynięcia do organizatora
co najmniej 6 prac w każdej kategorii. O nie
rozstrzyganiu konkursu organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
Wiersze oceniać będzie profesjonalna
komisja powołana przez organizatora,
która przyzna 1 nagrodę i 2 wyróżnienia,
w każdej kategorii.
Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie
z komisją, wręczenie nagród odbędzie się
01.07.2017 r. przed siedzibą KOK, pod
rzeźbą „Konia sztuki“.
Nadesłane prace nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do publikacji konkursowych tekstów bez
gratyfikacji pieniężnych na stronie KOK.
W sprawach nieujętych w regulaminie
decydują organizatorzy.
Uczestnik, przystępując do konkursu
i podając swoje dane osobowe, wyraża
zgodę na ich przetwarzanie przez KOK
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi
zmianami Dz. U. 133/97 oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów
promocyjnych organizatora.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Kórnickim Ośrodku Kultury
ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik lub na stronie
internetowej: www.kornickiosrodekkultury.pl
KOK
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PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI WIERSZOWISKO 2017

W ramach współpracy z przedszkolami,
które wspólnie z nami realizują program
Optymistyczne Przedszkole, Przedszkole nr
2 Cztery Pory Roku zorganizowało Przegląd
Poezji Dziecięcej. Wzięli w nim udział reprezentanci Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku, Przedszkola nr 81 im. Skrzata Borodzieja w Poznaniu, Przedszkola nr 3 Pod
Kasztanami w Swarzędzu oraz przedstawiciele
grup z Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku. Na
przeglądzie recytowało wiersze 15 dzieci.
W tym roku pierwszy raz odbył się Przegląd
Poezji wśród zaprzyjaźnionych placówek,
który – w związku ze sporym doświadczeniem
zdobytym dzięki Wierszowisku – został zorganizowany w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory
Roku. We wcześniejszych latach dzieci jeździły
do zaprzyjaźnionych przedszkoli na innego
rodzaju przeglądy lub konkursy.
Podobnie jak Wierszowisko, przegląd nie
miał charakteru konkursu. Naszym celem było
umożliwienie dzieciom wystąpienia przed szerszą publicznością, a także upowszechnienie
poezji dziecięcej i odkrycie jej wartości.
Po przeglądzie dzieci miały możliwość się
poznać i wymienić się wrażeniami podczas
wspólnego poczęstunku.
Tegoroczny przegląd – w co ogromnie
ufamy – zapoczątkuje nową tradycję między
zaprzyjaźnionymi, optymistycznymi przedszkolami.
M.L., R.S.

ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU W PROJEKTCH UNIJNYCH
Od roku szkolnego 2016/2017 Zespół
Szkół w Kórniku uczestniczy w kilku
projektach finansowanych ze środków
europejskich.
Projekt Nr 1
– czas realizacji
od 01 września 2017 roku
– 31 sierpnia 2019 r.
Gotowi do pracy - poprawa zdolności
do zatrudnienia uczniów placówek
kształcenia zawodowego, dla których
organem prowadzącym jest
Powiat Poznański.
Poddziałanie 8.3.4. kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF
Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
-darmowy kurs Prawo Jazdy Kat. B,
-darmowy kurs „Operatora Wózków Widłowych”,
-staże w firmach logistyczno- spedycyjnych (
uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
-darmowe- specjalistyczne zajęcia z języka
angielskiego zawodowego,
-darmowe- specjalistyczne zajęcia z języka
niemieckiego zawodowego,
-darmowe zajęcia w ramach „ SUPERLOGISTYKA”
Ponadto szkoła zostanie wyposażona w:
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- pracownię komunikacji języków obcych,
- pracownię logistyczną,
- pracownię środków transportu.
Projekt Nr 2
- Projekt w trakcie realizacji.
Zakończenie projektu 2020 r.
Projekty rozwojowe Wyższej Szkoły
Logistki w Poznaniu
„Logistyka stawia na technika”
www.wsl.com.pl/projekty-rozwojowe-wsl
Projekt „Logistyka stawia na technika
„– podnoszenie kwalifikacji zawodowych
uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”,
nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany
jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego .
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
-staże u pracodawców ( uczniowie otrzymują
wynagrodzenie)
-udział w konferencjach Logmeeting, możliwość
zdobycia certyfikacji ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN,
-doposażenie w materiały dydaktyczne, wycieczki edukacyjne.
Projekt Nr 3
– czas realizacji do końca 2022 roku
Projekt na rzecz otoczenia społeczno-

-gospodarczego Politechniki Poznańskiej „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” www.zawodowcy.org
Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został
uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
i będzie realizowany do końca 2022 roku przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
(Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)
oraz Politechnikę Poznańską we współpracy
z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo
z terenu województwa wielkopolskiego
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
-tygodniowe zajęcia specjalistyczne dla
uczniów w innowacyjnych technologicznie
laboratoriach logistycznych Politechniki Poznańskiej,
-dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów przygotowanych
w nowoczesnej technologii zamieszczonych
na platformie e-learningowej,
W ramach projektów dokształcana jest
również kadra pedagogiczna.
ZS Kórnik
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POZNAŃ NA OSI CZASU –
TERAŹNIEJSZOŚĆ W LUSTRZANYM
ODBICIU PRZESZŁOŚCI
20 marca 2017 r. odbyła się już VI
edycja wielkopolskiego konkursu plastyczno – historycznego „Poznań na
osi czasu – teraźniejszość w lustrzanym
odbiciu przeszłości” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Udział
wzięły w nim 24 drużyny z 12 szkół.
Konkurs składał się z III etapów: zgłoszenia 3-osobowych drużyn i losowania okresu
historycznego, wykonania pracy plastycznej na
terenie Gimnazjum nr 6 w Poznaniu w czasie
60 min. oraz krótkiej prezentacji historii obiektu
przedstawionego na pracy plastycznej.
Nagrodzone zostały następujące zespoły,
w tym aż dwie drużyny z Gminy Kórnik:
I miejsce – SP 62 (Zuzanna Jarmużek,
Patrycja Kurzawska, Antonina Zarebska).
Nagroda ufundowana przez Wojewodę Wielkopolskiego;
II miejsce – SP w Kamionkach (Sandra Jankowska, Natalia Fracala, Krzysztof Adamczak).
Nagroda ufundowana przez Radę Osiedla
Winogrady Południe;
III miejsce – Gimnazjum w Robakowie
(Weronika Lebiedź, Izabela Pitoń, Marcjanna
Sokołowska). Nagroda ufundowana przez
Radę Osiedla Winogrady Południe.
Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej w holu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Uroczysta inauguracja odbędzie
się 10.04.2017 o godz. 13:00. Wystawa potrwa
do 24.04.2017. Zapraszamy do zwiedzania
wystawy oraz do głosowania na Nagrodę Publiczności dla najciekawszej pracy.
Przebieg konkursu koordynowała Pani
Aleksandra Kaczmarek we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Elżbieta Drótkowska-Klessa,
Przemysław Koliński

