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A r b o r e tsut r.m
21
zaprasza!

Rada Sportu obradowała
13 kwietnia spotkała się Rada Sportu,
która na kolejną kadencję została powołana
w składzie: Tadeusz Rauk (przewodniczący), Wojciech Kiełbasiewicz, Jan Wójkiewicz, Hubert Nowicki, Roman Genstwa.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt
modernizacji stadionu na Błoniach.
Podpisano umowę
Również 13 kwietnia podpisano umowę
na dzierżawę gruntu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku (Bninie).
Zebranie Lidera
W dniu 19 kwietnia w Sali Domu Kultury w Kotlinie odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej
Wielkopolski. W posiedzeniu, z ramienia
gminy Kórnik, uczestniczył wiceburmistrz

Antoni Kalisz oraz Pani Anna Biernacka
i Kamila Pawłowicz – Rolnik.
Podczas zebrania zaprezentowano
sprawozdania merytoryczne i finansowe
z działalności LGD za 2016 rok, sprawozdania Rady Stowarzyszenia za 2016 rok oraz
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli bieżącej pracy LGD. Podjęto uchwały
dotyczące m.in. udzielenia absolutorium
Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań
a także uchwały o zmianach w składzie
Zarządu Stowarzyszenia i zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie informacji dot. realizacji projektów grantowych
oraz aktualizacji kryteriów wyboru operacji
w ramach projektów grantowych.
Rada Metropolii zmienia plany
20 kwietnia Rada Metropolii Poznań
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zaktualizowanej Strategii ZIT dla obszaru
funkcjonalnego miasta Poznania. W zaktualizowanej Strategii nie ma możliwości
dofinansowania planowanych do realizacji

stacji i przystanków kolejowych, co oznacza, że nasza gmina nie będzie mogła
otrzymać dotacji dla planowanego węzła
Koninko (z parkingiem „Parkuj i jedź”). Do
poprzednio przyjętej Strategii uwagi wniosło
Ministerstwo Rozwoju.
W wyniku takiej decyzji dot. Koninka,
Urząd proponuje rozbudować stację kolejową w Gądkach (z P&R), która by służyła
mieszkańcom zachodniej i wschodniej części gminy (Borówca, Kamionek, Koninka,
Gądek, Szczytnik, Robakowa, Dachowy)
. Planuje się również budowę parkingu
przy przystanku autobusowym w Gądkach
na trasie S11. Mieszkańców do miejsc
przesiadkowych dowożono by bezpłatną
komunikacją.
Przy okazji rozważa się wprowadzenie
bezpłatnej komunikacji w gminie Kórnik
(z wyjątkiem trasy do Poznania) od stycznia
przyszłego roku.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Opr. ŁG i K.P-R

W skrócie
Remonty ZABYTKÓW
Na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy w Kórniku w 2017
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków samorząd
Kórnika udzielił dotacji dla Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej
w wysokości 180 000 zł „na wykonanie prac renowacyjnych północnej
elewacji Zamku Kórnickiego”. Na ten cel trafią także środki samorządu
powiatowego w wysokości 230 000 zł przyznane decyzją Rady Powiatu
oraz 250 000 złotych przekazane przez Fundację „Zakłady Kórnickie”
Wspomniane wyżej instytucje wesprą także prace związane
z remontem i osuszaniem budynku kościoła w Kórniku. Gmina Kórnik
przekaże 100 000 zł „na wykonanie prac izolacyjno-osuszeniowych
(drenaż opaskowy) murów zewnętrznych”. Powiat Poznański przeznaczy 248 000 zł na „odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia
dachowego, rynien i rur spustowych wraz z zakupem i montażem
instalacji odgromowej oraz remont części składowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania przybudówki
południowej budynku kościołą parafialnego”. Fundacja „Zakłady
Kórnickie” przeznaczy na prace remontowe przy kościele 280 000 zł.
Mieszkańcy do Parku za darmo!
Przypominamy, że osoby zameldowane w naszej gminie mają
możliwość darmowego wstępu do Arboretum Kórnickiego. Podobnie
jak w latach ubiegłych, także w tym roku w ramach umowy między
Miastem i Gminą Kórnik a Polską Akademią Nauk Instytutem Dendrologii w Kórniku, w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Kórnik
swobodnego korzystania z Arboretum, Gmina w 2017 roku przekazała kwotę 30 000,00 zł „tytułem partycypacji w kosztach utrzymania
Arboretum Kórnickiego”.
Aby móc korzystać z darmowego wejścia należy pobrać (za jednorazową opłatą) w Kasie Arboretum specjalny dwuosobowy karnet.
By go uzyskać należy okazać dowód osobisty lub potwierdzenie
zameldowania w naszej gminie. Karnety można pobierac w dni powszednie w godzinach urzędowania kasy (w weekendy ze względu
na wzmożony ruch turystyczny obsługa kasy może nie znaleźć czasu
na wydawanie karnetów i odmówić wydania).
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Remont kolegiackich drzwi już trwa

Studenci UP na praktykach w Kórniku
W dniach 26-28 kwietnia trwają w Kórniku praktyki studentów
Uniwersytetu Przyrodniczego. Studenci przeprowadzą na naszym
terenie badania, w tym ankietowe wśród mieszkańców, związane
między innymi z planowaniem przestrzennym.
Opr. ŁG
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Mieszkańcy powiatu poznańskiego do
16 sierpnia 2017r. mogą składać wnioski na
bezpłatne usunięcie materiałów zawierających
azbest. We wszystkich urzędach 17 gmin można już składać wnioski.
Program likwidacji azbestu, który 11 lat
temu został zainicjowany przez powiat
poznański skierowany jest m.in. do
właścicieli nieruchomości, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, działkowców oraz instytutów badawczych na
terenie całego powiatu.
19 kwietnia w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu podpisano
umowę z firmą, która wykona prace
związane z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Koszty wszystkich
tych działań pokrywane są w 100%,
natomiast dofinansowaniu nie podlega
zakup i wykonanie nowego pokrycia
dachu. Oznacza to, że mieszkańcy bez
poniesienia jakichkolwiek kosztów mogą
usunąć z nieruchomości azbest.

- Kolejny rok Powiat Poznański realizuje
program likwidacji wyrobów zawierających
azbest. Od 2006 roku usunęliśmy z terenów
nieruchomości i gospodarstw 8 483 tony tych
szkodliwych materiałów – mówi Anna Orczewska, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony

AKTUALNOSCI

Z RATUSZA

Bezpłatna likwidacja azbestu w powiecie poznańskim!

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. I dodaje –
Lokalne władze od lat angażują się w realizację
tego przedsięwzięcia rozumiejąc konieczność
wyeliminowania ze środowiska źródeł takich
zanieczyszczeń.
Dzięki temu, że program jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, gminy powiatu
poznańskiego (z budżetu Miasta i Gminy
Kórnik przeznaczono na ten cel 35 tys
złotych przyp. red.) oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu, mieszkańcy mogą
korzystać z niego bezpłatnie.
Wniosek oraz więcej informacji
można znaleźć na stronach urzędów
gmin oraz na http://www.bip.powiat.
poznan.pl/1588,azbest
Ewelina Janik
Gabinet Starosty Poznańskiego

Policja informuje

W dniach 26-28 kwietnia br. policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ponownie przeprowadza kontrole prędkości w ramach akcji pn.
„PRĘDKOŚĆ”. Policjanci zwracają szczególną uwagę na
każde, nawet najmniejsze wykroczenia w tym zakresie. To
właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Artykuł 19 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:
„Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością
zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem
warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności
rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku
pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu”.
Zastosowanie tych elementów w codziennej jeździe pozwoli
kierującemu na bezpieczne dotarcie do celu.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń
w jubileuszowej, X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant,
który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny
sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w
ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.
Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.policjant.niebieskalinia.pl.

HARCERSKA
AKCJA LETNIA
2017
ODERWIJ SIĘ OD MIASTA,
HAŁASU, KOMPUTERA I INTERNETU!
OBÓZ JEST IDEALNYM SPOSOBEM
NA ODPOCZYNEK NA ŁONIE PRZYRODY.
WSŁUCHAJ SIĘ W DZWIĘKI LASU I MORZA,
POZNAJ NOWYCH LUDZI
I ZBIERAJ WSPOMNIENIA!
KOMENDA HUFCA
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
W KÓRNIKU
ZAPRASZA
DO HARCERSKIEJ
BAZY OBOZOWEJ W POBIEROWIE
W TERMINIE 10.07-22.07.2017
ZAPISY DO 15 MAJA 2017 ROKU
w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba),
ul. Poznańsk a 34a
w k ażdy wtorek od 18.00 – 19.00
i w sobotę od 10.00 do 11.00
Szczegółowe informacje
dla zainteresowanych
również w w/w terminach
– osobiście
lub pod nr tel. 668 32 03 02
w godz. od 15.00 do 17.00
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12 lat mamy
miejsce
…Afryce. Nasze
i fotograficzne
poszukiwania
Od 12 latOdmamy
swoje swoje
miejsce
w w…Afryce.
Naszefilmowe
filmowe
i fotograficzne
poszukiwania
dzikich gepardów, lwów, słoni stały się okazją do poznania najpiękniejszych
dzikich przyrodniczych
gepardów, lwów,
stały
się okazją
poznania
zakątków.słoni
Od Kenii
do Mozambiku
- wciążdoodkrywamy
magięnajpiękniejszych
dzikiej
przyrodniczych
Od Kenii
do Mozambiku
dzikiej
przyrody zakątków.
i dokumentujemy
ją. Jesteśmy
zaangażowani -wwciąż
ochronęodkrywamy
gepardów (CCFmagię
w
oraz słoni (STE ją.
w Kenii).
Z biegiem
czasu uświadomiliśmy
sobie, gepardów
że trzeba
przyrody Namibii)
i dokumentujemy
Jesteśmy
zaangażowani
w ochronę
(CCF w
śpieszyć się z szukaniem pięknych miejsc, gdyż tak szybko znikają z naszej planety…
Namibii) oraz słoni (STE w Kenii). Z biegiem czasu uświadomiliśmy sobie, że trzeba
Na pokaz niezwykłych filmów i zdjęć o
śpieszyć się
z szukaniem pięknych miejsc, gdyż tak18szybko
znikają
maja
2017z naszej
r. planety…
Afryce wraz z komentarzem zapraszają
pasjonaci

dzikiej

przyrody:

Tomasz

– filmowiec,
fotografi oraz
Alicja
Na pokazWoźniak
niezwykłych
filmów
zdjęć
o
Woźniak
fotograf.
Afryce wraz
z –komentarzem
zapraszają
pasjonaci dzikiej przyrody: Tomasz
Woźniak www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
– filmowiec,
fotograf oraz Alicja
Facebook:
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
„Ventus”, KCRS „Oaza”
Woźniak Restauracja
– fotograf.
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

godz. 19.00
18 maja
2017
restauracja
„Ventus”

r.

godz. 19.00
restauracja „Ventus”

