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Wesołych Świąt!
życzy Redakcja
„Kórniczanina”

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, miłości oraz pogodnego nastroju.
Niech ten szczególny okres będzie
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik

Turniej Tańca
w OAZIE

Nowe władze
K-BBK
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Adam Lewandowski
Przewodniczący
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Prosto

z Ratusza
Do Poznania z kartą PEKA?
Przedstawiciele KOMBUS-u i Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu spotkali się 15 marca z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i Wiceburmistrzem Przemysławem Pacholskim. Dyskutowano na
temat włączenia autobusów linii 501, 560
i 561 w system PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Pozwoliłoby
to stosowanie wspólnego biletu na linie
Kórnik-Poznań i linie poznańskie, a dla
pasażerów oznacza tańszą komunikację.
Z drugiej strony niezbędne będą nakłady
finansowe ze strony zaangażowanych
samorządów.
W chwili obecnej podpisano wstępną wolę
współpracy w tym zakresie. Wprowadzenie karty PEKA na wspomnianych liniach
będzie możliwe najwcześniej w kwietniu
2019 roku.
W dniu 21 marca o rozszerzeniu współpracy związanej z PEKĄ przedstawiciele Kórnika i ZTM rozmawiali z wójtem Zaniemyśla
Krzysztofem Urbasem.
Triathlon w sierpniu
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz kierownik Wydziału Promocji Magdalena
Matelska-Bogajczyk spotkali się 12 marca
z organizatorem kórnickich zawodów triathlonowych Pawłem Kotasem. Ustalono,
że tegoroczna edycja odbędzie się 12
sierpnia, głównie na terenie ośrodka OAZA
Błonie. Dofinansowanie ze strony gminy
będzie uwarunkowane przedstawieniem
przez organizatora w wyznaczonych przez
umowę terminach dokumentów związanych z bezpieczeństwem i organizacją
ruchu podczas zawodów.

Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Seweryn
Waligóra – Dyrektor Szkółek Kórnickich
oraz prof. Tomasz Jasiński – Dyrektor BK
PAN.
Rozmowy z Mosiną
W dniu 16 marca wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z zastępcą
burmistrza Mosiny Przemysławem Mielochem. Dyskutowano na temat przejęcia przez Mosinę zadań związanych
z komunikacją na terenie wsi Trzykolne
Młyny i Czmoniec. Zadeklarowano także
możliwość przyjęcia dzieci z naszej gminy
do szkoły w Daszewicach.
Sołtysi obradowali
Spotkanie burmistrzów i urzędników
z sołtysami odbyło się 21 marca w ratuszu w Bninie. Z okazji przypadającego 11
marca Dnia Sołtysa burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył życzenia i podziękował
przedstawicielom sołectw za kolejny rok
owocnej współpracy.
Podsumowano inwentaryzację mienia
gminnego. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przedstawiła Irena Siwecka.
Temat ochrony danych osobowych
w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
przedstawiła Agnieszka Lewicka-Bachman.
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem
stron internetowych sołectw przeanalizował Robert Jankowski.
Przedstawiono także sołtysom nowego
prezesa WODKOM-u Roberta Przybysza.

Obrady w FZK

Kórnicki komitet obchodów
wielkiego jubileuszu

Prof. Jacek Kowalski, członek rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, na
specjalnym posiedzeniu zorganizowanym
w siedzibie FZK 15 marca br., przedstawił
propozycje zmian w sposobie zagospodarowania przestrzennego Kórnika i Bnina
ze szczególnym uwzględnieniem terenów
uznanego za Pomnik Historii kompleksu
Zamek, Arboretum, Kolegiata, czyli tzw.
„Projekt Kórnik”. Uczestnikami spotkania
byli także: ks. Grzegorz Zbączyniak, burmistrz Jerzy Lechnerowski, Justyna Pawłowicz – przedstawiciel Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,

W dniu 22 marca odbyło się pierwsze
spotkanie powołanego przez burmistrza
Komitetu Organizacyjnego Obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W skład Komitetu
wchodzą: Sławomir Animucki, Krystyna
Antkowiak, Marek Baranowski, Bożena
Czerniak, Stefania Ellmann–Vitali, Łukasz
Grzegorowski, Dariusz Grzybek, Ryszard
Grześkowiak, Krystyna Janicka, Robert
Jankowski, prof. Tomasz Jasiński, Irena
Kaczmarek, Jacek Kozłowski, Kazimierz
Krawiarz, Jerzy Lechnerowski, Adam

Lewandowski, Anna Łazuka – Witek,
Magdalena Matelska – Bogajczyk, prof.
Jacek Oleksyn, Dorota Przybylska, Wanda
Rajkowska, Andrzej Regulski, Włodzimierz
Rocławski, Seweryn Waligóra, Bogdan
Wesołek, ks. Grzegorz Zbączyniak.
Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest
opracowanie programu obchodów 100.
rocznicy odzyskania niepodległości i 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Ustalono, że główne uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości odbędą się w Kórniku tradycyjnie
w dniu 11 listopada. Aby dać możliwość
uczestnictwa mieszkańcom oraz delegacjom w głównych obchodach 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które
odbywać się będą w Poznaniu, kórnickie
uroczystości zaplanowano na 15 grudnia
2018 roku.
Dodatkowo w przeciągu bieżącego roku
odbędzie się szereg wystaw, inscenizacji,
pokazów, konferencji i koncertów nawiązujących do wyżej wymienionych rocznic.
Planują festiwal
Nawiązaniem do jubileuszu Niepodległości będzie też program Letniego Festiwalu
Muzyka z Kórnika. Na temat jego organizacji dyskutowali 22 marca burmistrz Jerzy
Lechnerowski, dyrektor KOK Sławomir
Animucki oraz dyrektor festiwalu Tomasz
Raczkiewicz. W tym roku funkcję głównego
organizatora przejmie Kórnicki Ośrodek
Kultury, a współfinansować wydarzenie
będą Fundacja Zakłady Kórnickie i Miasto
i Gmina Kórnik.
Zgromadzenie delegatów
W dniu 22 marca w Klubie Rolnika w Dziećmierowie odbyło się Walne Zgromadzenie
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kórniku. Podsumowano wykonanie planu
finansowego i rzeczowego za 2017 roku.
Przychody organizacji wyniosły 830 235
zł. Wykonano prace związane z konserwacją 36 km rowów oraz usunięto awarie
drenarskie na powierzchni 116 ha. Na
budżet Spółki składa się dofinansowanie
z budżetów: Miasta i Gminy Kórnik, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, składek
członkowskich oraz partycypacji instytucji
i zakładów.
Cd. na str. 4
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Cd. ze str. 3
Spotkanie w sprawie odpadów
W dniu 26 marca odbyło się spotkanie wiceburmistrza Antoniego Kalisza
i urzędników z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przedstawicielami
firmy, która odbiera odpady komunalne
z posesji na terenie naszej gminy. Podsumowano pierwsze dwa miesiące współpracy. Omówiono problemy związane
szczególnie z komunikacją pomiędzy firmą
a mieszkańcami, ale także z przepływem
informacji pomiędzy urzędem a firmą.
Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Artur Zys zadeklarowali
informowanie na bieżąco o zaistniałych
zmianach i problemach oraz zapowiedzieli
działania związane z modernizacją centrali
telefonicznej.
Tego samego dnia doszło do spotkania
z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy. Dyskusja dotyczyła
ceny dzierżawy bądź zakupu kontenerów
na odpady.
◊ Opr. ŁG

LEGION ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w inscenizacji

„Rzeczpospolita Kórnicka”
chłopców (od 14 lat)
mężczyzn (bez ograniczeń)
Spotkanie organizacyjne
KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
28.04.2018, godz. 15.00
Aktywnie włącz się w obchody rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
Kontakt: Anna Witek 696984694,
annawitek@vp.pl
Cześć i chwała
Bohaterom Powstania Wielkopolskiego!