Wieści z Kórnickiej Jedynki

Powitanie wiosny
przez uczniów 0-III
ze SP nr 1 w Kórniku

gnięciu tydzień wcześniej półmaratonu
w Atenach, postanowił
przebiec również ten
dystans w Poznaniu,
a po biegu wcielił się,
tak jak i my, w rolę
wolontariusza.
Śmiało możemy
stwierdzić, że była
to kolejna wspaniała
przygoda i niezwykła
nauka dzięki Fundacji
Runport oraz Organizatorom 10. PKO
Poznań Półmaratonu 2017, za co dziękujemy!
W wolontariacie brali udział uczniowie
z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie: Klaudia Adamska, Julia
Frankiewicz, Krzysztof Haremski, Klaudia Kill,
Magdalena Kozak, Bartosz Kupiecki, Oliwia

Nowak, Patrycja Ochowiak, Aleksandra Olejnik,
Wiktoria Polak, Paulina Sobieralska, Dominika
Sosnowska, Sandra Węglarz, Jakub Zawodni.
Anna Drewnowska,
Ewa Otto

BAŚNIOWY ŚWIAT
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym wychowawcy starają się propagować wśród
dzieci aktywność i kulturę czytelniczą, rozbudzać w nich ciekawość świata, rozwijać zainteresowania literackie, plastyczne, muzyczne oraz teatralne uczniów, a o co za tym idzie
- kreować postawy twórcze, pobudzać wyobraźnię i pomysłowość. Takie cele przyświecały
również konkursowi ,,Baśnie z czterech stron świata”, który w dniach 13-22.03.2017 roku
odbył się w świetlicy dzieci młodszych w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Każdego
dnia dzieci słuchały bajki charakterystycznej dla jednej z wielu kultur świata, a następnie
wykonywały na jej podstawie zadanie - rysowały, śpiewały, rozwiązywały krzyżówki i rebusy, tańczyły. Uczniowie poznali takie baśnie jak ,,Lampa Aladyna” z Bliskiego Wschodu,
rosyjskie ,,Podarunki mędrca z gór” czy łotewską ,,Mądrą odpowiedź”. Dzięki dofinansowaniu Rady Rodziców każdy uczestnik otrzymał w nagrodę pięknie ilustrowaną książkę
z wierszami dla dzieci. Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem i zainteresowaniem
wśród dzieci, którym gratulujemy zaangażowania i wytrwałości!
Paulina Wójkiewicz

Wolontariat
10. PKO Poznań Półmaraton 2017
W  niedzielę 26.03.2017 r. po raz kolejny nasza szkolna Drużyna Robaka
uczestniczyła w organizacji jednej z większych imprez sportowych w Polsce. Tym
razem braliśmy udział w organizacji 10.
PKO Poznań Półmaratonu 2017.
Nasi wolontariusze pomagali przy bufecie
dla biegaczy na trasie w okolicach 20 km tuż
przed metą.
Tego dnia pogoda dopisała, nie zabrakło
pozytywnej energii, humoru i chęci do kibicowania biegaczom, a wśród nich szczególnie
nauczycielowi z naszego gimnazjum – panu
Przemysławowi Kolińskiemu, który po przebie-
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We wtorek 21 marca uczniowie z klas
0-III kórnickiej „jedynki” kolorowo, głośno
i wesoło przywitali wiosnę. Przygotowania
do tego szczególnego i długo wyczekiwanego dnia trwały cały tydzień. Każda klasa
miała za zadanie przygotować życzenia do
Pani Wiosny i wiosenną piosenkę, a chętni
uczniowie mogli wziąć udział w konkursie
plastycznym pt.: „Co ptaki widziały, gdy do
Polski wracały”.
W dniu powitania wiosny wszystkie
dzieci przybyły do szkoły w dobrych nastrojach, pięknie przebrane w wiosenne stroje,
kolorowe kostiumy i wiosenne emblematy,
aby zaakcentować nadchodzącą porę
roku. Dziarskim krokiem i z uśmiechem na
ustach, wyruszyliśmy na pobliskie osiedla,
aby wszyscy ich mieszkańcy dowiedzieli
się jak powitanie wiosny świętuje kórnicka „
jedynka”. Nasz korowód stał się jedną wielką
zapowiedzią wiosny, głośnymi okrzykami
i przy akompaniamencie tamburyn, bębenków i grzechotek uczniowie przeganiali zimę
i przywoływali upragnioną wiosnę.
Po przemarszu przyszedł czas na
ostateczne rozstanie się z zimą – dzieci
skrupulatnie schowały marzannę do worka,
żeby móc już cieszyć się cieplejszą pogodą.
Następnie wszyscy uczniowie przystąpili do
wykonania prac plastycznych. Każda klasa
miała możliwość wykonania w plenerze
wiosennej ilustracji w wielkim formacie.
Nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego i rozdanie nagród zwycięzcom
oraz przekazanie słodyczy dla każdej klasy,
które zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Na cześć wiosny zaśpiewaliśmy kilka
przepięknych piosenek. Wspólnie bawiliśmy
się, ciesząc się z pięknej pogody, która
towarzyszyła nam podczas całej imprezy.