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXXII/393/2017 z dnia 29
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego strefy
ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu,
obejmującego obszary obrębów: Borówiec,
Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo,
gmina Kórnik.
Przedmiotem opracowania jest korekta błędów redakcyjnych i stylistycznych w uchwale
nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
25.06.2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego strefy
ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu,
obejmującego obszary obrębów: Borówiec,
Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 31 maja 2017 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr XXXII/392/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Robakowie w rejonie ul.
Polnej, gmina Kórnik.
Przedmiotem opracowania jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego ww. uchwałą.
Z wnioskiem o opracowanie planu miejscowego zwrócił się Właściciel jednej
z działek ewidencyjnych, położonych na
tym terenie.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XXXII/391/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w
Kamionkach w rejonie ul. Poznańskiej,
gmina Kórnik.
Przedmiotowy teren wymaga uporządkowania i jednoznacznego wskazania
zasięgu nowej zabudowy, która lokalizowana jest w coraz większej odległości
od ul. Poznańskiej, wchodząc na tereny
postulowanego łącznika ekologicznego.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXII/394/2017 z dnia 29
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej,
ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej
i ul. Jeziornej, gmina Kórnik.
Mając na uwadze reprezentacyjny charakter przedmiotowych terenów
oraz ich wartość historyczną, zasadne będzie określenie dla nich zasad
zabudowy i zagospodarowania.
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Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu
planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

nr 8/2017

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzła przesiadkowego Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w miejscowości
Gądki, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości
Gądki, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Na wskazanym terenie zlokalizowana jest
infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji.
Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie
Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
Działania planistyczne w ramach tego projektu
skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej,
koncentrację rozwoju na terenach z dobrym
dostępem do stacji lub przystanków kolejowych
i przejęcie przez gminy dworców i terenów
przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją
do zagospodarowania terenu wokół istniejącej
stacji kolejowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 13:00 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie

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

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzła przesiadkowego Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w miejscowości
Koninko, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r.
poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze
zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Koninko, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotowy teren, aktualnie niezabudowany, jest wskazany pod lokalizację
infrastruktury związanej z planowaną stacją
kolejową w Koninku. Inicjatorem opracowania
jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które
realizuje program Master Plan dla Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w
ramach tego projektu skierowane są na rozwój
kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju
na terenach z dobrym dostępem do stacji lub
przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy
dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy
ma być inspiracją do zagospodarowania terenu
wokół projektowanej stacji kolejowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie

się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 13:30 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Bank Spółdzielczy w Kórniku
poszukuje kandydata na stanowisko:

28 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Doradca klienta
Obowiązki:
Bieżąca obsługa klientów Banku, sprzedaż
produktów bankowych.
Pozyskiwanie nowych klientów, rozpoznawanie ich potrzeb doradztwo, budowanie relacji
z klientem.
Bezpośrednia promocja Banku - oferty produktowej i usług bankowych.
Przestrzeganie procedur bankowych.
Wymagania:
Duża samodzielność, asertywność.
Umiejętność analitycznego myślenia.
Łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi.
Wykształcenie minimum średnie.
Dyspozycyjność.
Umiejętność pracy pod presją czasu.
Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
i profesjonalizm.
Odporność na stres.
Zaangażowanie.
Doświadczenie w sprzedaży (dodatkowy atut).
Prawo jazdy kat. B.
Miejsce zatrudnienia: Centrala w Kórniku, Filia
w Borówcu, Oddział w Poznaniu i Zaniemyślu
Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2017
Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie
CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą
o ochronie danych na adres e-mail sekretariat@
bskornik.sgb.pl lub dostarczenie osobiście
w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku z siedzibą przy Placu Niepodległości 31.
Termin składania ofert
upływa 15.05.2017
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Przegląd odbędzie się dnia 08.06.2017r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Kamionkach.
Temat przedstawienia to: ,,W świecie bajek i baśni”.
W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie z klas I-III pod opieką opiekunów
ze szkół podstawowych z gminy Kórnik.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres emaliowy:
beata_tobola@wp.pl oraz sekretarz@spkamionki.pl lub tel. 506-350-240
Serdecznie zapraszamy!
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzła przesiadkowego Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w miejscowości
Szczodrzykowo, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r.
poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Obszar objęty uchwałą położony jest w
Szczodrzykowie w rejonie ul. Kolejowej, wzdłuż

fragmentu linii kolejowej Kluczbork – Poznań
Główny. Na wskazanym terenie zlokalizowana
jest infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem
stacji. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje
program Master Plan dla Poznańskiej Kolei
Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach
tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach
z dobrym dostępem do stacji lub przystanków
kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i
terenów przystanków. Plan miejscowy ma być
inspiracją do rewitalizacji terenu wokół stacji
kolejowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:30 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi

mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca
2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzła przesiadkowego Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w miejscowości
Pierzchno, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778
ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w miejscowości Pierzchno,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30
maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Obszar objęty uchwałą położony jest na
północ od linii kolejowej Kluczbork – Poznań

Główny w niewielkiej enklawie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie stacji
kolejowej w Pierzchnie. Inicjatorem opracowania
jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które
realizuje program Master Plan dla Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne
w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju
na terenach z dobrym dostępem do stacji lub
przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy
dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy
ma być inspiracją do rewitalizacji terenu wokół
stacji kolejowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi

mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.
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15 lat Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”

WIELKANOCNE
ŚNIADANIE
W ŚDS

Dla Stowarzyszenia „Klaudynka” bieżący rok jest wyjątkowy, ponieważ obchodzi ono
swoje 15 urodziny. Półtorej dekady działalności „Klaudynki” to lata wytężonej pracy, wielka radość podopiecznych i spotkania z ludźmi o wyjątkowych sercach. Stowarzyszenie
„Klaudynka” wspiera poprzez swoją działalność dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
z różnymi niepełnosprawnościami. Przez lata nasza aktywność była i nadal jest możliwa
dzięki dotacjom gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Regularnego wsparcia udzielają
nam również ludzie dobrej woli oraz miejscowi przedsiębiorcy poprzez darowizny oraz 1%
podatku. „Klaudynka” organizuje też różne akcje charytatywne, mające na celu pozyskanie
dodatkowych środków. Sami członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, a zaprzyjaźnione
instytucje prowadzą zbiórkę nakrętek, ze sprzedaży których pokrywamy część kosztów działalności. Każde z tych działań jest równie cenne i istotne, aby Stowarzyszenie mogło istnieć
przez kolejne lata. Dlatego prosimy o dalsze wspieranie Stowarzyszenia, abyśmy mogli być
oparciem dla tych, którzy nas potrzebują. Obecnie prowadzimy akcję 15 zł. – na 15 urodziny
Klaudynki. Ile lat – taka kwota wpłat! Każdy może podarować prezent „Klaudynce” dokonując wpłaty 15 zł. (lub wielokrotności tej kwoty)
na konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy
Kórnik 82907600082001001271300001.
Jesteś osobą z niepełnosprawnością?
Masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością? Potrzebujesz pomocy, wsparcia,
towarzystwa przyjaciół? Zgłoś się do Nas!
Zadzwoń lub przyjdź osobiście:
ul. 20 października 69, Tel. 507 052 822
Telefon czynny we wtorki i piątki:
godz. 16:00 – 19:00
Możesz przyjść do biura „Klaudynki”
w piątek 16:00 – 19:00

Jak co roku w Naszym Domu zrobiło się
świątecznie. Już od samego rana zaczęliśmy
przygotowania do śniadania wielkanocnego.
Uczestnicy pokroili warzywa na sałatkę, udekorowali jajka, przygotowali barszcz i zgrzali białą
kiełbasę. Wszystko wyglądało przepysznie.
Dzięki uprzejmości kilku rodziców mieliśmy
możliwość skosztować babkę wielkanocną oraz
pyszne i świeże owoce.
Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie od
życzeń i dzielenia się poświęconymi potrawami. Zasiedliśmy do stołów przepełnionych
jedzeniem. Atmosfera wśród uczestników była
fantastyczna.
Wszyscy z uśmiechem i apetytem zajadali
przygotowane przez siebie potrawy. Po śniadaniu poczęstowaliśmy się ciastem i kawą.
Wszyscy najedli się do syta.
Tak relacjonowali to wydarzenie nasi
uczestnicy:
Maurycy: „Maurycy elegancki chłopak. Jadłem jajka . Dzwoniła Anita do mnie, święconki
były, biała kiełbasa. Tańczyłem z Kariną.”
Karina: „Najpierw były przygotowania do
uroczystości. Byliśmy w kuchni i kroiliśmy sałatkę. Ja dekorowałam jajka koperkiem, szczypiorkiem i rzodkiewką... Później był barszcz
z biała kiełbasą i jajkiem. Później trochę potańczyliśmy, zjedliśmy słodkie i wypiliśmy kawę.”
Paula: „Było śniadanie wielkanocne. Jedliśmy święconkę, zupę i kiełbasę. Dzwoniliśmy
do pani Anity z życzeniami. Potem jedliśmy
placek i piliśmy kawę.”
Tomek: „Składaliśmy sobie życzenia wielkanocne. Jedliśmy śniadanie, piliśmy kawę i
i jedliśmy ciasto. Było fajne towarzystwo i fajna
zabawa. Składaliśmy życzenia Pani Anicie.”
Bartosz: „Świętowanie wielkanocne było.
Dziękuję organizatorom za dobre śniadanie,
było jajko, kiełbas i chleb.”
Zapraszamy do obejrzenia zdjęcia z tego
wydarzenia na naszym facebooku.

Stowarzyszenie „Klaudynka

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIONKACH
ma zaszczyt zaprosić na:
PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SKOLNYCH

ŚDS

28 kwietnia 2017 r.
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KULTURA

KULTURA

Rajd w poszukiwaniu wiosny

W wietrzną i nie tak jak byśmy chcieli
ciepłą niedzielę 19 marca 2017 blisko 40
rowerzystów, w tym kilkuletnie dzieci oraz
seniorzy, ruszyło na trasę Wiosennego Rajdu
Rodzinnego organizowanego przez Kórnickie
Bractwo Rowerowe ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik. Wspierani przez
kórnicką Ochotniczą Straż Pożarną oraz w
asyście Straży Miejskiej dziarsko pedałowaliśmy najpierw promenadą przez Bnin, dalej
przez Radzewo do Mieczewa gdzie czekał
na nas poczęstunek w postaci drożdżówek i
ciepłej herbaty oraz kawy. Dalsza droga do Kamionek leśnym duktem była już spokojniejsza
i bez wiatru. Po przejechaniu planowych 25km
zameldowaliśmy się w OSiR na Błoniach gdzie
czekało już na nas ognisko i kiełbaski.
Serdeczne podziękowania dla Iwony
Pawłowicz-Napieralskaiej, Beaty Bruczyńskiej,
Anny Biernackaiej, Rodziców Jakuba, Straży
Miejskiej w Kórniku. Podziękowania również
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku
oraz Sołectwa Mieczewo. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tej wspaniałej imprezy.
Organizatorzy

„Muzyczne spacery wśród książek”
Odjazdowy Bibliotekarz ponownie w Kórniku
Lubisz jeździć rowerem? Uwielbiasz
czytać? Chcesz połączyć obie pasje?
Odjazdowy Bibliotekarz jest idealnym wydarzeniem dla Ciebie! Już w sobotę 13
maja wystartuje szósta kórnicka edycja
tej imprezy. Podczas rajdu bibliotekarze,
czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów,
przejeżdżając przez Kórnik i okolice, będą
mieli okazję przyjemnie i aktywnie spędzić
wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. W tym roku, jak w latach
minionych spotykamy się przy Ławeczce
Wisławy Szymborskiej na Promenadzie
o godzinie 10:00 . Chwilę później wyruszymy w trasę, by przez Konarskie dotrzeć do
Rogalina. Odpoczniemy na polanie w okolicach Pałacu, ale tylko fizycznie! Tradycją
Odjazdowego Bibliotekarza jest „zabawa
słowem”, czy będzie to limeryk czy może
inna forma, przekonacie się Państwo na
miejscu. Dla najmłodszych uczestników,
których z roku na rok jest z nami coraz
więcej, odbędą się zajęcia plastyczne. Oba
konkursy przygotowały i poprowadzą Panie
z Biblioteki Publicznej w Kórniku. Do Kórnika
wrócimy trasą przez Mościenicę.
Znakiem rozpoznawczym Odjazdowego
Bibliotekarza są pomarańczowe koszulki,
nie zabraknie ich także w tym roku. Bardzo
prosimy by osoby, które mają koszulki z poprzednich edycji zabrały je ze sobą.
Zapraszają Organizatorzy:
Stowarzyszenie Smartness
oraz Biblioteka Publiczna
w Kórniku

10

Rajd oraz atrakcje są bezpłatne.
Zapisy: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
tel. 61 8170-021,
e-mail: biblioteka.publiczna@kornik.pl
lub bpkornik@kornik.pl

„Muzyczne spacery wśród książek”
organizowane przez Fundację „APJA”
i Bibliotekę Publiczną w Kórniku stają
się powoli tutejszą tradycją. Tegoroczne
pierwsze spotkanie z tego cyklu otworzył
29 marca Tomasz Szwed – znany miłośnikom poezji śpiewanej, muzyki folk,
country i piosenek drogi, autor książek
dla dzieci z serii „Klinika małych zwierząt
w Leśnej Górce”, współpracujący z Fundacją „A kogo”. Artysta nie lubi etykiet,

UWAGA!
Informacja dla Czytelników
Biblioteki Publicznej w Kórniku
W dniu 13 maja 2017 r. (sobota)
Biblioteka będzie nieczynna.
Związane jest to z tym,
że wszyscy pracownicy Biblioteki
biorą udział
w Odjazdowym Bibliotekarzu.
Za niedogodności przepraszamy,
a naszych Czytelników zapraszamy na
rajd rowerowy.