Uwaga!

W związku z przypadającymi w tym roku
rocznicami: 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Redakcja
„Kórniczanina” przygotowuje kalendarium
wydarzeń, które uświetnią te jubileusze na
terenie naszej gminy.
Zapraszamy instytucje, organizacje, firmy,
środowiska, grupy nieformalne i osoby
prywatne, które planują organizowanie

Kórnik na targach

Już po raz 52. odbyły się w Berlinie Targi
Turystyczne ITB Internationale Tourismus-Börse (Międzynarodowa Giełda Turystyczna), zaliczane do największych na świecie
targów turystycznych. Jest to niezwykle
ważne wydarzenie dla przedstawicieli
z branży i jednocześnie atrakcja dla tysięcy
zwiedzających oraz przegląd wszystkich
gałęzi rynku turystycznego.
W tegorocznych targach udział wzięło ponad 10 tysięcy wystawców ze 186 krajów
i regionów. Licznie na targach prezentowali
się wystawcy z Azji, Ameryki Łacińskiej
i krajów arabskich. Byli również wystawcy
z Brazylii, Wietnamu, Laosu, Abu Zabi i Ras
el Chajmy.
Podobnie, jak w latach ubiegłych w targach
wzięły udział m.in. międzynarodowe związki
turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróży, organizatorzy podróży biznesowych, rejsów, turystyki
przygodowej, ekologicznej, kulturalnej,
firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofertą spa,
firmy zajmujące się informacją turystyczną,
technologiami i oprogramowaniem dla
obsługi ruchu turystycznego i wiele innych.
Więcej, niż w roku ubiegłym zaprezentowało
się firm specjalizujących się
w technologii dla branży turystycznej. Na
targach można było więc spotkać przedsiębiorców oferujących usługi dla młodych
turystów, podróżnych zainteresowanych
aktywnym wypoczynkiem i tych, którzy
zwracają uwagę na kwestie związane
z ochroną środowiska. Większa niż w 2017
roku była też ekspozycja firm zajmujących
się turystyką medyczną.

wydarzeń nawiązujących do wspomnianych
rocznic o zgłaszanie tychże wydarzeń do
Redakcji „Kórniczanina”.
Można nas znaleźć pod adresem
„Kórniczanin” Plac Niepodległości 41,
62-035 Kórnik, lub pisać na adres e-mail:
koniczanin@kornik.pl.
O Państwa pomysłach i planach poinformujemy na łamach gazety oraz w sieci Internet.
◊ ŁG

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki

Tradycyjnie na targach ITB zaprezentowali
się także polscy wystawcy, którzy promowali
się na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem przewodnim na naszym
stoisku narodowym była woda i związana
z nią turystyka aktywna. Na stoisku Polski
po raz pierwszy została wydzielona przestrzeń, w której promowane były usługi
prozdrowotne.
Do odwiedzenia polskiej ekspozycji oprócz
ciekawych materiałów informacyjnych,
zachęcały także regionalne smakołyki
i specjalności oraz różnego rodzaju atrakcje.
Od kilku lat w tych najważniejszych targach
turystycznych na świecie bierze udział również gmina Kórnik. Nasza gmina wspólnie
z innymi poznańskimi gminami prezentowała się na targach na wspólnym stoisku Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
Berlińskie targi to nie tylko efektywna promocja naszego regionu, ale także możliwość
poznania aktualnych oczekiwań i preferencji
turystów zagranicznych. Pierwsze trzy dni
targów przeznaczone były wyłącznie dla
osób związanych z branżą turystyczną, czyli
na spotkania biznesowe, wymianę doświadczeń, udział w branżowych konferencjach
i kongresach. Kolejne dwa dni były otwarte
dla szerokiej publiczności. Dla odwiedzających jest to niewątpliwie szansa na zapoznanie się z bardziej lub mniej znanymi
miejscami
i fascynującymi zakątkami świata. Impreza
stwarza możliwość podróży dookoła świata
w zaledwie 5 dni.
◊Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulic Ostrowskiej, S11
i Składowej, obręb Żerniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 9 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej
i Szerokiej, gm. Kórnik - etap V
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Dachowa w rejonie ul.
Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap
V, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 kwietnia 2018 r. do

Łatwiejszy PIT

– pobierz i wyślij gotowy formularz
Można już korzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. W tym
roku obok gotowego PIT-37 możesz wysłać
przez Internet również PIT-38.
Od 15 marca 2018 r. na Portalu Podatkowym udostępnione zostały wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2017:
- PIT-37 (sporządzany na podstawie infor-

5

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt
planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie kornik.pl w aktualnościach w zakładce projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem uchwały jest ujednolicenie
zapisów dla zwartej jednostki urbanistycznej oraz ustalenie jednolitych parametrów
zabudowy dla całego procedowanego
obszaru.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r.
w świetlicy wiejskiej w Żernikach, 62-023
Żerniki o godz. 14:00.
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,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 maja 2018 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 2017 r. poz. 570 ze zm.) 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.

7 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035
Kórnik. Projekt planu dostępny będzie
w okresie wyłożenia również na stronie
kornik.pl w aktualnościach w zakładce
projekty mpzp wyłożone do publicznego
wglądu.
Przedmiotem planu miejscowego jest
ustalenie głównej drogi dla układu komunikacyjnego oraz określenie zasad
zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. w świetlicy w Dachowie, ul. Okrężna, 62-023
Dachowa o godz. 17:00.
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,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 maja 2018 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 2017 r. poz. 570 ze zm.) 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.