Mamy nadzieję, że na dobre udało
nam się pożegnać zimę i po tak hucznym
i radosnym powitaniu wiosna zawita na
dobre w naszym mieście!
Agata Dopierała i Monika Sobczak

SP1 w Kórniku witała wiosnę…,
czyli „nasza pani to Królewna Śnieżka”
Powoli staje się już tradycją, że raz do
roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
uczniowie mają możliwość zobaczyć spektakl w wykonaniu nauczycieli i pracowników
szkoły.
W poprzednich latach widzowie podziwiali „Kopciuszka” i „Czerwone Kapturki”
– obydwie sztuki w wersji nieco uwspółcześnionej. 21 marca 2017r. sala gimnastyczna
naszej szkoły na jeden dzień znów zamieniła
się w teatr. Nauczyciele udowodnili dzieciom,
że uczuć można w różny sposób, na chwilę
odeszli od tablic i pokazali uczniom, jak ważną rolę w procesie wychowania odgrywa właśnie teatr. Bogdan Suchodolski twierdził, że:
„nie tylko wychowanie ma służyć sztuce, ale
to właśnie sztuka ma służyć wychowaniu”.
Tym razem publiczność obejrzała „Królewnę
Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”.
Baśń wszyscy znają, aczkolwiek wielkim
zaskoczeniem dla widzów było pojawienie
się postaci z innych bajek, w które wcielili się:
- p. Magdalena Stratyńska, p. Magdalena
Gorzelańczyk – pokojówki,
- p. Magdalena Błaszak – prawdomówne
Zwierciadło,
- p. Ewa Kaleta – zła Macocha,
- p. Marek Bugajski, p. Michał Dzieliński –
strażnicy,
- p. Rafał Piórkowski – „szwędacz”,
- p. Łukasz Remszel – dzielny Książę,
- p. Magdalena Błaszak – Królewna Śnieżka,
- p. Marek Bugajski – dobroduszny Gajowy,
- p. Michał Dzieliński – Wilk,
- p. Magdalena Gorzelańczyk – Czerwony
Kapturek,

- p. Marta Serediuk, p. Katarzyna
Szczepaniak, p. Magdalena Stratyńska, p.
Magdalena Gorzelańczyk, p. Marek Bugajski, p. Michał Dzieliński i p. Rafał Piórkowski
– urocze krasnoludki.
W baśniowy nastrój wprowadzili oglądających p. Marta Serediuk i p. Łukasz Remszel, którzy, jako narratorzy, od pierwszych
minut zbudowali niezwykłą atmosferę.
Aktorzy świetnie odegrali swoje role
i przyznamy szczerze, że przy okazji była
to i dla nas, nauczycieli, świetna zabawa.
Nareszcie mogliśmy wyjść nieco ze swych
zwyczajowych ról i pokazać zupełnie inne
oblicza. Niesamowite efekty muzyczne
i dźwiękowe dodawały przedstawieniu
ciekawej oprawy. Na uwagę zasługują też
stroje – w pełni profesjonalne, szykowane
z niezwykłą skrupulatnością i poświęceniem. Po inscenizacji zadowoleni uczniowie
kolejny raz utwierdzili nas w przekonaniu,
że warto włożyć wysiłek i poświęcić czas
w przygotowanie takich występów. Jeszcze
długo po przedstawieniu odbieraliśmy od
uczniów gratulacje i ciepłe komentarze. To
nas motywuje do pracy nad kolejnymi tego
typu przedsięwzięciami. Zatem, za rok o tej
porze – znów zagramy!
Pomysłodawcą i reżyserem przedstawienia była p. Magdalena Gorzelańczyk.
Dziękujemy p. Beacie Godlewskiej za
pomoc przy wykonaniu dekoracji.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY
ZGODZILI SIĘ WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ.
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Wieści
z Gimnazjum
w Robakowie

Magdalena Gorzelańczyk
PS. Wkrótce na stronie internetowej
naszej szkoły znajdzie się link do przedstawienia – zainteresowanych zapraszamy do
obejrzenia.

VI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 29-03-2017
To już szósty raz! Cóż takiego działo
się szósty raz? Otóż 29 marca 2017r. w
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku odbył
się VI Gminny Konkurs Matematyczny. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęły
wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Każdą szkołę reprezentowało czworo
uczniów - dwóch z poziomu klas szóstych
oraz dwóch z poziomu klas piątych.
Punktualnie o godzinie 9.00 nastąpiło
oficjalne rozpoczęcie zawodów, którego
dokonała pani dyrektor Ewa Szybiak - Lewandowska, życząc wszystkim uczestnikom powodzenia. I zaczęło się! Pierwsza
konkurencja to przedstawienie prezentacji
wcześniej przygotowanych przez uczniów
każdej ze szkół. Komisja, w skład której
wchodzili wszyscy opiekunowie uczniów,
doceniła wysiłek i wkład pracy każdej z
drużyn i przyznała wszystkim maksymalną
liczbę punktów. Drugim zadaniem było
ułożenie domina.
Uczniowie klas piątych zmierzyli się
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z ułamkami zwykłymi, natomiast klasy
szóste - z miarami czasu. Okazało się,
że domina nie stanowiły żadnej trudności
- nawet pojęcie „millenium” to dla uczestników pestka! Kolejną konkurencją była
krzyżówka - zadanie przeznaczone dla
całej drużyny. Rozwiązujący wykazali się
doskonałą znajomością pojęć matematycznych i niestraszne okazało się nawet hasło:
C - XC - > co daje 10 oczywiście! Do tej pory
uczniowie w drużynach współpracowali, ale
w czwartej konkurencji każdy mógł liczyć
już tylko na siebie - zadania indywidualne
zazwyczaj stanowią dla uczniów nie lada
wyzwanie. I podobnie okazało się w naszym
konkursie - nie wszyscy poradzili sobie z
zadaniem z rybą!
Ostatnią i decydującą konkurencją był
„szczęśliwy traf”. I jak nazwa wskazuje,
liczyły się tu nie tylko umiejętności matematyczne, ale także łut szczęścia. W
ramach tego zadania rozegrane zostały
trzy rundy pytań.