Spotkanie autorskie
„Antidotum. Napiszę, jak się podnosisz”
Wieczór z poezją

Doroty Nowak
10.05.2017 r. godz. 18.00
Sala OSP w Kórniku
ul.20 Października 93
Wstęp wolny

Spotkanie w ramach projektu "Muzyczny spacer wśród książek”
współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik

wspomnieniami, ale i z tekstami poety
uwieńczonymi jego autografami i – mam
nadzieję – z rozbudzonym apetytem na
ciąg dalszy.

zaprotestowałby więc zapewne, jak to
uczynił podczas zapowiedzi koncertu.
A koncert był wydarzeniem nie byle jakim.
Rozśpiewał się na nim nie tylko bard, ale i
publiczność. Ci, którzy nie znali wcześniej
piosenek naszego gościa, podśpiewywali
chociaż refreny. Uczestnicy koncertu
wrócili do domów nie tylko z miłymi

nr 8/2017
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Dla wszystkich miłośników wspólnego
literackiego spacerowania mam więc dziś
dobrą wiadomość: kolejne wydarzenie
już 10 maja, w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kórniku, mieszczącej się przy
ul. 20 Października 93, o godz. 18.00.
Tym razem na spacer poprowadzi nas
Dorota Nowak, absolwentka Politechniki
Poznańskiej, poetka młodego pokolenia,
laureatka wielu konkursów literackich,
autorka trzech tomików poetyckich: „Na
dwa”(2014), „Opium”(2015) i tegorocznego „Antidotum”. Na co odtrutką jest

Patronat medialny

poezja i kogo może uleczyć, przekonają
się Państwo sami, poznając wiersze i ich
autorkę, która prócz poezji ma i inne pasje
– fascynuje ją psychologia, uprawia sport.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich,
którzy chcą zajrzeć w poetycki świat
emocji, zapoznać się z tajnikami procesu
twórczego, poznać ciekawą osobę. Do
zobaczenia przy kawie i słowie.
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
Projekt współfinansuje Miasto i Gmina Kórnik. Patronat medialny sprawują
stacje radiowe: Emaus i Radio Poznań.
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Umberto Eco

Czytanie to umiejętność, którą nabywamy
w pierwszych latach edukacji. O walorach czytania nie trzeba nikogo przekonywać. Wpływa
ono na rozwój intelektualny, poprzez wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy o świecie.
Rozwija wyobraźnię, myślenie przyczynowo
– skutkowe, rozumienie pojęć, koncentrację
uwagi, pamięć. Wspiera rozwój emocjonalny –
dziecko uczy się nazywać emocje, dostrzegać
je u siebie i innych, interpretować różne sytuacji
życiowe. Nie do przecenienia jest wzmocnienie
więzi z rodzicem przez czas spędzony przy
wspólnej lekturze.
Czytanie przyspiesza rozwój społeczny
– poprawia komunikację, a ta z kolei porozumienie
z drugą osobą.
W bieżącym roku szkolnym 2016/17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie w ramach priorytetu ministerialnego
dotyczącego „upowszechniania czytelnictwa,
rozwijania kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży”, zorganizowała w kilkunastu
szkołach z terenu Gmin: Mosiny, Puszczykowa
oraz Kórnika, spotkania z rodzicami uczniów
młodszych klas na powyższy temat.
Przedstawiciele poradni podzielili się wiedzą
na temat metod najczęściej wykorzystywanych
w skutecznej nauce czytania. Podpowiadali
jak zachęcić dzieci do czytania. Zapoznali
rodziców ze skalą ryzyka dysleksji. Udzielali
wskazówek co robić, gdy dziecko napotyka
trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
Zademonstrowali przydatne pomoce, które
wspomagają naukę czytania.
Na terenie bibliotek: w Mosinie oraz Puszczykowie odbyły się zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkolnych
mające na celu propagowanie czytelnictwa.
A oto kilka przydatnych wskazówek: Rodzicu pamiętaj !
1. Czytaj dziecku 20 minut dziennie od
najwcześniejszych lat.
2. Niech czas na książkę stanie się rodzinną
tradycją.
3. Opowiadaj o swoich ulubionych książkach z dzieciństwa.
4. Pozwól dziecku wybrać książkę dostosowaną do jego wieku, zainteresowań
i możliwości.
5. Czytaj z dzieckiem przy każdej okazji - na
zakupach, spacerze itp.
6. Uświadamiaj i pokazuj korzyści płynące
z czytania.
7. Odwiedzaj biblioteki.
8. W przypadku dużych trudności w czytaniu zasięgnij konsultacji specjalistów z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
pedagodzy z PPP w Puszczykowie
oraz filii w Kórniku
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POLUBIĆ
CZYTANIE

W ramach realizacji jednego z priorytetów
MEN na rok szkolny 2016/2017 o upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku opracowano
projekt edukacyjno-wychowawczy POLUBIĆ
CZYTANIE.
Od września ubr. zorganizowano m.in.:
akcję „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”,
wystawę: „Złote myśli o książkach”, konkurs
literacko-plastyczny „Alternatywne zakończenie dowolnie wybranej książki” oraz lekcje
biblioteczne w Bibliotece Kórnickiej i Bibliotece
Publicznej. Jednym z ciekawszych zadań było
przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub innymi starszymi członkami swojej rodziny na temat
ich upodobań czytelniczych w dzieciństwie
i młodości, pt. „Co czytali moi rodzice, gdy mieli
12 lat?” . Publikując fragmenty najciekawszych
rodzinnno-pokoleniowych rozmów o książce,
dziękujemy jednocześnie wszystkim dorosłym
za chwilę wspomnień i czas poświęcony
dziecku. (TL)
„Podróże z książkami taty”
Wywiad Paula Pospiecha z tatą,
Remim Pospiechem
Paul: Tato, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z książkami?
Tata: W latach siedemdziesiątych, w których dorastałem, nie istniał Internet. W telewizji
były jeden lub dwa programy, czasopisma skierowane dla dorosłych. Szybko więc zorientowałem się, że oknem na świat jest głownie książka.
Paul: Czy w tych trudnych czasach miałeś
dostęp do książek?
Tata: Odkryłem w domu sporą biblioteczkę.
Moi rodzice zbierali książki z różnych źródeł,
a właściwie zdobywali je.
Paul: Jaka książka jako pierwsza wpadła
Tobie w oko?
Tata: W wieku siedmiu lat zainteresowała
mnie mała książeczka z dziwnymi literkami.
Okazało się, że jest to podręczny słownik polsko – rosyjski. Z zapartym tchem studiowałem
cyrylicę oraz słówka rosyjskie. Bardzo pomogło
mi to wkrótce w szkole. Byłem prymusem na
lekcjach rosyjskiego.
Paul: Czy spodobały się Tobie lektury
szkolne?
Tata: Zależy która. (śmiech)
(...)
Paul: Czy jest taka książka, która przeniosła Cię w inny świat?
Tata: Mając dziesięć lat, znalazłem starą
pożółkłą książkę pt. „Tomek u źródeł Amazonki”.
Paul: Co w niej było wyjątkowego?
Tata: Obrazki Indian i egzotycznych krajobrazów przyciągnęły mnie do tej książki jak
magnes. Gdy zagłębiłem się w kolejne rozdziały, mój szary, smutny i nudny świat zamienił
się w kolorową, tropikalną i egzotyczną krainę.
Czułem, że jestem w samym środku akcji. To
było magiczne przeżycie.
(...)

Wywiad Natalii Grzębowskiej
z mamą Agnieszką
N: Droga mamo, proszę powiedz mi, co
czytałaś w wieku 12 lat?
M: W wieku 12 lat czytałam dużo książek.
Były to przede wszystkim lektury, których było
dość dużo, jak również książki, które dostawałam na różne okazje. W naszej szkole była
biblioteka, z której chętnie korzystałam . Moją
najukochańszą książką była „Ania z Zielonego
Wzgórza” L.M. Mongomery.
N: Dlaczego akurat ta książka?
M: Ponieważ mam romantyczną duszę.
Książka opowiada o Ani marzycielce i wspanialej przyjaźni miedzy dwoma dziewczynkami.
Każda dziewczyna w moim wieku marzyła
o takiej przyjaźni na dobre i złe, jaka istniała
między Anią a Dianą. Przygody Ani przeczytałam chyba z 5 razy i za każdym razem z tym
samym albo większym zainteresowaniem.
N: Jakie były wtedy lektury?
M: Lektury mojego dzieciństwa zazwyczaj
opowiadały o losie dzieci, ludzi w ciężkich
przedwojennych czasach, o ich ubóstwie,
nędzy i nieszczęściu. Były to książki nie zawsze z dobrym, szczęśliwym zakończeniem.
Przykładem takiej książki jest powieść B. Prusa”
Anielka”. Tytułowa bohaterka umiera z żalu,
tęsknoty i żaden lekarz nie może jej pomoc.
Przeżyła wiele cierpień. Najsmutniejszą sceną
jest, kiedy dziewczynka z utęsknieniem czeka,
aby w końcu zobaczyć się z ojcem i gdy go widzi
w drzwiach pokoju, w żałobnym ubraniu, serce
jej pęka i umiera. Takie to wtedy były lektury.
N: Czy wszystkie lektury miały takie smutne
zakończenia?
M: Ależ oczywiście, że nie! Jedną z moich
ulubionych lektur była powieść Henryka Sienkiewicza „ W pustyni i w puszczy” Na początku
byłam przerażona grubością książki. Wypożyczyłam ją z biblioteki szkolnej w dość kiepskim
stanie, z podartymi pożółkłymi kartkami.
Pierwsze strony czytałam dość niechętnie, ale
im dalej, tym książka była coraz ciekawsza. Jest
tam dużo opisów przyrody i muszę przyznać
„że nie ocenia się książki po okładce”, ponieważ
książka okazała sie jedną z lepszych powieści
przygodowych H. Sienkiewicza.
(...)
N: Czy pamiętasz tytuły najciekawszych
przeczytanych książek?
M: Oczywiście, że tak. Były to: „Dziewczyna i Chłopak, czyli heca na 14 fajerek”,
„Jutro klasówka” Edmunda Niziurskiego. Była
ta opowieść o uczniach, którzy próbowali
przechytrzyć nauczycieli i uczyć sie na swój
sposób. Duże wrażenie wywarła na mnie
książka Kornela Makuszyńskiego „Szatan
z 7 klasy”, opowiadająca perypetie mądrego
chłopca Adama Cisowskiego. „Lessie wróć”
napisana przez E. Knight była książką, do
której nikt nas nie musiał namawiać. Książka
o niezwykłym uczuciu pomiędzy owczarkiem
niemieckim a chłopcem. Na szczęście ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Pamiętam
też książkę „Robinson Kruzoe „napisaną przez
Defoe - powieść przygodową szczególnie
chętnie czytaną przez chłopców. Mam dużo
ulubionych książek z tamtego okresu, więc
ciężko mi wymienić wszystkie.
(...)
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Lekcje w Bibliotece Kórnickiej PAN
W niecodziennych lekcjach wzięli udział uczniowie klas
piątych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
W ramach projektu szkolnego „Polubić czytanie” i realizowanej na lekcjach języka polskiego i muzyki podstawy
programowej, udali się oni do Biblioteki Kórnickiej PAN, gdzie
zostali wprowadzeni w niezwykły świat tajemnic, jakie kryje
Biblioteka. O historii starodruków i rękopisów opowiadała pani
Małgorzata Potocka- starszy bibliotekarz. Uczniowie mogli nie
tylko zobaczyć księgi z XIII i XIV w., ale również sami przeczytać fragmenty „Bajek” Ezopa. Olbrzymie wrażenie wywarły
na dzieciach XIX- wieczne rękopisy naszego największego
kompozytora- Fryderyka Chopina i wieszcza- Adama Mickiewicza, które są w zbiorach Biblioteki. Niesamowitą ciekawość
wzbudziła także wielka księga z neumami i bogato zdobionymi
manuskryptami. Ale perełką okazały się ręcznie pisane „Piosneczki Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej”, żony patrona
kórnickiej „Jedynki”- Tytusa Działyńskiego. Może kiedyś jedną
z nich wykona chór szkolny „Viva la Musica”?
Lekcje w Bibliotece Zamkowej PAN nie tylko miały za zadanie upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Okazały się także
wspaniałymi lekcjami kształtowania postaw i wychowania do
wartości, a przecież to właśnie są główne założenia polityki
oświatowej państwa na ten rok.
Uczniowie klas piątych bardzo dziękują Dyrekcji Biblioteki
PAN za umożliwienie obejrzenia zbiorów specjalnych, a pani
Małgorzacie Potockiej za przeprowadzenie niezwykle interesujących lekcji bibliotecznych.