macji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R
oraz informacji od organów rentowych:
PIT-40A/11A), oraz
- PIT-38 (sporządzany na podstawie informacji PIT-8C).
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe,
w skrócie PFR (z ang. Pre-Filled tax Return),
ma za zadanie ułatwić podatnikom rozliczenie z fiskusem. Po zalogowaniu się na
Portalu Podatkowym, można pobrać sporządzoną przez administrację podatkową
propozycję rozliczenia rocznego, którą
możemy w dowolny sposób modyfikować i

uzupełnić o dodatkowe informacje (np. ulgi,
załączniki, przekazanie 1% na rzecz OPP).
Ogranicza to do minimum czas potrzebny
do rozliczenia się z urzędem skarbowym.
Pozwala też uniknąć błędów, które pojawiają się przy przepisywaniu danych z
informacji od płatników. Jednym słowem
– złożenie zeznania podatkowego staje się
wygodniejsze, prostsze i szybsze.
Oczywiście nadal można składać deklaracje
PIT-37 i PIT-38 na dotychczasowych zasadach, czyli drogą elektroniczną do systemu
e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik
– etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu na zachód od ul. Kamiennej,
gm. Kórnik – etap I, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 9 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy KórOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik – etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i
ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie
geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik –
etap I, wraz z prognozą oddziaływania na

30 marca 2018 r.

nik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Projekt planu dostępny będzie w okresie
wyłożenia również na stronie kornik.pl
w aktualnościach w zakładce projekty
mpzp wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania oraz
zaproponowanie układu komunikacyjnego dla całości terenu objętego uchwałą
o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego z uwzględnieniem układu
istniejącego w sąsiedztwie tego terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r.
w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, ul.
Poznańska 78, 62-023 Kamionki o godz.
18:00.
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,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 maja 2018 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 2017 r. poz. 570 ze zm.) 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.

środowisko, w dniach od 9 kwietnia 2018
r. do 7 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny
będzie w okresie wyłożenia również na
stronie kornik.pl w aktualnościach w
zakładce projekty mpzp wyłożone do
publicznego wglądu.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r.
w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, ul.
Poznańska 78, 62-023 Kamionki o godz.
18:00.
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,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23

maja 2018 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
2017 r. poz. 570 ze zm.) 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.

Zebranie walne OSP Kórnik

W dniu 24 marca 2018 roku w Strażnicy
OSP Kórnik, odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. W zebraniu uczestniczyło
ponad 3/4 członków stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście. W tym roku strażaków
z Kórnika zaszczycili swoją obecnością:
zastępca burmistrza Przemysław Pacholski, ksiądz kapelan OSP Kórnik Grzegorz
Zbączyniak, komendant miejski PSP Poznań
Jacek Michalak, zastępca dowódcy JRG 6
Krzesiny Paweł Zieliński i radna Magdalena
Pawlaczyk. Strażacy oraz zaproszeni goście
wysłuchali sprawozdania z działalności,
sprawozdania finansowego, sprawozdania

Łucznicze
połowinki
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z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz
sprawozdania komisji rewizyjnej. Na koniec
po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich
sprawozdań członkowie stowarzyszenia
jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem
absolutorium Zarządowi OSP. Podczas zebrania głos zabierali goście wyrażając swoją
pełną aprobatę dla naszych działań i kierunku rozwoju. Jako najważniejszy punkt do
realizacji przyjęty przez wszystkich członków
OSP jest stworzenie Muzeum Pożarnictwa
Ziemi Kórnickiej. Zadanie to realizowane
będzie przez najbliższe dwa lata.
W czasie zebrania komendant miejski PSP
Poznań Jacek Michalak w imieniu swoim jak

również komendanta wojewódzkiego PSP
Andrzeja Bartkowiaka wręczył podziękowania za wzorowo przeprowadzoną akcję
ratowania człowieka z załamanego lodu na
kórnickim jeziorze w dniu 27 lutego 2018 r.
Podziękowania otrzymali: Leszek Orlewicz,
Andrzej Szyc, Łukasz Jaskuła, Dawid Haenel,
Sebastian Turza, Patryk Płóciniak, Joanna
Lejman, Marcin Lejman, Filip Bruczyński.
Wszystkim przybyłym na zebranie strażakom oraz gościom serdecznie dziękujemy!

11 marca 2018 r. w strażnicy OSP obyła
się zbiórka krwi. Od godziny 9.00 rozpoczęto przyjmowanie pierwszych dawców.
Do godziny 14.00 przybywały nowe osoby, które po zarejestrowaniu i wypiciu
kawki oddawały krew. Odwiedzili nas także zawodowi strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 Poznań - Krzesiny.
Wyniki akcji to: 73 osoby zarejestrowane,

55 dawców, od których pobrano krew,
a wynik zebranej krwi wynosi 24,310 l.
Wszystkim oddającym jak i tym, którym
się nie udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tej
szczytnej akcji.

◊ Robert Jankowski
Sekretarz OSP Kórnik

◊ Andrzej Szyc
Prezes OSP Kórnik
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„SMOG tu jest, czyli gmina Kórnik w opałach.”

Pod koniec marca w Kamionkach zainstalowaliśmy czujnik jakości powietrza,
który dzięki determinacji mieszkańców
wygraliśmy w konkursie Aviva „Wiem, czym
oddycham”. Po zmasowanej akcji głosowania i dzięki naszemu odwołaniu, Kamionki
znalazły się w gronie laureatów.
Czujnik firmy Airly jest urządzeniem, które zbiera, przetwarza i interpretuje dane
w czasie rzeczywistym. Dzięki dostępowi
przez przeglądarkę www, lub aplikację na
telefony komórkowe każde z nas może od
teraz zapoznawać się ze stanem naszego
wiejskiego powietrza.
Pierwsze odczyty bardzo nas zaskoczyły
– byliśmy przekonani, że wielkomiejski
smog nas nie dotyczy i że powietrze w Kamionkach, dzięki otoczeniu lasów, będzie
o niebo lepsze niż np. w Poznaniu. Niestety,
hasło „wiem, czym oddycham” ujawniło, że
zawartość pyłów zarówno PM 2,5 jak i PM
10 niemal nieustannie od dnia montażu
przekracza poważnie normy jakościowe,
nierzadko dwu- i trzykrotnie.
Według badań naukowych, w dzisiejszych
czasach to już nie wielki przemysł jest odpowiedzialny za SMOG, ale - opalane złej
jakości paliwem węglowym, mokrym drewnem, a w skrajnych przypadkach – także
odpadkami - przestarzałe piece w gospodarstwach domowych.
Jako największa po Kórniku/Bninie miejscowość w gminie doświadczamy na co dzień
przekroczeń norm jakości powietrza. Ktoś
może powiedzieć: co z tego, że monitorujemy? Co nam daje ta wiedza? Z pozoru
nic, ale w mojej opinii to dobry początek
do zwiększania świadomości naszej społeczności a co za tym idzie – do wprowadzania zmian systemowych i ograniczania
zanieczyszczeń tzw. źródeł niskiej emisji,
czyli przede wszystkim – z gospodarstw
domowych.
Temat oczywiście nie jest nowy – o tra-