Po niezwykle emocjonującej i zaciętej
rywalizacji, komisja rozpoczęła podliczanie
punktów, a uczniowie w tym czasie, mogli
uzupełnić braki energetyczne spowodowane niemałym wysiłkiem intelektualnym,
częstując się drożdżówkami.
Przedstawiając wyniki, podkreślić należy bardzo niewielkie, bo zaledwie jedno
lub dwupunktowe różnice między poszczególnymi lokatami. I tak, najlepszymi okazali
się ex aequo uczniowie ze szkoły w Bninie
oraz uczniowie z Kamionek. Drugie miejsce
wywalczyli uczniowie ze Szczodrzykowa, a
trzecie - ponownie ex aequo - reprezentanci
szkoły w Kórniku oraz szkoły w Radzewie.
Nagrody, dyplomy oraz stosowne zaświadczenia wręczyła pani vice dyrektor - Dorota
Przybylska.
Konkurs przygotowały i nad całością
czuwały nauczycielki matematyki z SP1
- Małgorzata Achtabowska, Izabela Buszkiewicz i Katarzyna Szczepaniak.
Katarzyna Szczepaniak
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na Narodowy..
Każdy człowiek został obdarzony jakąś
szczególną umiejętnością, zdolnością, talentem. Najważniejsze, aby umieć ten dar dostrzec
i rozwijać. W naszej szkole warto zwrócić uwagę na niezwykłe piłkarskie zdolności Miłosza
Zawartowicza z klasy 5b.
Prawie każdy chłopiec marzy o karierze
piłkarskiej, ale niewielu może spełnić swoje marzenia. Co jest więc niezbędne, aby osiągnąć
sukces? George Bernard Show też zadawał
sobie to pytanie: „ Co ważniejsze jest dla sukcesu: talent czy pracowitość?” I odpowiadał na
nie kolejnym: „ A co ważniejsze jest w rowerze:
przednie czy tylne koło?”
Przykład Miłosza pokazuje, jak trafne jest to
spostrzeżenie, bowiem nie każdy zdaje sobie
sprawę z tego, ile pracy i wyrzeczeń potrzeba,
aby zagrać na Stadionie Narodowym. A więc
pobudka o 7.00, powrót do domu o 20.00.
Szkoła, lekcje, zadania domowe, nauka, mecze. Piłkarską przygodę Miłosz rozpoczął mając
zaledwie 5 lat w Akademii Reissa, pod okiem
naszego wspaniałego nauczyciela i trenera,
pana Darka Śmigielskiego. Kiedy umiejętności
Miłosza były już na tyle wysokie, aby przenieść
go do bardziej zaawansowanej grupy, zaczął
trenować w Baranowie.
Dzięki swojej pasji, uporowi, pracowitości, wsparciu rodziny, od 2015 roku Miłosz
reprezentuje kadrę Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w roczniku 2005. Ma na swoim
koncie wiele zwycięskich meczów, zdobytych
bramek, jak choćby ostatni sukces jego drużyny- zwycięstwo w wojewódzkich rozgrywkach:
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Siedem bramek to osobisty wkład Miłosza w
ten sukces, który dał chłopcom awans do finału
ogólnopolskiego. 2 maja 2017 roku zagrają
mecze na Stadionie Narodowym.
Talent Miłosza, pracowitość, dobra organizacja i samodyscyplina przekładają się na wiele
nagród i wyróżnień. Warto wspomnieć o tytule
najlepszego zawodnika w turniejach „Biała
Dama Cup 2013” (Kórnik), piłki nożnej Orlików
(Polkowice 2015), „Kania Cup 2015” (Gostyń),
wyróżnieniu najlepszej szóstki turnieju „UKS
Śrem Cup 2014”. Warto dodać jeszcze, że
Miłosz jest bardzo dobrym uczniem, ambitnym,
zawsze przygotowanym do lekcji, osiągającym
wspaniałe wyniki w nauce, zdyscyplinowanym
i grzecznym. Świadectwo z biało-czerwonym
paskiem i stypendium sportowe to szkolne
osiągnięcia Miłosza. Pomimo przeciwności
losu chłopiec jest wytrwały dzielny, dąży do
celu, którym jest zawodowa gra w piłkę nożną.
Jego postawa, zaangażowanie, zdolności,
pracowitość, zdyscyplinowanie są godne naśladowania i stanowią powód do dumy przede
wszystkim dla rodziny, ale także dla nas- społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Szczodrzykowie. Miłosz bowiem w pełni realizuje słowa naszego Patrona: „Wymagajcie od
siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Skąd wziął się Dzień Kobiet ?

Kto jeszcze dziś świętuje Dzień Kobiet ?Myślę, że bardzo wiele osób. Na
pewno społeczność szczodrzykowskiej
podstawówki, która w niebanalny sposób
postanowiła uczcić w tym szczególnym
dniu wszystkie kobiety i dziewczynki.
Historia tego święta jest stara jak świat,
albo przynajmniej prawie tak stara… Nasi
szkolni miłośnicy historii doszukali się kultu
kobiet już na dworze egipskiej królowej Kleopatry. Dzięki pani Lidce Jarmuszkiewicz
i pani Ulce Smoczyńskiej przenieśliśmy
się w czasie o kilka tysięcy lat… Kleopatra
i jej cudowne księżniczki urzekły wszystkich
swoim niezwykłym tańcem i olśniły cudownymi kostiumami.
Cała impreza miała humorystyczny
charakter. Kleopatra okazała się nie tylko
zjawiskowo piękną kobietą, ale równie kapryśną , okrutną i wymagającą. „Poddani”
czyli wybrane osoby z widowni, musieli
sprostać jej kaprysom i wymaganiom, a królowa poszukiwała na swój dwór malarzy,
wizażystów, śpiewaków i lekarzy. Każdy
kandydat musiał wykazać się praktycznymi

umiejętnościami. Kto nie sprostał oczekiwaniom, został wtrącony do labiryntu.
Podczas, gdy dziewczyny upiększały się
eleganckimi fryzurami i makijażem, chłopcy
musieli sprawdzić się w sztuce medycznej.
Ich zadanie polegało na bandażowaniu.
A ponieważ trwa akcja „Opatrunek na ratunek” łaskawa Kleopatra wszystkie bandaże
przeznaczyła na pomoc humanitarną,
z oszczędności użyto papieru toaletowego.
Po kilku minutach po szczodrzykowskiej
podstawówce grasowały mumie z papieru
toaletowego….
Całą uroczystość uświetniły występy
egipskich tancerek w oszałamiających
kostiumach z epoki oraz piosenki mistrzowsko wykonane przez szkolny chór
Allegro. Impreza przebiegała w radosnym
nastroju, a piosenkę „Damą być” wiele osób
nuciło do końca dnia. Oryginalny pomysł na
uczczenie święta pań , okazał się strzałem
w dziesiątkę i zachwycił wszystkich uczestników i widzów.
Beata Pawłowska