DZIEŃ KSIĄŻKI

DZIEŃ KSIĄŻKI

„Kto czyta
książki, żyje
podwójnie”

							
Lidia Jakubowska

Wywiad z Bolesławem Suszką
- moim dziadkiem
rozmawia Jacek Suszka
JACEK SUSZKA: Dzień dobry, dziadku.
BOLESŁAW SUSZKA: O, witaj Jacku.
Dziadku, mam do dziadka kilka pytań.
Chciałbym się dowiedzieć, jak zaczęła się
dziadka przygoda z książkami, gdy był
w moim wieku.
Gdy ukończyłem 6 lat, tak jak wszystkie
dzieci na Śląsku, poszedłem do szkoły. No
i zaczęła się nauka czytania. Już w 3 klasie
tato zapisał mnie do TCL. To było Towarzystwo
Czytelni Ludowych, gdzie była wypożyczalnia
książek.
Czy to znaczy, że w domu nie mieliście
książek?
Nie, w naszym domu było ich sporo, ale
były to raczej książki dla dorosłych, a w TCL
mogłem pożyczać książki dla dzieci. Wiele
książek mojego taty mam jeszcze dziś.
Czy książki były w tamtym czasie drogie
i nie mogliście ich kupować?
Książek kupowało się mniej, bo rzeczywiście były drogie. Był to okres wielkiego kryzysu
i na książki po prostu nie starczało pieniędzy, ale
mój tata i tak, jak tylko mógł, to kupował książki.
Jakie były dziadka ulubione książki?
Czy tylko dla dzieci, czy też jeszcze inne?
Wtedy najbardziej lubiłem książki dla dzieci.
Dziś trzeba by o nich powiedzieć przygodowe.
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Gdy byłem w czwartej klasie, to rodzice wysłali
mnie z Chorzowa na rok do babci do Poznania, i tam dostałem całą kolekcję książek po
moim wujku. Pamiętam „Wyspę Zaginionych
Okrętów” Marriotta Crittenedena, a przede
wszystkim całą kolekcję książek Karola Maja.
Czyli Karol Maj był dziadka ulubionym
autorem?
Wtedy tak, ale już w 5 klasie, czyli gdy miałem 11 lat, zacząłem czytać powieści Henryka
Sienkiewicza i wtedy on stał się najważniejszy.
Czyli ulubione książki zmieniały się
w czasie dziadka życia?
No pewnie, żyję już 91 lat. Gdy miałem 11
lat, czytałem „Krzyżaków”, „Ogniem i Mieczem”.
Potem przyszedł czas na książki związane
z moją pracą i zainteresowaniami. Dziś najbardziej lubię czytać książki historyczne, szczególnie dotyczące II wojny światowej, mimo że
z wykształcenia jestem przyrodnikiem. Zawsze
lubiłem też zaglądać do rożnych encyklopedii,
mam ich w domu kilka. Tuż przed wojną mój
tato kupił mi serię Biblioteki Wiedzy, to 50 bardzo
ciekawych tomów. Wtedy też dostałem atlas
Romera, do którego jeszcze dzisiaj zaglądam.
Dziadku, a czy są takie książki, które
przeczytał dziadek wiele razy? Takie które
czytał dziadek, gdy był w moim wieku i czytał też jako dorosły?
O tak, właśnie skończyłem kolejny raz „Potop” i „Quo Vadis” Sienkiewicza. Mam też dużo
książek i albumów o dziełach sztuki, które wciąż
mi towarzyszą. Ja stale coś czytam.

Ile czasu zajmuje dziadkowi przeczytanie takiej powieści?
Niestety, niedużo. 2-3 dni i przygoda się
kończy, ale można mieć kolejną.
Czy przeczytał dziadek wszystkie książki, które ma w domu ? A ile ich tu jest?
Przeczytałem wszystkie, ale ile ich jest, nie
wiem. Myślę że ponad 1000.
Czy może dziadek mi coś polecić do
przeczytania?
Jeżeli jeszcze nie czytałeś, to zacznij od
„W pustyni i w puszczy”. Cieszyłbym się bardzo,
gdyby moje wnuki poszły w moje ślady i czytały
książki, ale krytycznie.
Co to znaczy krytycznie?
To znaczy, aby potrafiły oddzielić prawdę
od kłamstwa, bo niestety nie wszystkie książki
są źródłem prawdy.
Wiem, że dziadek też napisał kilka
książek?
Tak, dotyczących mojej pracy, ale nie tylko.
I już ostatnie pytanie. Czy dziadek słucha
audiobooków.
To znaczy?
Książek czytanych przez np. aktora.
Dopóki widzę, to czytam, ale czasem chętnie posłucham powieści w radio.
Dziękuję Dziadki za rozmowę i do zobaczenia.
Do zobaczenia i powiesz mi następnym
razem, co przeczytałeś.
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Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia)
wprowadzono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją,
a chwila ekologicznej zadumy skłaniała do
uświadomienie sobie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem,
wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Pomysłodawcą tego święta naszej
planety był amerykański senator Gaylord
Nelson.
Nasza szkoła od lat różnorodnymi
działaniami włącza się w obchody tego
wyjątkowego dla planety dnia.
Tegoroczne obchody (21 kwietnia) cała
społeczność szkolna zaakcentowała zielonymi elementami ubioru, wystawą plakatów,
które w ramach projektu wykonali uczniowie klas szóstych, prezentujących główne
zagrożenia ekologiczne Ziemi - efekt cieplarniany, kwaśne opady, dziurę ozonową,
wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych,
ze szczególnym uwzględnieniem problemu
smogu. Ważnymi elementami wystawy były
również prace plastyczne konkursu „Moja
Ziemia – mój dom” przygotowane przez
uczniów klas I-III oraz drzewa powstałe
w efekcie warsztatów ekologicznych zorganizowanych przez szkolną świetlicę. W tej
scenerii rozpoczęliśmy w „Dwójce” pełen
ekologicznych akcentów dzień.
Uczniowie klas I-III uczestniczyli
w przedstawieniu pt. „Królewna Śmieszka
i Ekoludki” przygotowanym przez dzieci
z klasy IIa pod kierunkiem pani Kingi Koperskiej. Spektakl poruszał tematy z zakresu
ochrony lasów, segregacji odpadów, szkodliwości smogu, a bajkowa sceneria i znane
piosenki o tematyce ekologicznej zachęcały
widzów do dbania o naszą planetę. Uroczystość była również okazją do nagrodzenia
zwycięzców konkursu plastycznego dla
młodszych uczniów, zorganizowanego
przez panią Agnieszkę Szary.
Uczniowie klas czwartych wzięli udział
w warsztatach recyklingu odpadów, które
przygotowała pani Renata Tarnawska. Bazując na prezentacji „Akademia odpadowa
- co wiemy o odpadach?” uczestnicy przypomnieli sobie, czym są odpady, w jaki sposób je dzielimy oraz czego dotyczy zasada
3xR, czyli Redukcja, PowtóRne użycie,
SegRegacja, pozwalająca zminimalizować
ilość wytwarzanych śmieci. Na zakończenie
warsztatów praktycznie ćwiczyli segregację
odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej gminie, wrzucając odpady
do pojemników o odpowiednich kolorach.
Natomiast uczniowie klas V i VI brali
udział w „Grywalizacji Smogowej” przygotowanej przez panie Agnieszkę Półchłopek i Alinę Adamczyk w ramach projektu
„Edukacja Globalna”, realizowanego we
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
w Warszawie.
Celem gry, połączonej z rywalizacją
klasowych zespołów, było uświadomienie
problemów związanych ze smogiem, a co
za tym idzie pozostałymi zagrożeniami
ekologicznymi Ziemi oraz ich skutkami dla

Piąty Tydzień Matematyki

w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
Już piąty raz w naszej szkole odbył technikę haftu matematycznego, który jekt „Moja klasa w liczbach”. Zwycięzsię Tydzień Matematyki. Jest to projekt, posłużył do wykonania dekoracji i na- ców wszystkich konkursów nagrodzono
który ma na celu pokazanie dzieciom, pisu. W ramach Tygodnia Matematyki grami i łamigłówkami kształtującymi
że matematyka jest ciekawa, wszech- zorganizowane zostały konkursy na umiejętności matematyczne i logiczne
obecna i można się jej uczyć przez najciekawszą gazetkę i prezentację, myślenie.
różne aktywności, które z pozoru z na logo Tygodnia Matematyki, konkurs
Zapraszamy do obejrzenia fotorematematyką mają niewiele wspólnego. „magiczna kostka”, „wesołe sześciany” lacji z przebiegu Tygodnia Matematyki
W tym roku postawiliśmy na moż- i, jak co roku, Szkolny Konkurs Mate- na szkolnym facebook’u.
liwość indywidualnego wykazania się matyczny „1 z 14”. Nie brakowało też
uczniów w konkursach oraz na współ- zagadek i łamigłówek, a na lekcjach
K. Jakubowska
pracę na lekcjach. Uczniowie poznali matematyki uczniowie realizowali pro-
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Dzień Ziemi w „Dwójce”