gicznym stanie powietrza w Polsce mówi
się od lat. W efekcie pod koniec ubiegłego
roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego
przyjął projekty uchwał antysmogowych.
Ograniczenia oraz zakazy dotyczące pieców
i opału mają za zadanie w perspektywie lat
poprawić jakość powietrza w województwie.
Co zakładają uchwały? Przede wszystkim
wycofanie ze sprzedaży niskiej jakości paliwa (węgiel brunatny, muły, miał węglowy
o niskiej ziarnistości i tzw. flotokoncentraty)
oraz objęcie węgla kamiennego dodatkowymi parametrami. Liczyć się będzie niska
zawartość popiołu po spalaniu i wysoka
kaloryczność. Minimalna wartość opałowa
węgla ma wynosić 23MJ/kg, a zawartość
popiołu nie będzie mogła przekraczać 10
proc. Docelowo przepisy zakładają stopniowe usuwanie najstarszych i najbardziej
trujących kotłów. I tak do końca 2023 r. z domów będą musiały zniknąć przestarzałe,
pozaklasowe kotły i piece – także te kaflowe,
powodujące największą emisję pyłów do
powietrza. Cztery lata później mają zostać
zlikwidowane pozostałe kotły, spełniające
obecnie wymagania III i IV klasy emisyjności.
Program Starostwa Powiatowego, który
ruszył w tym roku nie jest w stanie zaspokoić potrzeb – na cały Powiat Poznański
przeznaczono środki w wysokości 200 000
zł, co jest kroplą w morzu potrzeb (wystarczy
na mniej niż 30 gospodarstw przy dopłacie
w wysokości 7000 zł/gospodarstwo).
Dlatego, w ciągu nadchodzących lat, przed
samorządem kórnickim stoi wiele zadań
– najważniejsze według mnie to zabezpieczenie środków pomocowych dla mieszkańców, którzy będą musieli dostosować
swoje gospodarstwa do obowiązujących
norm i przepisów. Uważam, że gmina Kórnik
powinna partycypować w takim procesie
i zapewniać w budżecie środki na jak najsprawniejsze przeprowadzenie wymiany
przestarzałych pieców węglowych na inne,
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Dzieci szukały wiosny

Pierwszy dzień wiosny 2018 roku przypominał aurą kolejny dzień zimy. Mimo to przedszkolaki i uczniowie kórnickich szkół wyruszyli na poszukiwanie nowej pory roku. Śpiewano piosenki, tańczono, niektórzy hałasowali by odstraszyć zimę. Marzanny, które
obnoszono, tylko ze względów ekologicznych uniknęły płomieni lub spławienia w jeziorze.
Zabiegi dzieci i młodzieży zdają się przynosić skutki. Świadczą o tym klucze ptactwa powracającego z zimowych wędrówek i obrazki takie jak na okładce tego numeru „Kórniczanina”. Witaj wosno!
◊ ŁG

bardziej ekologiczne źródła energii.
Na pewno czeka nas ciężka praca w zakresie
pomocy mieszkańcom w procesie wymiany
pieców na proekologiczne. Nie da się tego
przeprowadzić „siłowo” – i tu pojawia się
miejsce na edukację, akcje uświadamiające, w jakim środowisku żyjemy i co wynika
z funkcjonowania w powietrzu nasyconym
szkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami.
Spore wyzwania także przed naszą Strażą
Miejską, która już dziś zajmuje się kontrolowaniem gospodarstw podejrzewanych
o „trucie” okolicy. Oby ich skuteczne działanie było realnym wsparciem zmian na lepsze. Dla nas wszystkich. Bo SMOG w gminie
Kórnik jest poważnym problemem, choćbyśmy zaklinali rzeczywistość i odwracali od
niego wzrok.
◊ Magdalena Kosakowska
Sołtyska Kamionek

zatrudni pracowników:
Serwisu usług komunalnych
Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w zakresie dróg, chodników gminnych oraz terenów
zielonych,
Serwisu wodociągowo – kanalizacyjnego
Podstawowe obowiązki: wykonywanie robót związanych z budową i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wymagania
• Prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kategorii C i T.
• Doświadczenie w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - mile widziane.
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac.
Oferujemy
• stabilne zatrudnienie • umowę o pracę • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
Oferty prosimy kierować na adres spółki WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik
lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.

Straszydła

Zbliża się wiosna, zbliża się maj. Umajone Arboretum i w tym roku zwabi do Kórnika roje turystów. Co zobaczą przybysze odwiedzający nasze miasto? Czy na „dzień dobry” przywita ich na Prowencie dawno przeznaczona do rozbiórki rudera? A może zaciekawi ich dziwna konstrukcja, która od kilku miesięcy zdaje się coś reklamować przy ul. Średzkiej?
◊ ŁG
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Wizyta w
Dzień Seniora
RABEN POLSKA w SP w Szczodrzykowie

Powitanie wiosny
przez uczniów SP nr 1
W czwartek 21 marca tradycyjnie już w naszej szkole powitano Pierwszy Dzień Wiosny.
Właśnie z tej okazji uczniowie klasy IIa pod
opieką nauczycielek : p. Magdaleny Błaszak
i p. Agaty Dopierały przygotowali wiosenne
przedstawienie oraz pokaz mody na wesoło.
Występ drugoklasistów obejrzały ich koleżanki i koledzy z klas 0-III. Dzieci wspaniale
odegrały scenki przegonienia srogiej zimy i
powitania pięknej wiosny, a ponadto wcieliły
się także w rolę modelek i modeli w szalonym pokazie wiosennej mody. Wszystkie
projekty zostały nagrodzone gromkimi
brawami. Zwariowaną kolekcję przygotowali
oczywiście szaleni projektanci mody, w role
których wcieliły się same nauczycielki.

Po przedstawieniu i pokazie mody w kolorowym korowodzie wyruszyliśmy na ulice
Kórnika, aby ogłosić mieszkańcom nadejście
wiosny. Uzbrojeni w gwizdki, trąbki, kołatki
oraz inne hałasujące przedmioty przeganialiśmy zimę z naszego miasta. Na rynku dzieci
szybko spostrzegły oznaki nadchodzącej
wiosny. Wszystkim spodobały się kolorowe
pisanki i dumna kura stojąca nieopodal
ratusza. Nasze wiosenne okrzyki sprawiły,
że usłyszał nas pan burmistrz Antoni Kalisz,
który pospieszył do dzieci z wielkanocnymi
życzeniami. Kiedy upewniliśmy się, że każdy
mieszkaniec Kórnika usłyszał, że nadeszła
wiosna, zaśpiewaliśmy wiosenną piosenkę
i ostatecznie przegnaliśmy zimę wiosenną