w Rocznicę Wyzwolenia Kórnika
W niedzielę 2.04.2017 w hali Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA rozegrany został XVII Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik w Rocznicę Wyzwolenia
Kórnika. W Turnieju wystartowało 10 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy eliminacyjne. W grupie A znalazły się następujące
drużyny: AZS Nasza, UKS Sokół Robakowo, UKS Szczytniki
Duchowne, UKS Jedynka Kórnik, Szczytniki Gramy Razem, do
grupy B zostały wylosowane: Amatorzy, ITS SMS Kamionki, Teamwork Leszno, Grupa Piątkowa, Dzika Wataha. Przed pierwszym
gwizdkiem odbyło się krótkie otwarcie, na którym obecny był Wiceburmistrz Antoni Kalisz. Podczas otwarcia zostały przedstawione
wszystkie drużyny oraz sędziowie.
W grupach eliminacyjnych drużyny grały systemem każdy
z każdym do 2 wygranych setów.
Z uwagi na dużą liczbę meczy, które drużyny musiały rozegrać
tego dnia, sety zostały skrócone do 21 punktów, a tie-break do
11 punktów.
Wyniki meczy eliminacyjnych grupa A:
AZS Nasza – UKS Sokół Robakowo 2:0 (11,15)
AZS Nasza – UKS Szczytniki Duchowne 2:0 (14,8)
AZS Nasza – UKS Jedynka Kórnik 0:2 (14,14)
AZS Nasza – Szczytniki Gramy Razem 2:0 (6,16)
UKS Sokół Robakowo – UKS Szczytniki Duchowne 0:2 (14,20)
UKS Sokół Robakowo - UKS Jedynka Kórnik 0:2 (7,9)
UKS Sokół Robakowo – Szczytniki Gramy Razem 2:0 (13,7)
UKS Jedynka Kórnik - UKS Szczytniki Duchowne 2:1 (-19,12,3)
UKS Szczytniki Duchowne - Szczytniki Gramy Razem 2:0 (13,7)
UKS Jedynka Kórnik – Szczytniki
Wyniki meczy eliminacyjnych grupa B:
ITS SMS Kamionki – Amatorzy 2:1 (-18,18,9)
Amatorzy – Teamwork Leszno 2:0 (12,9)

Amatorzy – Grupa Piątkowa 2:1 (-19,9,6)
Amatorzy – Dzika Wataha 2:0 (14,15)
ITS SMS Kamionki - Teamwork Leszno 2:0 (6,9)
ITS SMS Kamionki - Grupa Piątkowa 1:2 (15,-17,-4)
ITS SMS Kamionki - Dzika Wataha 2:0 (22,21)
Grupa Piątkowa - Teamwork Leszno 2:1 (-17,11,11)
Dzika Wataha - Teamwork Leszno 2:1 (16,-19,8)
Grupa Piątkowa - Dzika Wataha 2:0 (16,15)
Po rozegraniu wszystkich meczy w grupach eliminacyjnych,
drużyny przystąpiły do półfinałów oraz do walki o miejsce 5,7,i 9.
W pierwszym półfinale spotkały się drużyny Amatorzy – UKS
Jedynka Kórnik 2:0 (15,12), w drugim półfinale grały AZS Nasza
i ITS SMS Kamionki 2:1 (15,-10,7).
Mecz o 5 miejsce Grupa Piątkowa – UKS Szczytniki Duchowne
2:0 (15,17)
Mecz o 7 miejsce Dzika Wataha – UKS Sokół Robakowo 2:0
Mecz o 9 miejsce Szczytniki Gramy Razem – Teamwork Leszno 2:0
W finale spotkały się drużyny Amatorzy – AZS Nasza 2:0
(15,17), a w meczu o 3 miejsce UKS Jedynka Kórnik zmierzyła
się z ITS SMS Kamionki 2:0 (16,16)
Po rozegraniu wszystkich meczy odbyło się podsumowanie
Turnieju Pan Burmistrz wręczył wszystkim drużynom pamiątkowe
dyplomy, trzem najlepszym puchary. Zwycięzcy otrzymali również
z rąk Pana Burmistrza drobne upominki ufundowane przez KCRiS
OAZA.
Organizatorzy XVII Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar
Burmistrza Gminy Kórnik w Rocznicę Wyzwolenia Kórnika: KCRiS
OAZA Kórnik, Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik oraz Miasto
i Gmina Kórnik, która wsparła organizację Turnieju finansowo.
KCRiS „Oaza”

SZACHY
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów Strefy Centralnej
w szachach klasycznych. Poznań 1-2.04.2017
Wyniki szachistów Wieży Kórnickiej
Grupa C-9 (chłopcy do lat 9)
8m Tymoteusz Kątny awans do MWJ
2017
Grupa D-11 (dziewczęta do lat 11)
8m Aleksandra Wróbel awans do MWJ
2017
Grupa C-11
8m Samuel Kątny awans do MWJ (nie
grał w trzech rundach-brał udział w MW SP
w warcabach)

Beata Pawłowska, Ewa Bałasz
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SPORT

OŚWIATA

Ze Szczodrzykowa

PODZIĘKOWANIE

Składam
serdeczne podziękowanie
uczciwemu znalazcy
za znalezienie
i oddanie portfela.

Grupa C-13
7m Mateusz Krawczyk,
9m Roland Kaczmarek,
13m Wiktor Mazanka
					
					
RB

Jeszcze raz dziękuję.
Krystyna Kusik
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GRUPA KOLARSKA MRÓZ JEDYNKA
KÓRNIK WRÓCIŁA ZE ZGRUPOWANIA
W SŁONECZNEJ HISZPANII
Wyśmienita pogoda towarzyszyła
zawodnikom i zawodniczkom UKS Jedynka Kórnik podczas dwutygodniowego
zgrupowania w hiszpańskim Playa de
Aro. Codzienne słońce, temperatury w
granicach 18-24*c, oraz malownicze tereny
Costa Brava, to wymarzone miejsce do
ostatecznego przygotowania do sezonu
dla każdego kolarza. W takim miejscu i
przy wspomnianej pogodzie, wykonanie
planów treningowych jest już tylko formalnością. Piętnastu uczestników zgrupowania podczas 14 dni (11-12 treningowych)
przejechało w zależności od potrzeb i zaawansowania od 780-1200 km. Najwięcej
kilometrów pokonał Mistrz Polski juniorów
Janek Łamaszewski, oraz szykująca się
do Mistrzostw Świata Elity, które odbędą
się w połowie kwietnia na torze kolarskim
w Hong Kongu Nikol Płosaj. Górzyste i niezwykle kręte katalońskie drogi, szczególnie
te na wybrzeżu Costa Brawa, to nie tylko
przygotowanie fizyczne, to również doskonała okazja do doskonalenia techniki jazdy
każdych zawodników, zarówno tych mocno
zaawansowanych, jak i tych którzy po raz
pierwszy stykają się z takimi trudnościami.
Podczas tegorocznej wyprawy nie zabraknąć wycieczki do Barcelony, oraz odwiedzenia kilku niezwykle malowniczych zakątków Katalonii. Mniejsza część ekipy była
również na Camp Nou na meczu piłkarskiej
la liga CF Barcelona – Valencja. Dużymi