RADZEWO WITA WIOSNĘ

człowieka i środowiska. W ramach zespołowych zadań, uczniowie po obejrzeniu
wskazanych filmików zamieszczonych
w Internecie, odpowiadali na pytania dotyczące przyczyn powstawania smogu, jego
oddziaływania na zdrowie oraz nasilonego
występowania na świecie i w Polsce.
Drugim zadaniem była analiza jakości
powietrza w okolicach Kórnika dokonana
na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze stacji w Borówcu. Uczniowie
odczytywali zawartość ozonu, tlenków azotu i siarki, pyłów PM10 oraz benzenu i na
podstawie norm określali jakość powietrza,
którym oddychamy. Jak się okazało nasze
powietrze jest dobrej jakości, choć poziom
ozonu przygruntowego wzrastał w czasie.
Kolejnym z zadań było wybranie informacji zawartych w prezentacji oraz
określenie cech smogu londyńskiego i typu
Los Angeles. Czwarte zadanie związane
było z opracowaniem metaplanu, w którym
zawodnicy określali istniejące problemy
związane z zanieczyszczeniem powietrza,
zastanawiali się nad tym, jak powinno być
oraz co należałoby zmienić, aby jakość
wdychanego powietrza polepszyć.
Oczywiście, aby zrealizować te różnorodne zadania i wzajemnie sobie nie
przeszkadzać w grywalizacji, uczestnicy

wykorzystywali szkolne laptopy oraz swoje
słuchawki. Każda z grup, która najlepiej
wykonała zadanie w czasie 40 minut otrzymywała drobne nagrody.
Miejmy nadzieję, iż taka wielowymiarowa forma organizacji Dnia Ziemi pozwoliła
na utrwalenie nie tylko wiedzy z zakresu
ekologii, ale również przekonania, że każdy
człowiek swoim działaniem ma wpływ na
ograniczenie szkodliwych dla środowiska
czynników i w ten sposób może pozytywnie
oddziaływać na otaczający nas świat.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Wójkiewicza w Radzewie w dniu 21
marca 2017r. przywitali wiosnę. Było dużo
ciekawych pomysłów i zabawy, pobudzającej uczniów do kreatywności. Zaczęło
się pochodem, z okrzykami i hałasem,
przeganiającym Zimę: „Zimo, Zimo! Walizkę masz już spakowaną. Bilet na Biegun
Północny wykupiony. Arrivederci!” Zima
wystraszona przeobrażała się w wiosenną
postać, by przy ognisku witającym Wiosnę
zaprezentować się w całej gamie kolorów.
Dzieci nie pozostały w tyle, w kolorowych grupach stokrotek, tulipanów i żabek,

zaprosiły Wiosnę na spacer po łąkach,
prosząc, by Wiosna wypuściła z kieszeni pszczoły, posiała warzywa i kwiaty
w ogródku, dotknęła gałązek, by wystrzeliły
świeże pączki kwiatów jabłoni. A w lesie,
by obudziła wiewiórki i sowy, zaszemrała
potokiem i promykiem słońca otworzyła
serca kwiatów.
W wiosennych konkursach zwyciężyła
grupa tulipanów, która otrzymały nagrodę „psikus”, bajecznie kolorowe cukierki
w wiosennych barwach z niespodziewanym
nadzieniem! Sił do pracy wraz z Wiosną nad
przemianą Radzewa w wiosenne kolory

dodały smaczne pieczone przy ognisku
kiełbaski, konkursy, piosenki i zabawy.
Najmłodsze dzieci, przedszkolaki
i pierwszoklasiści, też przywitały Wiosnę.
Pozakładały zwiewne kolorowe sukienki
i pozaplatały warkocze z trawy. Bo zima
już zbyt długo u nich gościła, łózko z puchową pierzyną zajęła i chrapała, aż szyby
w oknach dzwoniły. A więc Wiosno, czas na
ciebie, do dzieła.
O wiosenne pomysły zadbał samorząd
szkolny wraz z Joanną Fiedorczyk.
www.szkolaradzewo.pl

Agnieszka Półchłopek
i Alina Adamczyk

nr 8/2017

28 kwietnia 2017 r.

15

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

9.05 - BAJKOCZYTANIE - „Dzieci z
Bullerbyn”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz.: 17:30.
10.05 - WIECZÓR Z POEZJĄ DOROTY
NOWAK - spotkanie autorskie. Sala OSP w
Korniku, godz.: 18:00 (ul. 20 Października
93). Wstęp wolny.
13.05 - ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ. Start godz.: 10:00 . Miejsce startu:
Promenada Ławeczka Szymborskiej. Zapisy w Bibliotece Publicznej w Kórniku tel.
(61) 8170 021, mail: biblioteka.publiczna@
kornik.pl lub bpkornik@kornik.pl Udział
bezpłatny.
13-14.05- „KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ
BIAŁE BZY”. Arboretum w Kórniku.
16.05 - BAJKOCZYTANIE - „Pettson
i Findus”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz.: 17:30

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.
1.05 - MAJÓWKA W ROBAKOWIE
Boisko wiejskie przy ul. Szkolnej 3. Start
godz.: 15:00.
1-3.05 – „KWITNĄCE MAGNOLIE”.
Arboretum w Kórniku.
6-7.05 – „KÓRNICKIE SMAKI”. Plac
Niepodległości. Szczegóły str 28.
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18.05 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. „Afryka marzeń. Śladami geparta.”
- Tomasz, Alicja Woźniak. KCRiS, restauracja „Ventus”, godz.: 19:00. Zapisy tel. 61
8170 021
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.

KULTURA

KULTURA

Afisz

23.05 - BAJKOCZYTANIE - „Basia”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30
27-28.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”.Arboretum w Kórniku.
28.04 IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH. Kolegiata Kórnicka.
30.05 - BAJKOCZYTANIE - „Jabłonka
Eli”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.:
17:30
3.06 - WYCIECZKA ORGANIZOWANA
PRZEZ STOWARZYSZENIE OGOŃCZYK
DO MIKROREGIONU „BISKUPIZNA”.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość
zapisu pod numerem tel. 61 8 170 900.
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
Opr. Zofia Fludra
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Orkiestra Harcerska
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy Seniorów
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

zapraszają na

IX
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH
pod honorowym patronatem
JEGO EKSCELENCJI

KS. ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
oraz

JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
BURMISTRZA KÓRNIKA

Kolegiata Kórnicka
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W dniach 29 i 30 kwietnia br. nasza
Parafia przeżywa niezwykłą rocznicę.
W dniach tych bowiem mija 40 lat od
Nawiedzenia Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku przez wierną kopię
Jasnogórskiego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej.
Idea Nawiedzenia polskich parafii przez
kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest nierozerwalnie związana z osobą
Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego. To on właśnie, w ostatnim
miejscu swojego internowania ułożył plan
Nawiedzenia wszystkich polskich parafii.
Wykonania najwierniejszej kopii Obrazu
Jasnogórskiego podjął się profesor Leonard
Torwirt. Sporządzony przez niego obraz
został poświęcony w Watykanie przez Ojca
Świętego Piusa XII, a następnie przewieziony do Polski, gdzie w dniu 07.09.1957
roku rozpoczął swoją
długoletnią
i niezwykłą
peregrynację po Polsce.
Obraz
nawiedził
najpierw
Archidiecezję Warszawską,
a następnie
nawiedzał
kolejno diecezje na
terenach
wschodnich,
północnych
i zachodnich naszego kraju,
budząc entuzjazm religijny i umacniając wiarę wśród ludzi.
Ponieważ Nawiedzenie było solą
w oczach komunistów, robili oni wszystko aby zdyskredytować peregrynację.
W roku 1966 r. Obraz był dwukrotnie zatrzymywany przez milicję. Najpierw w dniu
20.06.1966 r.Obraz zatrzymany został
w drodze z Fromborka do Warszawy i przewieziony pod milicyjną eskortą do katedry
warszawskiej, gdzie pozostał przez kolejne
10 dni. Następnie Obraz aresztowany został w dniu 10.9.1966 r. na Górnym Śląsku
i przewieziony na Jasną Górę, gdzie został
uwięziony na długie 6 lat.
Pomimo uwięzienia Obrazu, Nawiedzenie nie zostało wstrzymane nawet na jeden
dzień. Po kraju rozpoczęła się, powodując
poruszenie wielotysięcznych rzesz wiernych, peregrynacja pustych, przyozdobionych kwiatami ram.
W czerwcu 1972 roku dzięki staraniom
m.in. księdza Józefa Wójcika udało się
zmylić czujność milicji i wywieźć Obraz
z Jasnej Góry.

„Kórnickie Smaki” – z czym to się je ?

Po Nawiedzeniu kolejnych diecezji
przyszła kolej na Archidiecezję Poznańską. Powołany został Komitet Nawiedzenia, którego zadaniem było przede
wszystkim ustalenie trasy Obrazu. Nawiedzenie w naszej archidiecezji rozpoczęło
się 7.11.1976 r.
W dniach 29-30 kwietnia 1977 roku
przyszła kolej na parafie w Bninie i w Kórniku. Już od wielu tygodni parafia nasza
przygotowywała się do Nawiedzenia.
Proboszczem w Kórniku był wówczas
ks. Ignacy Neumam, a wikariuszami ks.
Edmund Ławniczak i ks. Aleksy Mercik.
Miasto zostało wspaniale udekorowane girlandami, obrazami, lampkami
i napisami religijnymi. Udekorowana
została również cała trasa przejazdu Obrazu, aż do granic parafii. Oczywiście nie
próżnowała również ówczesna władza.

Boskiej Częstochowskiej przybył do naszej parafii około godziny 18:30. Na powitanie Obrazu przyjechał z Poznania ks.
bp Marian Przykucki, ówczesny sufragan
poznański. Obraz został przeniesiony na
ramionach strażaków na specjalne zbudowane podium przed kościołem, gdzie
nastąpiło oficjalne powitanie Matki Bożej
przez duchowieństwo i przedstawicieli
ludzi świeckich, w tym także przez dzieci
i młodzież. Przemówił także krótko ks.
bp Przykucki, zachęcając do wytrwania
w wierze i do przeciwstawienia się ateizmowi. Następnie Obraz przeniesiony
został do kościoła, gdzie umieszczono go
na specjalnie zbudowanym tronie. Przy
Obrazie zaciągnęli wartę strażacy. Mszy
św. przewodniczył ks. bp Przykucki, który
wygłosił wspaniałe kazanie. Po Mszy św.
rozpoczęły się czuwania poszczególnych
grup z terenu
naszej para40 lat temu ... Foto. A. Podolak
fii. O północy
rozpoczęła
się pasterka
maryjna, koncelebrowana
pod przewodnictwem ks.
prob. Neumanna oraz
z udziałem
kapłanów pochodzących
i niegdyś
pracujących
w naszej parafii. Po pasterce trwały
dalej czuwania poszczególnych stanów. O szóstej rano
odśpiewano
Godzinki ku
Ponieważ tak się złożyło, że Nawiedze- czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Cały
nie wypadło w naszej parafii tuż przed dzień kościół był pełen ludzi.
1-szym Maja, komuniści zarządzili, aby
Pożegnanie Obrazu rozpoczęło się
dekorować Kórnik jak największą ilością 30.04.1977 r. o godzinie 16:00. Mszy
czerwieni! Kontrast między dekoracjami św. pożegnalnej przewodniczył ks. praz okazji Nawiedzenia, a urzędowymi był łat Władysław Pawelczak z Poznania,
czasami naprawdę szokujący. Tu Kościół a kazanie wygłosił jeden z misjonarzy ze
i Matka Boża, tam PZPR i Lenin!
Zgromadzenia Św. Rodziny. Następnie
Przygotowania do Nawiedzenia trwały strażacy wynieśli Obraz do specjalnego
również w sferze duchowej. Przez cały samochodu-kaplicy na dalszy etap Nawietydzień poprzedzający Nawiedzenie dzenia, do parafii w Krerowie.
trwały w naszym kościele parafialnym
Źródło:
Rekolekcje Maryjne, które głosili dwaj
„Miesięcznik Parafialny”
misjonarze ze Zgromadzenia św. Rodziny.
nr 12/60, kwiecień 2002
Rekolekcje odbyły się przy nadzwyczaj
licznym udziale wiernych.
W dniach 28-30 maja Towarzystwo ku
Dzień wcześniej Nawiedzenie przeży- Upiększaniu Miasta Kórnika oraz ks. prowała parafia w Bninie, do którego Obraz boszcz Grzegorz Zbączyniak zapraszają
przybył z Koszut. Ponieważ nie było na wystawę fotografii dokumentujących
jeszcze wówczas asfaltu na ul. Parkowej, wizytację Obrazu Matki Bożej w KórniObraz w drodze do Bnina przejechał ku, która prezentowana będzie w tych
w licznej asyście przez ul. Średzką, pl. dniach w naszej Kolegiacie.
Niepodległości i ul. Zamkową. Następnego dnia, tj. 29.04.1077 r. Obraz Matki