Nie taki robot straszny

czyli nauka programowania z zestawem
LEGO MINDSTORMS EV3
Przygoda z klockami Lego Mindstorms w
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
rozpoczęła się dość nietypowo. Kiedy
przystąpiliśmy do „bitwy na głosy” o udział
w projekcie „Szkoła Małego Inżyniera”
byliśmy pełni nadziei, że uda nam się znaleźć w gronie 13 szczęśliwych szkół z woj.
wielkopolskiego, które takie zestawy LEGO
otrzymają dla swoich uczniów. Niestety,
mimo codziennych, wytrwale oddawanych
głosów przez rodziców, uczniów, nauczycieli
i przyjaciół naszej szkoły nie udało się nam
znaleźć w gronie wybrańców.
Nasze zmagania docenił jeden z naszych
rodziców, który postanowił, że jego firma
TECHNIKA GESSNER zakupi takie zestawy
klocków Lego Mindstorms, których nie
udało się wygrać w projekcie „Szkoła Małego Inżyniera”. Dzięki naszemu darczyńcy
możemy organizować dodatkowe zajęcia
dla uczniów z robotyki i automatyki w szczodrzykowskiej szkole. By przybliżyć rodzicom

tematykę robotów i naukę programowania
z zestawem klocków Lego Mindstorms 27
lutego br. zaprosiliśmy zainteresowanych
wraz ze swoimi dziećmi na warsztaty z
robotyki. Zajęcia odbyły się w godzinach
popołudniowych, które już na stałe wpisały
się w cykliczne spotkania integrujące środowisko szkolne wobec wspólnych działań
w projekcie autorskim „Aktywnie działamy,
czas dla siebie mamy”. Tym razem wśród
przybyłych rodziców było sporo tatusiów,
nie zabrakło również starszego rodzeństwa.
Dzielnie radziły sobie również mamy. Budo-

falą. W wyśmienitych humorach, w pięknym
wiosennym słońcu wróciliśmy do szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację tegorocznej imprezy, w szczególności p. Magdzie i p. Agacie
oraz klasie IIa za występ i pokaz mody; Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa
podczas przemarszu, Działowi Promocji
Miasta za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego oraz p. burmistrzowi Antoniemu
Kaliszowi za wielkanocne życzenia. Mamy
nadzieję, że wiosna już na dobre zagościła
w naszym mieście i czekają nas już same
słoneczne i cieplejsze dni.
◊ A. Dopierała,
M. Błaszak, M. Pelczyk

wa robotów i ich programowanie przyniosło
uczestnikom „dużym” i „małym” wiele frajdy
i atrakcji. Szczególne emocje towarzyszyły
walkom robotów na macie.
Warsztaty były namiastką tego, co można
tworzyć z naszych zestawów. Dalsze tajniki
nauki programowania z zestawem klocków Lego Mindstorms EV3 nasi uczniowie
poznają na dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole.
◊ Małgorzata Pyła
wicedyrektor
SP Szczodrzykowo

Co roku uczniowie technikum logistycznego
Zespołu Szkół w Kórniku odwiedzają różne
przedsiębiorstwa spedycyjne. W lutym br.
udali się do Raben Polska, gdzie w ramach
projektu „Gotowi do pracy” mogli realizować założenia programu.
Podczas wyprawy uczniowie zapoznali się
ze strukturą firmy, jej historią oraz kulturą
zarządzania. Po krótkiej prezentacji, na której dowiedzieli się, jaki jest zasięg działania
przedsiębiorstwa i z kim współpracuje (
m.in. Nivea, Hochland), uczniowie przeszli
do oglądania magazynów. Tam zostali
zapoznani z procedurą przyjęcia i kontroli
jakości dostawy oraz z mechanizmem
lokowania przyjętego transportu w strefie
magazynowania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tablica Kanban, na której
zwykle pracownicy przedstawiają postępy
w pracach magazynowych. Ciekawy okazał
się także pomysł weryfikacji wysyłanych
dostaw poprzez filmowanie pakowania, tak
aby móc zweryfikować ich jakość.
Główną ideą projektu jest szkolenie uczniów
dla potrzeb rynku pracy oraz podnoszenie
ich kwalifikacji zawodowych zarówno pod
kątem obsługi nowoczesnych urządzeń
technicznych jak i umiejętności logistycznych. Grupa Raben Polska wychodzi
naprzeciw tym wymaganiom, zachęcając
techników logistyków do dalszej nauki
i rozwijania kompetencji fachowych. Jednocześnie wyraziła chęć przyszłej współpracy
i zatrudnienia naszych absolwentów.
Technicy zdobywają uprawnienia
W ferie tego roku odbył się również kurs
na wózki jezdniowe WJO II, który kończy
się egzaminem w UDT 27 marca 2018r.
Uczniowie mogli ćwiczyć technikę użytkowania wózków jezdniowych na wózku
czołowym spalinowym (LPG). Pomyślne
ukończenie szkolenia daje im uprawnienia,
które będą mogli wykorzystać w przyszłej
pracy zawodowej.

W dniu 9 lutego br. w naszej szkole odbył
się uroczysty Dzień Seniora – połączony
z Dniem Babci i Dziadka. Tego dnia zaproszeni zostali Dziadkowie uczniów z klas 0- VII.
Czekały na nich liczne atrakcje muzyczne,
teatralne, jak również warsztaty plastyczne.
Część muzyczną prowadził zespół Magnolie
na czele z dyrygentką p. Ewą Wodzyńską.
Panie z zespołu wprowadziły naszych gości
w lata młodości, przypominając tamtejsze
szlagiery muzyczne. Przed naszymi Seniorami wystąpili również uczniowie naszej
szkoły prezentując wiersze, piosenki i układy
taneczne. Jak przystało na takie święto był

oczywiście poczęstunek i kawa. Wszyscy
goście obdarowani zostali upominkami
przygotowanymi przez wolontariat szkolny.
Naszą uroczystość uświetnili przyjaciele
szkoły: wice burmistrz Przemysław Pacholski, ksiądz proboszcz Grzegorz Zbąszyniak,
p. Irena Fogel oraz pp. Helena i Adam
Grzegorowscy. Mamy nadzieję, że wnuki
i kochani Seniorzy wrócili do swoich domów
z sercem pełnym radości, miłości i niezapomnianych chwil. Dziękujemy za tak liczne
przybycie i serdeczny odbiór.
◊ K.Szymkowiak
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Być kobietą,
być kobietą...

- obchody Święta Kobiet
w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka
w Kórniku

Z niewyjaśnionych do końca przyczyn,
obchodzenie Dnia Kobiet staje się coraz
mniej popularne; czyżby Panowie zatracili
chęć czerpania przyjemności z poczucia
się gentelmenami i obdarowania swoich
ukochanych kobiet (matek, żon, córek…)
kwiatkiem lub czekoladkami? My kobiety
słyszymy, że Panowie pragną okazywać
nam swoją miłość każdego dnia, nie tylko
z okazji Dnia Kobiet i doprawdy nie mamy
nic przeciwko temu, niemniej jednak widzieć
Was – naszych MĘŻCZYZN z uśmiechem
i kwiatkiem w dłoni (przeznaczonym właśnie
dla nas), jest wyjątkową przyjemnością!
Na podstawie rozmów z męską częścią
naszej przedszkolnej gromadki, dowiedziałyśmy się, że
np.” płeć piękna” – oznacza
piękne włosy, piękne oczy, biżuterię i perfumy, „słaba płeć”- to po prostu chucherko,
któremu trzeba ciągle pomagać, natomiast
„puch marny”- to nie mniej, nie więcej tylko
zwykła niezdara. Co by jednak nie mówić,