krokami zbliża się kolejny sezon szosowy.
Pierwsze starty zostały zaplanowane na
kryteria uliczne w Stawiszynie i Kaliszu, po
czym sezon ruszy już pełną parą. Tydzień
później to kryterium uliczne zaliczane do
mistrzostw Polski w Dzierżoniowie i Międzynarodowy wyścig szosowy w Sobótce.
Po dwóch dniach przerwy najstarsza grupa
zawodników wystartuje w Pucharze Polski
na torze w Pruszkowie, następnie krótka
przerwa na Święta Wielkanocne, a potem
już sporo wyścigów i ostre przygotowania
do majowych Mistrzostw Polski na torze w
Pruszkowie. Z niecierpliwością będziemy
również oczekiwać na dobre wieści z Hong
Kongu.
PIERWSZE STARTY
- PIERWSZE ZWYCIĘSTWA
Kolarski sezon rozpoczął się na dobre,
przy wręcz letniej pogodzie rozegrano
dwa inaugurujące wyścigi uliczne na ziemi
kaliskiej. Pierwsze odbyło się w Stawiszynie, gdzie sezon zainaugurowało, aż 25
reprezentantów UKS Mróz Jedynka Kórnik.
W wyścigu kobiet od razu swoje pierwsze
zwycięstwo zaliczyła Alicja Ratajczak, nie
dając żadnych szans rywalkom, w dodatku
jak równy z równym rywalizowała z juniorami, którzy starowali w jednym wyścigu z
kobietami. Podium wśród kobiet uzupełniły
również koleżanki klubowe Alicji. Drugie
miejsce zajęła Monika Graczewska, a
trzecie Weronika Humelt. Również poza
zasięgiem rywalek była nasza najmłodsza
przedstawicielka Maria Hoffmann, która
zdecydowanie zwyciężyła w kategorii Żak
(dol lat 12) dziewcząt. W tej samej kategorii,
tylko wśród chłopców drugie miejsce zajął

kolejny Zawodnik UKS Jedynka Dawid
Wika-Czarnowski. W wyścigu juniorek
młodszych na drugim stopniu podium stanęła Zofia Picz, a wśród juniorek trzecie
miejsce zajęła Karolina Przybylak (wszystkie Mróz Jedynka Kórnik). W wyścigu
juniorów zakończył się drugim i trzecim
miejscem zawodników Mróz Jedynka
Kórnik Wojciecha Bystrzyckiego i Jana
Łamaszewskiego Drugiego dnia podczas
kryterium ulicznego w Kaliszu w wyścigu
kobiet, gdzie startowała cała kadra wyjeżdżająca następnego dnia do Hong Kongu
na torowe Mistrzostwa Świata, zwyciężyła
właśnie jedna z kadrowiczek Daria Pikulik
- Ziemia Darłowska przed Alicją Ratajczak
i Moniką Graczewską (obie Mróz Kórnik).
W wyścigu juniorek drugie i trzecie miejsca
zajęły Karolina Przybylak i Joanna Golec,
wśród juniorek młodszych tym razem
trzecie miejsce zajęła Zofia Picz. Wyścig
żak dziewcząt ponownie zakończył się
zwycięstwem Marii Hoffmann, a podium na
trzecim miejscu uzupełniła Julia Przymusińska (wszystkie Mróz). Wśród chłopców
pierwsze swoje zwycięstwo zaliczył Dawid
Wika-Czarnowski, natomiast wyścig juniorów na trzecim stopniu podium zakończył
Wojciech Bystrzycki. Jak widać pierwszy
weekend wyścigowy wypadł dla Kórnika
niezwykle pomyślnie i z niecierpliwością
będziemy oczekiwać kolejnych startów
kórnickiej grupy kolarskiej.
Paweł Marciniak

REKORDOWY RAVEN CUP
W dniu 26.03.2016 r. Kórnicki Klub Karate
Shotokan Raven już po raz piąty był organizatorem turnieju Karate. Jak się okazało do
Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” w Kórniku
zjechała się rekordowa liczba uczestników.
W turnieju wystartowało blisko 550 zawodników z 23 klubów z czterech województw
kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego,
oraz wielkopolskiego. Specjalnym gościem był
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pan Jerzy
Lechnerowski, który od zarządu naszego
klubu otrzymał okolicznościowy upominek.
Barwy Kórnickiego Klubu Karate Shotokan
Raven reprezentowało 40 zawodników z grupy w Kórniku, oraz sekcji w Kamionkach. Nasi
zawodnicy znakomicie się spisali łącznie zdobywając 30 medali. Z opinii trenera Jacka Kruka turniej stał na wysokim poziomie sportowym
i organizacyjnym. Jak powiedział Jacek Kruk
Kórnik jest z chęcią odwiedzany przez inne
kluby, dlatego że w Oazie jest bardzo dobra
infrastruktura i duża sala gimnastyczna, która
może pomieścić dużą ilość zawodników, oraz
kibiców. Tak duże zainteresowanie podnosi
również prestiż tej imprezy co daje możliwość

optymistycznego spojrzenia w kolejne lata
organizacji turnieju.
Zarząd Kórnickiego Klubu Karate
Shotokan Raven składa serdeczne po-
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dziękowania rodzicom trenujących dzieci
zaangażowanym w organizację turnieju.
Jacek Kruk

PODSUMOWANIE ROZGRYWEK PIŁKARSKICH ALPN W SZCZODRZYKOWIE
Dnia 25 marca 2017r. w świetlicy przy
ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie odbyło się
oficjalne podsumowanie rozgrywek piłkarskich rozgrywanych w ramach Amatorskiej
Ligii Piłki Nożnej w gminie Kórnik. Ogólnego
podsumowania dokonał sołtys Jan Tuczyński
, który jednocześnie pełni funkcję trenera
zespołu. Szczegółowe wyniki przedstawił
kapitan drużyny Mateusz Borowczak. Zespół
ze Szczodrzykowa zajął w rozgrywkach roku
2016 II miejsce. Drużyna w roku 2017 stawia
sobie za cel poprawie pozycji o jedno miejsce.
Skład drużyny jest stabilny. Drużyna jest dobrze
przygotowana do sezonu i czeka na rozpoczęcie rozgrywek. Życzymy powodzenia!
Roman Genstwa