nr 8/2017

Już 6 i 7 maja Fundacja „Zakłady
Kórnickie” przy współpracy z Wydziałem Promocji Gminy Kultury i Sportu
UMiG Kórnik zaprasza Państwa na
imprezę plenerową „Kórnickie Smaki”.
Inspiracją dla pomysłu wydarzenia był
fakt, że w Kórniku powstała i przez wiele
lat działała niezwykła Szkoła Domowej
Pracy Kobiet, a jej uczennice, nasze
mamy, babcie lub ciocie, na szkolnych
kursach gotowania doskonaliły kunszt
przygotowywania rozmaitych smakołyków.
Organizatorzy imprezy proponują
zarówno skosztowanie tradycyjnych
potraw, ale także zakosztowanie klimatu
dawnych czasów.
Wśród pamiątek rodzinnych napotykamy czasem stare zeszyty, pięknym pismem
zapisane, zawierające zwykłe i niezwykłe
przepisy kulinarne, ale także porady dotyczące prowadzenia wzorowego gospodarstwa domowego. Taki zeszyt prowadziła na
przykład Maria Kociałkowska, uczennica
kórnickiej Szkoły Domowej Pracy Kobiet
(notabene siostra babci autora tego tekstu). Zeszyt ten był przez lata pomocą,
inspiracją, zbiorem wskazówek dla wielu
adeptek kulinarnej sztuki, a obecnie stanowi niemal rodzinną relikwię.
Dzięki uprzejmości państwa Królikowskich, którzy strzegą dziś tego pożółkłego
już skryptu zaczerpniemy kilka przepisów
z jego kart. Znajdą się one w specjalnej
„jednodniówce”.
Kucharz Marcin Stelmaszyk trzy razy
w sobotę i trzy razy w niedzielę, na żywo,
zaprezentuje fuzję starych i nowych
smaków. Przygotowywanych na oczach
widzów potraw będzie można oczywiście
spróbować. Na deser i kawę liczyć będzie
można w plenerowej Kawiarence „Perełka”
– zapowiedziano między innymi rogaliki
według tradycyjnej receptury! W kawiarence obsługiwały będą kelnerki w strojach ze
Szkoły Generałowej.
Będzie też coś dla ducha. W klimat
dawnych lat wprowadzi nas młodzież ze
Stowarzyszenia Teatralnego „Legion” przebrana w stroje „z epoki”. Wytworne damy,
szarmanccy dżentelmeni z „Legionu” nie
raz już ubarwiali kórnickie imprezy, więc
i teraz nie mogło ich zabraknąć. Grupa
przedstawi scenki z czasów Szkoły Generałowej Zamoyskiej i jej salonu, a młodych
aktorów przygotuje Halina Buda.
Z ratuszowego balkonu zaśpiewa dla
nas laureatka wielu konkursów wokalnych,
kórniczanka Ola Idkowska, która rozwija
swój kunszt pod opieką Alicji Kuchowicz.
W sobotę usłyszymy przepiękne piosenki
żydowskie, natomiast w niedzielę polskie
szlagiery z pierwszej połowy XX w.
Coraz bardziej rozpoznawalny zespół
z Gimnazjum im. Władysława Zamoyskiego „Władysie” zatańczy dla widzów
zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Tego
drugiego dnia młodzi tancerze zaproszą
wszystkich do wspólnego poloneza. Pie-
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Rocznica niezwykłej wizyty

Stronica z „Gościa Niedzielnego” z 21 sierpnia 1932 r. Archiwum www.kornik.info

czę nad zespołem sprawować będą: pani
Krystyna Polachowska, pan Bartosz Gzyl
oraz pani Katarzyna Sibilska.
Szkoła Domowej Pracy Kobiet to
także przeróżne „robótki ręczne”. Temat
ten nie jest obcy działającej przy Bibliotece Publicznej w Kórniku „Pasjotece”.
Jedną z weekendowych atrakcji będzie
możliwość podpatrzenia co (oraz jak) się
w „Pasjotece” robi.
W niedzielę odwiedzą nas także specjalni goście. Dorożką przyjadą między
innymi hrabia Zamoyski – Tomasz Raczkiewicz, hrabia Działyński – Jacek Lisewski oraz Generałowa Zamoyska – Maria
Rybarczyk. Być może podczas wizyty na
rynku dadzą się wciągnąć w polonezowy
korowód? Być może wypiją kawę z rogalikiem? W planach jest także wizytacja
Kolegiaty i Arboretum.
Strażacy kórnickiej OSP przygotowują
niespodziankę „z innej beczki”. Pod ratusz
przyjechać ma zabytkowa konna sikawka
w asyście strażaków w starych mundurach.
Być może tą właśnie scenę wybierze sobie
za temat któryś z uczestników pleneru malarskiego zorganizowanego przez Studio

Rysunku Ventzi z Poznania? A może inny
artysta namaluje kataryniarza Piotra Bota?
Na pewno jednak będzie można oglądać
ciekawe zdjęcia, gdyż Jakub Mąderek
i jego Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Kórnika przygotują wystawę starych
fotografii Kórnika. Będzie także okazja do
wspólnych fotografii, fotograf oczywiście
w stroju „z epoki”.
6 i 7 maja dla zwiedzających otwarte
będą eskpozycje „Kórnickiego Wehikułu
Czasu” w Starej Kuźni na Piaskach (ul.
Parkowa).
Dla tych, którzy przybędą na kórnicki
rynek w strojach nawiązujących do mód
z XIX i początków XX wieku przygotowano
niespodzianki. Do wyczerpania zapasów
rozdawać będziemy książkę Marcelego
Kosmana „Opowieści Kórnickie”. Co jeszcze wydarzy się przez dwa dni Weekendu
majowego „Kórnickie Smaki”? Sprawdźcie
Państwo sami podczas wiosennego spaceru. Zapraszamy!
Oby pogoda dopisała...
ŁG
Program - patrz str. 28

21

wIOŚLARSKIE NOWINY

GMINNE ERGOMETRY
3 kwietnia br. w Bninie gościły reprezentacje szkół podstawowych z Kórnika,
Kamionek i Szczodrzykowa. Odbyły się
tutaj XIII Mistrzostwa Gminy w Ergometrach
Wioślarskich o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły nr 2 w Kórniku. Każda szkoła
mogła wystawić po dwa zespoły dziewcząt
i chłopców. Na dystansie 300 m rozegrano
konkurencje indywidualne i drużynowe.
Zawody otworzyła p. Dyrektor Zofia
Talarczyk, witając zawodników, opiekunów
i zaproszonych gości oraz życzyła dobrej
zabawy w walce o puchar. Następnie prezes UKS „Dwójka Kórnik” p. Leszek Książek
podziękował organizatorom, gospodarzom
oraz sponsorom za uświetnienie zawodów,
a następnie po krótkim podsumowaniu
działalności klubu zachęcił do sportowej
rywalizacji w walce o najlepsze rezultaty.
Zawody rozpoczęły się po losowaniu
kolejności startów i omówieniu zasad rywalizacji. W pierwszej kolejności wystartowały
dziewczęta. W konkurencji indywidualnej
niepokonaną okazała się uczennica SP
Szczodrzykowo a jednocześnie zawodniczka UKS – u, Daria Nolberczak. II miejsce
wywalczyła Aleksandra Syk z Kórnika, a III
m. Michalina Winiecka z Bnina. Spośród
chłopców najszybszym okazał się Jacek
Suszka, jako jedyny pokonując dystans
w czasie poniżej minuty (56 sek.). II miejsce zajął Jakub Madejczyk (obaj z SP 1
Kórnik) a III miejsce Łukasz Karalus ze
Szczodrzykowa.
Sumy dwóch najlepszych czasów w zespole decydowały o wyniku w konkurencji
drużynowej. Zarówno wśród dziewcząt,
jak i chłopców wygrały zespoły z Kórnika,
zabierając puchary i złote medale, w składzie: Aleksandra Syk, Martyna Andrzejczak
i Daria Misiak oraz Jacek Suszka, Jakub
Madejczyk i Norbert Kamiński. Srebrne
medale otrzymały zespoły z SP 2 Kórnik –
Bnin (dziewczęta) oraz SP Szczodrzykowo
(chłopcy) i analogicznie brązowe medale
reprezentanci Szczodrzykowa i Kamionek.
Po podsumowaniu i dekoracji uczniów
i opiekunów zaproszono na poczęstunek
oraz w przyszłym roku na mistrzostwa gminy, a także na przystań, która mieści się na
Błoniach, do rozpoczęcia nowej przygody

Niewiele zabrakło, abyśmy po
sześciu latach od utworzenia sekcji
łuczniczej w Radzewie doczekali się
pierwszych medalistów mistrzostw kraju. Piąte miejsce w konkurencji mikstów
podczas Mistrzostw Polski Młodzików
(Głuchołazy, 25-26 marca 2017r.) zajął
duet Wojciech Radziejewski, Roksana
Toboła. Podium było bardzo blisko,
a o jego oddaleniu się zadecydowała
słabsza końcówka mistrzostw. Choć
i tak występ naszych młodzików należy
uznać za udany, wszak był to najlepszy występ w historii naszych startów
w zawodach tej rangi. Indywidualnie
Wojtek zajął bardzo dobre 7 miejsce,
a Roksana Toboła, która po pierwszym
dniu zmagań była ósma, ostatecznie
zakończyła rywalizację na 13 miejscu.
16 lokatę zajął Jakub Sobiech. Nieco
gorzej spisali się podczas tej samej
imprezy młodzicy starsi. Dominika
Frąckowiak była 28, Michał Najewski
36, Marta Mazanka 60. Łącznie w 4
kategoriach udział wzięło ponad 200
łuczniczek i łuczników z całego kraju.
Tydzień wcześniej udaliśmy się do
Zgierza, by wziąć udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Na
te zawody pojechała trójka zawodników, startująca w kategorii młodzików,
toteż występ miał na celu zebranie doświadczenia. 44 miejsce w gronie 103
zawodniczek zajęła Dominika Frąckowiak, 91 Marta Mazanka. 55 w stawce
100 łuczników był Michał Najewski.
Zakończyła się pierwsza część sezonu: zawody rozgrywane pod dachem.
Przyniosły one bardzo dużo medali
na różnego rodzaju zawodach, w tym
Mistrzostwach Wielkopolski i Halowym
Pucharze Bydgoszczy. Zabrakło wisienki na torcie, czyli medalu Mistrzostw
Polski, ale i tak był to zdecydowanie
najlepszy sezon halowy w historii sekcji
łuczniczej Stowarzyszenia UKS – Jedynka Kórnik. Jest to w dużej mierze
zasługa treningów na sali, toteż dziękujemy odpowiednim osobom za taką
możliwość. Przed nami druga część sezonu: pod gołym niebem. Wyszliśmy już
trenować na dwór, w związku z czym
zapraszamy do rozpoczęcia przygody
z łukiem i strzałami chętne dzieci i młodzież. Kontakt: karolniemier@o2.pl