Dzień Wody
w SP nr 1
22 marca Szkoła Podstawowa w Kórniku
włączyła się w obchody „Światowego Dnia
Wody”. Akcja miała na celu uświadomienie, jak wielką rolę w życiu
człowieka odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej
zasobów. Ważne jest aby przypominać
dzieciom, że to z pozoru wszechobecne
dobro nie jest dostępne dla wszystkich –
wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi
na całym świecie. Tego dnia szkoła została
przyozdobiona dekoracjami z motywami

chłopcy jednomyślnie przyznali, że kobiety
trzeba szanować i warto zorganizować im
święto. W związku z tym, 8-marca (jak to
zawsze kiedyś bywało), do naszej sali widowiskowej zaprosiliśmy przedstawicielki płci
pięknej w różnym przedziale wiekowym –
mamy, ciocie, babcie oraz wszystkie Panie
z naszego przedszkola. Chłopcy- gospodarze uroczystości wyglądali w tym dniu
wyjątkowo – były białe koszule, krawaty,
muszki, a chwilami nawet cylindry na głowach. Prawdziwi gentelmeni recytowali
wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli – w tym
dniu tylko dla Kobiet!
W oczach Dam lśniły łzy radości i wzruszenia, a wszystkiego dopełniały gromkie
brawa. Repertuar występów był bardzo
zróżnicowany, od prastarych piosenek
przedszkolnych „…dzień kobiet, dzień kobiet, niech żyją nam zdrowe…” aż po discopolo w dostosowanej do okoliczności wersji
„…ja uwielbiam ją (czytaj: mamą babcię,
koleżankę), i tańczę dla niej…”
Znając powiedzenie, że kobieta zawsze jest
ozdobą mężczyzny, dziewczynki wspomagały chłopców głównie podczas występów
tanecznych.
Na zakończenie uroczystości, chłopcy
częstowali wszystkie Panie małe i duże, samodzielnie przygotowanymi ciasteczkami.

Z przymrużeniem oka…..
/odpowiedzi na poniższe pytania udzielali chłopcy z grupy 5-latków/
Kto to jest KOBIETA?
-„ to taka dziewczyna, tylko trochę starsza…”
Dlaczego należy szanować kobiety?
- „bo mają pierwszeństwo i są słabsze i mają
zawsze duże siatki i trzeba im pomóc, tzn.
nie trzeba ale można”;
Czy kobiety są potrzebne?
- „tak sobie, bo do cięcia drzewa to na
pewno nie!”
- „potrzebna jest do dziecka, żeby był następny człowiek i żeby się później nim zajęła,
jak mąż pójdzie do pracy”.
- „mężczyznom byłoby smutno bez kobiet,
bo z samymi chłopakami jest nudno”;
Co to jest płeć piękna?
- „chyba to jest coś pod wodą, może syrena…?”
Czym się różnią kobiety od mężczyzn?
- „niezbyt dobrze grają w piłkę”,
- „boją się pająków, pytonów i noszą
biżuterię”,
- „są ładne, modne i nie lubią się brudzić”,
- „nie można ich podglądać jak się myją
i ubierają”,
- „kobiety ładnie rysują i malują nawet
kreskę na oku, to jest trudne!, chyba, że się
patrzy w lustro, to wtedy jest łatwizna”.

◊ Wychowawca grupy M.T.

wody, a dzieci przyszły ubrane na niebiesko.
Rekordziści mieli na sobie blisko 30 niebieskich elementów!
Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w akcję.

Obchody tego dnia są wpisane w program
ekologiczny „Jestem Eko!”, który w roku
2017/2018 realizuje Rada Rodziców we
współpracy z nauczycielami.
◊ Marzena Szubert
					
					

Nowe władze K-BBK

Dnia 17 marca 2018 r. w siedzibie Bractwa,
odbyło się podsumowanie minionej kadencji (2014-2018) władz Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. W minionym roku,
obchodzono 30-lecie odnowienia bractwa,
25. rok działalności Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej
Polski, oraz 270. rocznicę utworzenia bractw
kurkowych w Bninie i w Kórniku.
Dzisiaj z perspektywy tych 30 lat, zapomina
się, że o wskrzeszenie idei bractw kurkowych stoczono w Kórniku batalię. W 1987r.
Czesław Brocki, ówczesny naczelnik Kórnika
dokonał rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Kórnickie Bractwo Kurkowe.
Na stronie internetowej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. widnieje
zapis, że jedynym działającym bractwem
kurkowym w powojennej Polsce było Krakowskie Bractwo Strzeleckie. Jest to mylna
informacja. Po wojnie w wielu miasteczkach
wielkopolskich żywa była tradycja bractw
kurkowych a bracia kurkowi w mundurach
i ze sztandarami uczestniczyli w uroczystościach kościelnych, w pogrzebach,
pielęgnowano pamięć i nadzieję. Starania
powojenne w Polsce o zarejestrowanie
były bezskuteczne. W 1949 r. dokonano
likwidacji tych stowarzyszeń łącznie z zaborem mienia i wielopokoleniowego dorobku
członków bractw. Pamiątkami działalności
bractw kurkowych handlowały muzea i państwowe sklepy „Desa”. Pierwszym oficjalnie
i urzędowo zarejestrowanym w 1987 r.

w Polsce było Kórnickie Bractwo Kurkowe.
W 1990 r. takiej rejestracji dokonano w Bytomiu, Krakowie, Pogorzeli, Poznaniu i Śremie,
dzięki temu można było przystąpić do odnowienia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP
w Polsce. Stało się to dzięki inicjatywie i kilkuletniej pracy w tym kierunku w Kórniku.
W organizacjach, jakimi są stowarzyszenia
wiele zależy od pracy zarządu i poszczególnych jej członków, od umiejętności współpracy i realizacji programu i planu działania.
O pracy KBBK, informujemy systematycznie
na łamach Kórniczanina. Sprawozdanie
z działalności zostało więc przyjęte i walne zebranie KBBK udzieliło absolutorium
zarządowi, wytyczono kierunki dalszego
działania. Dokonano wyboru władz na nową
czteroletnią kadencję.
Funkcję prezesa (starszego bractwa) powierzono ponownie Markowi Baranowskiemu.
W osobnych wyborach do nowego zarządu
zostali wybrani: Maciej Łabno (wiceprezes),
Roman Fludra (skarbnik), Roch Tarczewski
(sekretarz), Marian Błaszak (strzelmistrz),
Wojciech Antczak (komendant), Marek
Nowicki (marszałek i gospodarz strzelnicy),
Norbert Biniek (kasjer), Zdzisław Jakubowski
(zastępca strzelmistrza), Stanisław Szczęsny i Zbigniew Tomaszewski (członkowie
zarządu).
Skład Komisji Rewizyjnej: Piotr Justkowiak
(przewodniczący), Marcin Nowak i Florian
Chmielnik (członkowie).
Sąd Honorowy: Roman M. Czechoski