Szachy

Trzecie Mistrzostwa wsi Dziećmierowo za nami…
26.03.2017 w niedzielę około godziny trzynastej zgromadziło się
pokaźne grono śmiałków gotowych by walczyć o laur zwycięstwa, no
i puchar oczywiście. Puchar wygrał zawodnik z Kórnika Dariusz Duszczak zdobywając 6,5 punktu z 7 możliwych. Drugie miejsce przypadło
Piotrowi Łukaszewicz, który remisując dwie partie i wygrywając resztę
zdobył punktów 6. Ostatnie miejsce na podium otrzymał Adrian Moryson,
który zdobywając 5,5 punktu odskoczył od następnych zawodników
o 1,5 punktu (czwarty w turnieju zawodnik miał 4 punkty). Przechodni
Puchar Sołtysa wsi Dziećmierowa, który ostatni rok był w posiadaniu
Jarosława Zgardy (wywalczył go w 2015 roku) tym razem powędrował
do juniora Tomasza Buda, bardzo niewielka różnica była między nim,
a następnym mieszkańcem Dziećmierowa Grzegorzem Gierczakiem
i ojcem Robertem Buda. Cała trójka zdobyła po 4 punkty i trzeba było
skorzystać z dodatkowej punktacji Buchholz cut-1 by wyłonić zwycięzcę
(Tomek miał 23,5, Grześ 22,5 a Robert tylko 19,0). Najlepszym juniorem
okazał się Krawczyk Mateusz zaraz za nim Mateusz Różański i na
trzecim miejscu Tomasz Buda. Najlepszą juniorką i kobietą w turnieju
okazała się mieszkanka Dziećmierowa Karina Bugzel drugie miejsce
przypadło Malwinie Bartkowiak. W turnieju wzięło udział 20 uczestników
w tym 12 młodych adeptów szachowych, najmłodszym z nich jest Julian
Zgarda (rok urodzenia 2012). Turniej wsparł sołtys Henryk Hypsior
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i MUKS Wieża Kórnicka. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i nagrody. Mam nadzieję że za rok w równie miłej
atmosferze będziemy mogli walczyć o kolejne puchary, medale
i nagrody w 4 Mistrzostwach wsi Dziećmierowo w Szachach…
sędzia Jakub Zgarda
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Ogłoszenia DROBNE
Praca

Złoto dla koszykarek z SP1 Kórnik w Finale Powiatu
W czwartek 16.03.2017 w OSIR Kórnik zorganizowany został finał Powiatu w
koszykówce dziewcząt. Wyłonione w 3
półfinałach przybyły drużyny z:
SP5 Swarzędz
SP1 Kórnik
SP Stęszew
SP Dąbrówka
SP Suchy Las
SP2 Puszczykowo

*Mężczyzna podejmie każdą pracę np. kopanie ogródka. Kórnik i okolice. Tel. 507 290 015
*Firma tapicerska z Borówca zatrudni pracowników na stanowisko tapicer/osoba do przyuczenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. Tel. 695 933 604
*Poszukuję uczciwej pani do sprzątania domu jeden raz na tydzień. Tel. 605 105 386
*Emerytka zaopiekuje się dzieckiem na godziny, Kórnik. Tel. 784 605 101
*Mady Lody Kawiarnia poszukuje do pracy studentek. Szczegóły w lokalu na ul. Wodnej 9 i pod numerem tel. 505 772 012
*Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku przyjmie uczniów w naukę zawodu Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Tel. 509 515 553
*Praca w sklepie w Robakowie, cały etat lub pół. Tel. 668 694 953

Turniej rozpoczęły uroczystą przemową
Wicedyrektor SP1 Kórnik p. Dorota Przybylska oraz trenerka koszykarek p. Małgorzata
Dudka – zachęcając dziewczynki do gry
zgodnie z zasadami fair-play oraz życząc im
sportowych emocji i dobrej zabawy. Krótko o
zasadach gry i bezpieczeństwa przypomnieli
sędziowie i grę można było rozpocząć.
Turniej rozegrano na dwóch boiskach, w
dwóch grupach. W każdej z grup rozegrano 3
mecze, by wyłonić 1, 2 i 3 miejsca. Następnie
drużyna z 1 mca z grupy A rozegrała mecz z
drużyną z 2 miejsca z grupy B, a drużyna z
1 mca z grupy B, z drużyną z 2 mca z grupy
A. Następnie zwycięskie drużyny rozegrały
ze sobą mecz finałowy o 1 miejsce, a drużyny przegrane – mecz o 3 miejsce. Decyzją
trenerów meczu o 5 miejsce nie rozegrano.
Poniżej wyniki poszczególnych meczy:
Swarzędz – Kórnik
17:25
Dąbrówka – Suchy Las
41:20
Swarzędz – Stęszew
54:4
Dąbrówka – Puszczykowo 78:26
Kórnik – Stęszew
73:4
Suchy Las – Puszczykowo 36:20

*Sprzedam opony Kia Picanto. Tel. 784 825 329
*Sprzedam okno z moskitierą o wymiarach 168 wys./113 szer. Tel. 695 419 493
*Sprzedam meble biurowe czarne, biurko narożne, komodę oszkloną do akt oraz dwa fotele biurowe. Tel. 601 746 930
*Kurki odchowane 20 tyg., sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Sprzedam opony letnie używane 185/65 R15 88T, Michelin 4 szt., tanio. Tel. 608 309 541
*Sprzedam działkę budowlaną w okolicach Kórnika pow. 850 m². Tel. 660 583 925
*Sprzedam tanio tapczan narożnikowy z funkcją wygodnego spania (250X180cm). Tel. 660 583 925
*Usługi KsięgoweASOFF - prowadzenie księgowości firm, jednoosobowych działalności. Pomoc w zakładaniu działalności - www.asoff.pl lub 669 751 219, biuro@asoff.pl
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam mieszkanie w Czmoniu 55 m², parter, 120 m² ogródek, wykończone 212000 zł. Tel. 609 300 000
*Wydzierżawię biuro 26 m² z parkingiem, Kórnik - dobra lokalizacja. Tel. 61 8170 393
*Do wynajęcia bardzo ładne, ciche, nowe mieszkanie 43 m² z balkonem na park kórnickim i widokiem na jezioro. Tel. 782 119 440 (po 20:00)
*Wertykulacja trawników [od 40gr/m²], koszenie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Sprzedam telefony komórkowe marki Samsung, Nokia, Sony Ericsson. Sprawne. Tanio. Tel. 783 429 325
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku przyjmie uczniów w naukę zawodu mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Tel. 509 515 553
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam Opel Zafira 2006 r., 19 TDCI, 15 tys. Tel. 696 402 027
*Farby białe i kolorowe: Dulux, Dekoral, Śnieżka. Drogeria, Pl. Niepodległości 10. Tel. 512 671 145
*Sprzedam stemple budowlane. Tel. 662 643 202
*Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*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
*Sprzedam elektryczną gitarę STAGG. Niska cena. Stan bdb. Tel. 602 742 550
*Sprzedam wózek dziecięcy Tako Dalga Classic 2w1, zadbany. Tel.:600 978 857
*Szukam domu do najmu lub kupna. Mężyńscy Nieruchomości. Tel. 505 110 269 lub 505 921 833
*Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, adaptacje poddasza, kładzenie płytek, elewacje. Tel. 661 455 915
*Sprzedam komplet pościeli wełnianej Camelilux. Tel. 506 285 771
*Kórnik - sprzedam mieszkanie 86 m², parter, do zamieszkania + działkę 501 m² - dom przy jeziorze. Cena 450 tys. zł do negocjacji. Tel. 791 877 730
*Zatrudnię panią do księgowości na ½ etatu. Praca w Kórniku. Tel. 602 526 500
*Sprzedam „malucha”, rocznik 1997. Tel. 783 410 182
*Sprzedam działkę budowlaną, 2500 m2, możliwość podziału na mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135 497
*Sprzedam bardzo ładną dwuczęściową albę, buty, pelerynę oraz rękawiczki dla dziewczynki. Tel. 608 022 344