SEZON ROZPOCZĘTY
W Rogoźnie k. Poznania już od kilku
lat spotykają się zawodnicy poznańskich
klubów wioślarskich, aby doskonalić swoje
umiejętności. Dołączyły do nich również zawodniczki z UKS „Dwójka Kórnik”. Na prze-

łomie marca i kwietnia odbył się pierwszy
w tym roku obóz rozpływaniowy, podczas
którego uczestnicy mogli znowu po długiej
zimowej przerwie zasiąść do wioseł na łodziach wioślarskich. Podczas zgrupowania
zawodnicy pokonali kilkaset kilometrów
na wodzie, doskonalili technikę, podnosili
swoją sprawność. Podsumowaniem wykonanej pracy były regaty otwierające sezon
wioślarski – wyścigi dwójek, zorganizowane
9 kwietnia na Warcie. UKS reprezentowały
dwie osady, zdobywając złote i brązowe
medale. Gratulujemy.
MI

XVII RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY 06.05.2017r.
1.CELE: popularyzacja gry w szachy, wyrabianie
sportowej rywalizacji, integracja rodzin.
2.TERMIN I MIEJSCE: 06.05.2017r godzina 16:00 Świetlica OAZA/Błonie Leśna 6 w Kórniku.
3.ORGANIZATORZY: OAZA/Błonie oraz sekcja
szachowa MUKS „WIEŻA KÓRNICKA”.
4.SYSTEM ROZGRYWEK: turniej indywidualny w
jednej grupie, system szwajcarski 7 rund z czasem
2*15 minut, lub „każdy z każdym”, kojarzenie komputerowe.
5. KOLEJNOŚĆ MIEJSC: indywidualnie -pkt, Buch.
skrócony, Buch. pełen, ilość zwycięstw, progres,
drużynowo – suma pkt zdobytych przez drużynę,
suma Buch. m. jw.

Karol Niemier
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z wioślarstwem w UKS „Dwójka Kórnik”.
W imieniu organizatorów, dziękuję sponsorom wspierającym imprezę:
- Urząd Miejski w Korniku
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
- firma deweloperska R.F. CONSTRUCTION
Małgorzata Iszkuło
(nauczyciel SP 2 Kórnik, trener
i sekretarz UKS „Dwójka Kórnik)

SPORT

SPORT

ŁUCZNICZE MISTRZOSTWA POLSKI

nr 8/2017

28 kwietnia 2017 r.

6.ZGŁOSZENIA:
telefonicznie lub w dniu zawodów do 15:55 /decyduje
kolejność zgłoszeń.
7. WPISOWE-5 zł.
8.KLASYFIKACJA RODZINNA – startują dwuosobowe zespoły rodzinne, które przed turniejem wypełnią
kartę drużyny.
9.NAGRODY: organizatorzy przewidują: dyplomy i
nagrody rzeczowe dla najlepszych w turnieju indywidualnym oraz drużynowym.
10.UWAGI-Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatora
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Kolejne Sukcesy Alicji Ratajczak
Po zwycięstwie w międzynarodowym
wyścigu ulicznym na rozpoczęcie sezonu
kolarskiego w Dzierżoniowie, zawodniczki
i zawodnicy UKS Mróz Jedynka Kórnik nie
zwalniają tempa. Kolejne zawody jakie zaliczyła starsza grupa klubu, to torowy Puchar
Polski na krytym obiekcie w Pruszkowie. Zawodniczki z Kórnika jadące w składzie Alicja
Ratajczak, Viktoria Żegleń, Weronika Humelt
i Monika Graczewska zwyciężyły w wyścigu
drużynowym seniorek dościgając w finale
BCM Nowatex Darłowo. Czwarte miejsce
w tej konkurencji zajęła drużyna Juniorek
z Kórnika (Natalia Szymczak, Joanna Golec,
Karolina Przybylak i starsza o 2 lata Dorota
Przęzak). W wieloboju Omnium natomiast
kolejno drugie i czwarte miejsce zajęły Alicja
Ratajczak i Monika Graczewska. Następne
zawody dla kórnickiej grupy to był szosowy
puchar Polski w Grudziądzu. W wyścigu
na czas juniorów dobre piąte miejsce zajął
Wojciech Bystrzycki. Pod nieobecność Alicji
Ratajczak i Nikol Płosaj wśród seniorek
nasze zawodniczki Viktoria Żegleń, Monika
Graczewska, Dorota Przęzak i Weronika
Humelt zajęły kolejno miejsca na początku
drugiej dziesiątki. Wśród juniorek natomiast
Joanna Golec, Karolina Przybylak i Natalia
Szymczak zajęły kolejno miejsca 6, 8 i 9.
Następnego dnia w wyścigach ze startu
wspólnego co prawda zwycięstwa nie było,
ale jest kolejne podium. Niezastąpiona Alicja
Ratajczak, która odpuściła „czasówkę” odczuwając jeszcze skutki przeziębienia, w tak
trudnym wyścigu, w którym było wszystko,
porywiste wiatry, deszcze, grad i przenikliwe zimno zajęła bardzo dobre 3 miejsce.
W wyścigu juniorek młodszych najlepsza
z grupy Mróz Zofia Picz zajęła 6 miejsce.
Dla najmłodszych kategorii kolejny wyścig
to Puchar Burmistrza Kórnika na rowerach
górskich na stadionie OSiR w Korniku w dniu
3 maja. Z kolei Wojciech Bystrzycki wyjeżdża
z Kadrą Narodową juniorów na Puchar Narodów „Wyścig Pokoju” w czeskim Teresinie,
Jan Łamaszewski na największy wyścig
etapowy dla juniorów w kraju na Puchar
Prezydenta Grudziądza, natomiast czwórka
starszych dziewczyn (Płosaj, Ratajczak,
Humelt, Graczewska), wystartuje wraz ze
swoim trenerem w reprezentacji Polski w 5
etapowym wyścigu UCI „Gracja Orlova”
w Czechach, gdzie na liście startowej jest
25 ekip z 17 państw.

III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH
POWIATU POZNAŃSKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ

Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego
w piłkę nożną, które odbyły się 12.04.2017
w Swarzędzu. W składzie Zespołu Szkół
w Kórniku zagrali: Błażej Biernacki, Jan
Frąckowiak, Dominik Siwiński, Jakub Szymankiewicz, Radosław Andrzejczak, Sebastian
Sobański, Tomasz Talarski.
W turnieju uczestniczyło 5 drużyn: ZS nr 1
w Swarzędzu, ZS Puszczykowo, ZS Bolechowo, ZS nr 2 w Swarzędzu, ZS w Kórniku, które
zagrały systemem każdy z każdym.
Uczniowie z Kórnika zagrali bardzo ambitnie, zostawili dużo zdrowia na boisku, uważnie
w obronie, a w odpowiedniej chwili umieli
przyspieszyć grę i skutecznie skontrować
przeciwnika. Radek Andrzejczak był liderem
zespołu, dwoił się i troił, podrywał kolegów do

za mnóstwo pozytywnej energii podczas
prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem.
Na koniec maratonu wzmacnialiśmy mięśnie ud, pośladków i brzucha ćwicząc ABT
z uśmiechniętą Martyną, po czym trening
zakończyliśmy regenerując organizm Jogą
z Karoliną. Po raz dziewiętnasty dziękujemy
instruktorom oraz przybyłym uczestnikom
za stworzenie wspaniałej sportowej atmosfery, pełnej uśmiechu i energii i już teraz
zapraszamy na dwudziesty jubileuszowy
maraton na jesień.
Firmie Go Events dziękujemy za współpracę, a poniższym sponsorom za wzbogacenie naszej imprezy:

ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Avon
Dietostyl Monika Majchrzycka – Eliks
Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
MAGIC NAILS kosmetyka
OAZA DIVE nurkowanie
OAZA LOOK fryzjerstwo
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Restauracja Ventus
Salon kosmetyczny PRINCESS
Sklep Prezencik/Biuro Podróży Travel
KCRiS „Oaza”

Wyniki naszego zespołu:
ZS Kórnik – ZS nr 1 w Swarzędzu 0-2
ZS Kórnik – ZS Bolechowo 1-0
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 2:1
ZS Kórnik – ZS nr 2 w Swarzędzu 2:3
Klasyfikacja końcowa:
1m – ZS nr1 w Swarzędzu - awans
2m – ZS nr 2 w Swarzędzu
3m – ZS Kórnik
4m – ZS Bolechowo
5m – ZS w Puszczykowie
Gratulujemy udanego startu!
Andrzej Paluch

młodym wieku. Podczas rozgrywania partii
szachowych widać było na twarzach dzieci
radość, pozytywne emocje oraz skupienie
uwagi. Wszystkie dzieci dostały nagrody
i dyplomy, natomiast dla najlepszych przewidziane były puchary. Fundatorem nagród
była Rada Rodziców działająca przy Szkole
Podstawowej w Kamionkach. Ostatecznie
zwycięzcami zostali: I miejsce Nikodem Horłoza z klasy 3b; II miejsce Jan Kuzikowski
z klasy 2c; III miejsce Ksawery Dutkiewicz
z klasy 1c. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Ewa Krysińska

Dobry występ Nikol Płosaj
podczas Mistrzostw Świata
Zawodniczka UKS Mróz Jedynka
Kórnik Nikol Płosaj startowała w torowych
Mistrzostwach Świata elity (seniorów)
rozgrywanych podczas Świąt Wielkanocnych w Hong Kongu. Nikol uczestniczyła
w wyścigu drużynowym na dochodzenie,
w którym polska ekipa zajęła ósme miejsce.
Po mistrzostwach będzie trochę czasu na
przestawienie się do startów szosowych,
które są jednak głównym celem na nadchodzący sezon dla Kórniczanki.
Paweł Marciniak
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Jak zwykle nie zawiodła nas swoją
frekwencją oraz formą ćwiczących. Gorąco
i walecznie maraton rozpoczęły Agnieszka,
Inez i Kasia treningiem BodyCombat. Wojtek zadbał o jakość naszych brzuchów po
świątecznej rozpuście. Manuela jak zwykle
roztańczyła salę latynoskimi rytmami prowadząc Zumbę. Dzięki uprzejmości Sensual Fitness z Kórnika oraz Dance Art ze Środy Wielkopolskiej mieliśmy możliwość organizacji zajęć Step oraz Jump dla większej
liczby uczestników jednocześnie. Wyżej
wymienionym klubom fitness dziękujemy
za wypożyczenie stepów oraz trampolin,
a instruktorkom: Agnieszce, Asi oraz Inez

dobrej gry. W trudnych momentach świetnie
w bramce spisywał się Błażej Biernacki.

Turniej Szachowy w Kamionkach
12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kamionkach rozegrano kolejny już Szkolny
Turniej Szachowy, zorganizowany przez
nauczycieli uczących w Szkole. Rozgrywki
przeprowadzono systemem szwajcarskim
na dystansie pięciu rund. Tempo gry wynosiło po 10 minut na zawodnika. Turniej cieszył
się wielkim zainteresowaniem wśród młodych adeptów szachowych. W zawodach
łącznie wzięło udział 44 uczniów z klas 0–3.
Wysoka frekwencja pokazała, że szachy
wzbudzają żywe zainteresowanie wśród
dzieci i młodzieży. Warto również zaznaczyć,
że grę w szachy zaczynają dzieci w bardzo

Kolejna edycja Maratonu Aerobikowego za nami!