(przewodniczący), Krzysztof Krzeszowski
i Grzegorz Toboła (członkowie).
Delegatami na Zjazd Okręgowy w Poznaniu
oraz na Zjazd Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP w Jarocinie wybrani
zostali: Marek Baranowski i Roman M.
Czechoski.
W lipcu 2018 delegacja KBBK weźmie udział
w Święcie Strzeleckim obchodzonym od
1613r. w mieście Hannower. Z Klubem
Strzeleckim w Hannowerze współpracujemy
od 1992 r.
W dniach 10-13 sierpnia delegacja KBBK
weźmie udział w Święcie Miasta w Königstein (Niemcy) a tydzień później w dniach 17,18
i 19 sierpnia w XIX Europejskim Zjeździe EGS
w Leudal (środkowa Limburgia, Holandia).
Dnia 15 września w Ostrowie Wlkp. odbędą
się obchody 100.lecia Powstania Wielkopolskiego z udziałem delegacji polskich bractw
kurkowych.
Nie są to wszystkie zadania KBBK na 2018
r. Jest bogaty program statutowy KBBK, są
wydarzenia kórnickie w których planujemy
udział. Są to takie wydarzenia jak: Sesja
naukowa w Zamku Kórnickim poświęcona
historii bractw kurkowych w Bninie i Kórniku, udział w kolejnym Turnieju Służb
Mundurowych organizowanym przez
Parafię Kórnicką, udział w obchodach 100.
lecia Powstania Wielkopolskiego w Kórniku.
Członkowie KBBK promują Kórnik w Polsce
i za granicą.
◊ Kazimierz Krawiarz
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VIII Turniej Tańca
Towarzyskiego w Kórniku

W dniach 17-18 marca br., już po raz ósmy
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” zorganizowany został Turniej Tańca
Towarzyskiego Biała Dama.
Tradycyjnie w sobotę odbyło się Grand
Prix Senior Dance, a w niedzielę Festiwal
Tańca Towarzyskiego Biała Dama. Organizatorami turnieju są: Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA”, Urząd Miasta
i Gminy w Kórniku oraz Kluby Tańca „Finezja
i „Belcanto”
z Poznania.
Sobotni turniej, podobnie, jak w latach
ubiegłych podzielony był na trzy bloki taneczne. Na samym początku prezentowali
się najmłodsi, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę z tańcem, a następnie
seniorzy. Seniorzy startowali w kilku grupach, podzielonych ze względu na wiek
uczestników i style taneczne. Turniej ten
od pierwszej edycji cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród par seniorskich,
ale w tym roku padł absolutny rekord, gdyż
na gali tanecznej wystąpiło ponad 150 par!.
Wśród par startujących w Kórniku byli pań-

stwo Katarzyna i Robert Szlendak, aktualni
Mistrzowie Świata w kategorii 40+ (40-50
lat), którzy na naszym turnieju zdobyli 2
miejsce w kategorii 40+ (Senior 2) Open ST
Grand Prix Polski PREMIUM. W sobotnim
turnieju wielki sukces odniosła również para
z gminy Kórnik, państwo Lidia i Przemysław
Wyrwas, którzy zdobyli I miejsce w kategorii
40+ (Senior 2) E LA 4T Grand Prix Senior
PREMIUM oraz II miejsce w kategorii 40+
(Senior 2) F LA 3T PREMIUM.
Sobotni turniej tańca uświetnił piękny pokaz
flamenco i minirecital gitarowy
w wykonaniu Witolda Łukaszewskiego.
W niedzielnym turnieju, który podobnie
jak sobotni, podzielony był na trzy bloki taneczne, na początku rywalizowali najmłodsi
tancerze. Natomiast na gali tanecznej prezentowali się tancerze powyżej 16 roku życia
z najwyższych klas tanecznych.
W rolę prowadzących tegoroczny turniej
wcielili się panowie: Krzysztof Czapliński
i Marcin Politowski. Niedzielną galę prowadziła, znana z programu „Taniec
z gwiazdami” Ania Głogowska, którą można

OAZA sztuki

było podziwiać w pięknym pokazie tanecznym
z Marcinem Olszewskim, tancerzem znanym
również z programu „Taniec z gwiazdami”
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali
z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
i dyrektora Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu „OAZA” Wojciecha Kiełbasiewicza
oraz tegorocznej „Białej Damy” Dominiki
Andrzejczak pamiątkowe medale, dyplomy
i statuetki,
a pan Krzysztof Buszkiewicz, kórnicki jubiler
ufundował dla najlepszej pary zegarki.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za
wspaniałą rywalizację.
Podziękowania kierujemy również dla Centrum Ogrodniczego JUNIPERUS i Szkółek
Kórnickich za wypożyczenie roślin, dzięki
którym udało się stworzyć fantastyczny
klimat podczas turnieju.

Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym,
by umieć je odkryć.
Éric-Emmanuel Schmitt
15 marca 2018 r. w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA miało miejsce
otwarcie wystawy malarstwa Przemysława Kolińskiego i Bartosza Kicińskiego. Na
wernisażu dopisali goście, ci z daleka jak
i ci z bliska, a w śród nich m. in. burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski,
przedstawiciele Gminy Kórnik, dyrektorzy
placówek kulturalnych i oświatowych. Uroczyste otwarcie poprzedziło przemówienie
dyrektora OAZAY Wojciecha Kiełbasiewicza
oraz jednego z twórców – Przemysława
Kolińskiego. Dopełnieniem wydarzenia

była muzyka w wykonaniu pana Tadeusza
Kobusińskiego.
Obaj artyści studiowali malarstwo i doskonalili swój warsztat między innymi pod kierunkiem prof. Włodzimierza Włoszkiewicza,
wybitnego malarza i pedagoga, który na
Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej wykształcił wiele pokoleń artystów
i architektów. To profesor zaraził ich pasją
do obserwacji i interpretacji otaczającego
świata oraz wyrażania emocji w formie
różnorodnych kształtów i stanów.
Prezentowany cykl prac malarskich przedstawia fascynacje utopijnym życiem, przyrodą, otaczającą nas przestrzenią, bogactwem
jej form i kolorów. Przestrzenią bogatą,
zróżnicowaną, chaotyczną. Często niedostrzegalnymi elementami, które wymagają

od odbiorcy chwili namysłu, poznania
kontekstu i przede wszystkim odniesienia
do codzienności.
Wystawa malarstwa autorów to refleksja
nad tym co nas otacza, a czego często nie
chcemy widzieć, lub nie mamy na to czasu
w pędzie codziennego życia. Zwrócenie
uwagi na odbiór wrażeń zmysłowych,
zazwyczaj deformowanych przez nasze
oczekiwania, potrzeby, tłumione uczucia
i mechanizmy obronne uruchamiane przez
podświadomość.
Oglądając prace warto zatrzymać się na
chwilę i zastanowić, gdzie sięgają granice
własnej interpretacji.
◊ Anna Drewnowska,
Przemysław Koliński

i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jego
laureatami zostały uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Kamionkach – Nina Cardet,
Marysia Stelmaszyk i Tymoteusz Sobczyk
pod opieką pani Sylwii Przybylskiej-Sawickiej. Do ich zadań należało wykonanie
pracy plastycznej na terenie XX LO dowolną techniką malarską lub rysunkową, na
wcześniej wylosowany temat, a następnie
zaprezentowanie swojego dzieła. Zadanie
nie było łatwe, gdyż musieli postarać się
jak najlepiej wykonać prace malarską, ale

też ciekawie o niej opowiedzieć, a nawet
dodać elementy choreografii. Dzieci spisały
się na medal. Ubrani w ciekawe stroje, przy
akompaniamencie muzyki zaprezentowali
pracę, która finalnie dała im zwycięstwo!
Nina i Marysia pokazały piękny taniec, a Tymoteusz grał na akordeonie. Nagrodzony
obraz można obejrzeć w XX LO w Poznaniu,
a następnie w holu Urzędu Wojewódzkiego.