Inne

1. gr A Kórnik-2mce gr B Suchy Las
66:6
2. gr A Swarzędz – 1mce gr B Dąbrówka
32:18
Finał o 3. Suchy Las – Dąbrówka 13:34
Finał o 1. Kórnik – Swarzędz
41:16
Zdecydowanym faworytem była drużyna
gospodarza imprezy SP1 Kórnik, w której
grają uczennice klasy sportowej o profilu koszykarsko pływackim. Klasa sportowa działa
w SP1 Kórnik od 3 lat. Trenerem koszykówki
jest p. Małgorzata Dudka zarekomendowana
przez klub MUKS Poznań współpracujący z
Kórnikiem już od ponad 5 lat.

SP1 Kórnik reprezentowały:
1. Weronika Bladocha
2. Barbara Gorzałczana
3. Monika Gorzycka
4. Klementyna Grząślewicz
5. Emilia Guziana
6. Dominika Jakubczak
7. Beata Kapitan
8. Maria Pyrzowska
9. Marta Strzykowska
10. Agnieszka Szekiełda
11. Aleksandra Szmajdzińska
12. Agata Tomczak
Natalia Pyrzowska

WIOSNA NA BOISKACH IV LIGI
Piłkarze „Kotwicy Kórnik”wiosnę
rozpoczęli już jesienią ubiegłego roku
meczem z „Huraganem” remisując 1:1
w Pobiedziskach. Drugi mecz rozegrali w Kórniku 18 marca remisując
również 1:1.
„Kotowica” do 92 min prowadziła
1:0 a goście wyrównali z rzutu wolnego.
Zespół po okresie przygotowawczym
pod wodzą trenera Tomasza Nawrota
przystąpił do rozgrywek z niewielkimi
zmianami kadrowymi. Do „Polonii Środa” odeszli B. Olejniczak i M. Łopatka,
natomiast „Kotwicę” zasilili Beniamin
Małecki – bramkarz i Aleksander Stankiewicz – obrońca. Obaj zawodnicy są
młodzieżowcami. Z drużyny juniorów
młodszych „Kotwicy” trenują i grają w
seniorach nasi wychowankowie: Bartosz
Zgarda i Patryk Ostrowski.
Są również mankamenty, które spędzają sen z oczu trenera Nawrota –
kontuzje. Z tego powodu zawodnicy

26

OGŁOSZENIA

SPORT

Faworytki nie zawiodły

B. Bartkowiak, P. Krenz, P. Kuberacki
prawdopodobnie w rundzie wiosennej
nie zagrają.
W niedzielę 26 marca „Kotwica”
rozegrała mistrzowski mecz z „GLKS
Wysoka” na wyjeździe. Bardzo trudny
teren, boisko o minimalnych wymiarach
spowodował, że „Kotwica” przegrała
3:1, prowadząc przez długi czas 1:0.
W 37 min. boisko opuścił na skutek
odnowienia się kontuzji, doświadczony
obrońca Jakub Nabzdyk. Po przerwie
inicjatywę przejęli piłkarze gospodarzy,
co doprowadziło do frontalnego ataku
i uzyskania zwycięstwa. Ten mecz już
za nami, następny przeciwnik to „GKS
Dopiewo”. Mimo dużego osłabienia musimy zdobyć kolejne punkty. Natomiast 9
kwietnia (tuż po zamknięciu tego numeru
„Kórniczanina” przyp. Red. ) „Kotwica”
jedzie do Lubosza, aby rozegrać kolejny
mecz z „Zielonymi”, których w rundzie
jesiennej pokonała aż 8:0. Serdecznie
zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków „Kotwicy” na Błonia. Wchodźcie

również na naszą stronę internetową,
można znaleźć tam wiele ciekawych
informacji na temat naszych zawodników
(www.kotwicakornik.pl).
Do zobaczenia na Leśnej 6.
Wiktor Stempowski
Kierownik drużyny

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.
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M a j o w y

KÓRNICKIE
S M A K I
6 - 7 maja 2017 r.
Plac Niepodległości
w

p r o g r a m i e

m i ę d z y

i n n y m i

:

- zainscenizowana wizyta hrabiostwa
Działyńskich i Zamoyskich,
-pokazy kulinarne - Marcin Stelmaszyk,
- K a w i a r e n k a “ Pe r e ł k a ” ,
- występy Zespołu “Władysie”,
- recitale Aleksandr y Idkowskiej,
- s c e n k i z ż y c i a S z ko ł y D o m o w e j Pr a c y Ko b i e t ,
- j e d n o d n i ó w k a i p r z e p i s y z o r y g i n a l n e g o z e s z y t u u c z e n n i c y S D P K z Kó r n i k a ,
- p l e n e r m a l a r s k i - S z ko ł a Ry s u n ku , M a l a r s t w a i A rc h i t e k t u r y V E N T Z I ,
- katar yniarz Piotr Bot,
- M a p a Kó r n i c k i c h S m a kó w ( w p r z y g o t o w a n i u ) ,
-degustacje,
- zabytkowa strażacka sikawka konna i strażacy w dawnych mundurach,
- p re z e n t a c j a s t a r y c h z d j ę ć Kó r n i k a ,
- “ K ó r n i c k i We h i k u ł C z a s u ” i k u ź n i a n a P i a s k a c h - z w i e d z a n i e .
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