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Kolarstwo
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dOPÓKI ZDROWIA I SIŁ STARCZY...
Minęło już 20 lat, kiedy to z Paniami
rozpoczęłam gimnastykę przy muzyce.
Od kilku lat grupa się nie zmienia. Dziś
wszystkie mają ponad 60 lat!
Czas nie czeka tylko ucieka a ONE
ciągle są żądne ćwiczeń. Ile już razy zastanawiałam się, że może już skończyć
te nasze gimnastyczne wyczyny przy
muzyce ? Co roku mówię koniec, lata lecą
ale One nie mają dość. Zajęcia z Paniami
prowadzę od 1996 roku. W dzisiejszej
grupie są Panie, które ćwiczą ze mną od
początku. To właśnie One, a także te 60-70
i 80 letnie, które dołączyły może kilka lub
kilkanaście lat temu mobilizują mnie do
spotykania się z nimi!
Podziwiam ich systematyczność, wytrwałość i sprawność, której nie jedna dzisiejsza nastolatka mogłaby pozazdrościć.
Dlaczego przychodzą? Chcą być sprawne
bez względu na wiek i swoje dolegliwości.
Jestem z nich dumna, bo właśnie One
mobilizują mnie, by prowadzić te zajęcia.
Przez celowe ćwiczenia wzmacniają
mięśnie, poprawiają ruchomość w stawach. Świadomie wykonują ćwiczenia
zapobiegające bólom kręgosłupa, wiedzą
jak podnosić ciężary, by tegoż kręgosłupa
nie uszkodzić. Co ich tak przyciąga do
zajęć? Myślę, że miła atmosfera w grupie,
wzajemna życzliwość, utrzymanie sprawności, by nie być uzależnionym od innych
w tym wieku. (...) Każda ćwiczy na miarę
swoich możliwości i dla zdrowia, które jest
odpowiednie do wieku. One świadomie
chcą być sprawne do końca swojego
życia, by być jak najdłużej niezależnym
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od innych. Z różnych okazji po zajęciach
spotykamy się towarzysko, by wzajemnie
się wspierać, wspominać przeszłość i teraźniejszość, rozmawiać o codziennych
troskach. DROGIE PANIE! Dziękuję Wam
za wszystko. To Wy jesteście motorem
naszego wspólnego ćwiczenia. To Wy mobilizujecie mnie do takiej aktywności. Dopóki zdrowia i sił mi starczy będę z Wami.
Za miłe słowa i życzliwość serdecznie
dziękuję. Żyjcie jak najdłużej i utrzymujcie

sprawność swoją jak najdłużej. Pomimo
różnych trosk osobistych bądźcie nadal
pogodne i radosne. Jeśli i Wam zdrowia
i sił starczy to spotkajmy się ponownie po
wakacjach. Wierzę, że w okresie przerwy
wakacyjnej nie zapomnicie o różnych formach ruchu. Nie poddawajcie się wszelkim
przeciwnościom losu.
Pamiętajcie, że „ruch to życie a życie
jest ruchem”.
ARA
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W dniach 23-26 marca w Lipnie k.
Leszna zostały rozegrane Indywidualne
Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach
klasycznych – 64 polowych.
Podobnie jak przed rokiem, na zawody
wybrało się trzech młodych zawodników ze
szkoły podstawowej w Radzewie.
Tymoteusz Kątny – grający w grupie
do 10 lat, oraz Mikołaj Ostroróg i Samuel
Kątny– grający w grupie do 13 lat.
Główny turniej rozgrywany był tempem
45 minut na jednego zawodnika.
Olbrzymi sukces zanotował Samuel
– zdobywając brązowy medal Mistrzostw

Polski w warcabach w kategorii do 13 lat,
mimo że to dopiero jego pierwszy rok w tej
kategorii. Stawka była bardzo wyrównana
i o losach podium decydowała ostatnia
runda, z której Samuel wyszedł zwycięsko. Niestety z powodu choroby Mikołaj
Ostroróg grający w tej grupie wycofał się
z turnieju.
W kategorii do lat 10 - Tymoteusz Katny
(lat 9) zajął 5 miejsce i otarł się o podium.
Tymoteusz znacząco poprawił swoje
miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym
i zapowiada ostrą walkę w przyszłym roku.
Jako towarzyszący został rozegrany

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

Pani Katarzynie Pytlewskiej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Teścia
Składa:
Zarząd oraz koleżanki i koledzyz Banku Spółdzielczego w Kórniku
Żonie, Synom, Rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci naszego Kolegi

śp. Bronisława Szczepaniaka
składają
Kombatanci Koła w Kórniku
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turniej błyskawiczny (3 minuty + 2 sekundy
za każde posunięcie dla zawodnika). Warcaby błyskawiczne są bardzo widowiskowe,
ale wymagają silnych nerwów i trochę
szczęścia. Szczęścia zabrakło Samuelowi,
wystarczał remis w jednej z dwóch ostatnich
rund i byłoby 2 miejsce.
Szczęścia jednak trochę zabrakło
i Samuel Kątny zajął 6 miejsce, natomiast
Mikołaj Ostroróg uplasowali się na 15
miejscu (tylko jedno zwycięstwo mniej od
Samuela). W kategorii do lat 10 Tymoteusz
Kątny zajął 9 miejsce.
RK

Pogrążeni w smutku informujemy,
że w dniu 12 marca 2017 r. zmarł nasz kochany
mąż, ojciec, dziadek, pradziadek

śp. Zenon Kaźmierczak
Składamy serdeczne podziękowanie
księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi za
wsparcie w trudnych chwilach,
księdzu Łukaszowi Słocińskiemu za płynącą z serca
posługę kapłańską i słowa życzliwości
podczas ceremonii pogrzebowej,
panu organiście Grzegorzowi Świergielowi, panom
z obsługi cmentarza, delegacjom, rodzinie, przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom, wszystkim, którzy tak licznie
uczestniczyli we Mszy świętej oraz odprowadzeniu na
miejsce wiecznego spoczynku. Dziękujemy za modlitwę,
liczne intencje mszalne, za złożone wieńce i kwiaty,
za obecność i wsparcie duchowe

Ogłoszenia DROBNE
Praca
*Oferuję pracę jako ślusarz - monter. Atrakcyjne warunki. Tel. 600 227 792 lub k.nosal@malkowski.pl
*Firma z okolic Mosiny, lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Zatrudnimy pracownika produkcyjnego w Robakowie, praca pełnoetatowa od poniedziałku do piątku 8.00-16.00. Tel. 605 438 427
*Poszukujemy pracownika technicznego obiektu. Havi, ul. Dukarska 42 Koninko. Pełen etat. Tel. 664 151 478
*Panią do opieki przy osobie niepełnosprawnej chorej na SM w Poznaniu os. Chrobrego. Tel. 789 229 351
*Panią do sprzątania mieszkania w Poznaniu os. Chrobrego dwa razy w tygodniu. Tel. 789 229 351
*Poszukiwany Pracownik Gospodarczy - Gądki Serwis, więcej informacji pod numerem tel. +48 61 898 8519
Zatrudnię sprzedawcę „Kuraś” Materiały Budowlane. Proszę o wysłanie CV na adres maciej.kuras@hotmail.com
*Masz zapał do pracy z dziećmi w szkole języka angielskiego? Zadzwoń. Tel: 608217113

Inne
*Sprzedam Citroena Saxo 1998, 112 tys. km, stan bardzo dobry. Tel. 601 759 533
*Oddam cegłę „dziurawkę”. Tel. 504 365 656
*Sprzedam działki budowlane, uzbrojone w Gądkach. Bez pośredników. Tel. 61 8171 394
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam dom ok. 200 m², działka 320 m². Świetna lokalizacja, Kórnik, 499 tys. Tel. 690 313 107
*Angielski - nauka korepetycje dzieci i dorośli, Kórnik, Borówiec, Kamionki i okolice. Tel. 661 340 589
*Firma poszukuje montera (z prawem jazdy) do rolet i bram. Tel. 500 226 501
*Nordic Walking z instruktorami! Zapraszamy na szkolenia oraz sobotnie treningi. Grupa w Borówcu. Tel. 571 328 848
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Sprzedam regały sklepowe - metalowe, regały magazynowe i wspornikowe. Tel. 604 758 967
*Borówiec segment 106/390, 289 tys. Tel. 602 214 931
*Fotel wypoczynkowy rozkładany, 100% skóra, czerwono-beżowy. Tel. 785 329 825
*Wanna narożnikowa z hydromasażem, 90x140, 400 zł. Tel. 785 329 825
*Masaż leczniczy, rehabilitacja domowa, rehabilitacja osób starszych i dzieci z dojazdem do domu klienta. Tel. 601 592 707
*Poszukujemy mieszkań, domów i lokali dla zdecydowanych klientów. Golden Elo. Tel. 608 092 266
*Sklep ogrodniczy Bnin ul. Zwierzyniecka 38 oferuje kwiaty rabatowe, cebule,kwiatowe, byliny, nasiona, flance, zioła, nawozy, ziemię, korę.Zapraszamy 9.00-18.00.
*Wertykulacja trawników [d40gr/m2], koszenie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Oddam w najem mieszkanie dwupokojowe umeblowane 38m2 w bloku na ul. Staszica w Kórniku. Pierwsze piętro. Tel. 602 687 901.
*Kupię działkę z altaną murowaną na ROD Mościenica. Tel. 721 080 872
*Sprzedam pszenżyto. Tel. 606 470 924
*Wynajmę (cały lub parter)/ kupie dom w pobliżu szkoły podstawowej w Kórniku. Tel: 608217113

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.
Uzupełnienie
W ostatnim numerze Kórniczanina wkradł się błąd i wśród wymienionych gości w czasie walnego zebrania OSP Kórnik pominięty
został omyłkowo druh kapelan OSP Kórnik ksiądz Grzegorz Zbączyniak. Za gafę przepraszam i z serca pozdrawiam księdza.
Robert Jankowski – Sekretarz OSP Kórnik

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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Brąz na Warcabowych Mistrzostwach Polski Juniorów
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12 maja 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 4 maja 2017 r.
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K ó r n i c k i

W e e k e n d

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

s o b o t a

n i e d z i e l a

godz.: 11:30, 13:30, 14:30
Po k a z y k u l i n a r n e - M a r c i n S t e l m a s z y k

godz. 11:00
Po w i t a n i e h r a b i e g o Z a m o y s k i e g o
ze świtą

godz. 12:30
Występ Zespołu “ Władysie”
godz. 14:00
Re c i t a l A l e ks a n d r y I d ko w s k i e j
- piosenki żydowskie

godz. 11:10
Występ Zespołu “ Władysie”
oraz
Re c i t a l A l e ks a n d r y I d ko w s k i e j
- p i o s e n k i z p i e r w s z e j p o ł o w y X X w.
godz.: 12:00, 13:30, 14:30
Po k a z y k u l i n a r n e - M a r c i n S t e l m a s z y k

c o d z i e n n i e
K a w i a r e n k a “ Pe r e ł k a ” 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0 ,
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 ,
Pr 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 ,
Zabytkowa strażacka sikawka i strażacy w star ych mundurach,
D e g u s t a c j e , „ Pa s j o t e k a “ ,
Katar yniarz Piotr Bot,
Pre 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 ” - 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 w g o d z . : 1 2 : 0 0 - 1 5 : 0 0 .
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