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Plastyczny
sukces

13 marca 2018 roku odbył się finał VII edycji
konkursu „POZNAŃ NA OSI CZASU – spojrzenie okiem impresjonisty ” organizowany
przez XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Konkurs odbył się pod patronatami
honorowymi Wojewody Wielkopolskiego

◊ Sylwia Przybylska-Sawicka
nauczyciel plastyki
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Ferie
w Borówcu
W tym roku w Borówcu dzieci miały okazję
uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach i
wycieczkach, które odbywały się podczas
ferii zimowych w świetlicy wiejskiej. Zajęcia
były organizowane przez Stowarzyszenie
Zaangażowani oraz finansowane w całości
z grantu pozyskanego z Fundacji Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.
Podczas całego cyklu, w warsztatach oraz
wycieczkach uczestniczyło ponad 35 dzieci.
Uczestnicy „Ferii w Borówcu” mieli okazję
odwiedzić borówiecką makietę kolejową,
CERiP Mniszki, Laboratorium Wyobraźni,
Bramę Poznania oraz poznać podstawowe
zasady dotyczące ekologii.
Każdy dzień przynosił wiele nowych doświadczeń, ciekawych wrażeń oraz pozytywnych emocji. Nie sposób opisać wszystkiego
w krótkich słowach, zapraszam zatem do
przeczytania szczegółowej relacji z każdego dnia ferii na stronie FB stowarzyszenia
Zaangażowani.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować osobom, które głosowały w sklepach
TESCO na ten projekt. Jego realizacja jest
realnym dowodem na to, że wiele można
osiągnąć poprzez wspólne działania!
Ponadto pragnę podziękować spółce
Kombus za bezpieczny transport dzieci w
miejsca naszych wycieczek oraz restauracji
Soprano za pyszny catering.
◊ Sylwia Brzoskowska
Prezes Stowarzyszenia Zaangażowani

Dzień Kobiet w Szczytnikach

Tradycją w naszej wsi jest coroczne organizowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet.
W tym roku spotkaliśmy się w 10 marca w
Domu Strażaka, aby wspólnie biesiadować.
Na sali zgromadziło się 70 kobiet i zaproszeni goście. Oprawę muzyczną dla Pań
przygotowali jak zawsze niezastąpieni sołtysi ze Szczytnik i Koninka- Pan Jacek Schmidt
i Pan Marek Templewicz. Kulinaria, pyszne
ciasta, wystrój sali to zasługa członkiń KGW.
Wśród kwiatów, przy kawie i lampce wina
w wiosennej atmosferze mile upływał nam
czas. Od mężczyzn, każda z pań otrzymała
tulipany i róże oraz wiele serdecznych ży-

czeń. Panie przygotowały niespodziankę dla
panów, ponieważ 10 marca obchodzony jest
Dzień Mężczyzny. Wszyscy obecni na sali panowie otrzymali małe upominki i życzenia.
Byli bardzo zaskoczeni i szczęśliwi, że o nich
pamiętałyśmy. Panie obecne na imprezie
serdecznie dziękują zespołowi muzycznemu
za profesjonalne, muzyczne prowadzenie
naszej uroczystości, mężczyznom za kwiaty
i życzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy
sprawili, że dzień ten był wyjątkowy, radosny, inny niż pozostałe dni w roku.
◊ Przew. KGW G.B

Dzień Kobiet
w PKPS
Zarząd P.K.P.S. w Kórniku dla swoich Pań
zorganizował w tym roku Dzień Kobiet
podwójnie. W niedzielne, słoneczne popołudnie 4 marca, 45 osób wyjechało do
Poznania na koncert kabaretu „Ciach”, podczas koncertu wystąpił sobowtór Czesława
Niemena śpiewając jego piosenki. Zabawa
była wspaniała, a wszystkie Panie zostały
obdarowane goździkiem, dla dowcipu tym
używanym do przypraw. Koncert bardzo
się podobał, uczestnicy wracali szczęśliwi,
dziękując Prezesowi Bogdanowi Wesołkowi
za zorganizowanie tak miłego dnia.
Natomiast w Dzień Kobiet 8 marca br. na
godzinę 16-tą wszystkie Panie zostały zaproszone na uroczysty obiad i kawę zorganizowaną w Restauracji „Nad Dunajem”. Ponad
50 osób zebrało się w pięknie przystrojonej
z tej okazji sali. Zebranych serdecznie powitał Bogdan Wesołek, życząc miłym Paniom
zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej
pomyślności. Tak się składa że Prezes w
tym dniu obchodzi swoje urodziny, i była to
okazja żeby również jemu złożyć serdeczne
życzenia i obdarować koszem słodkości. Biesiada była wspaniała, jedzonko smaczne..
Około godziny20-tej w dobrych nastrojach
rozchodzono się do domów.
Nasze Panie skorzystały również z zaproszenia Pana Jerzego Lechnerowskiego
Burmistrza Gminy Kórnik i wzięły udział w
koncercie „Nie ma jak lata 20, lata 30”, zorganizowanym dla kobiet z okazji ich święta
w dniu 7 marca, w sali KCRiS „Oaza”.
Zabawa była świetna, Panie z osobami
towarzyszącymi wesoło się bawiły, a na
zakończenie zostały obdarowane symbolicznym goździkiem.
Panu Burmistrzowi dziękujemy serdecznie
za zaproszenie na ten wspaniały koncert.
Tak więc tegoroczne świętowanie Dnia
Kobiet obfitowało w wiele miłych wydarzeń.

Magiczny Dzień Kobiet

8 marca wszystkie Panie obchodzą swoje święto. W tym dniu są szczególnie adorowane przez najbliższych im mężczyzn, ale inie tylko. W tym roku o Paniach z Robakowa Osiedla i Gądek pamiętali ich sołtysi.
10 marca w świetlic wiejskiej w Robakowie
odbył się Dzień Kobiet. O godzinie 15.00
za stołami, przy kawie i placku, zasiadły
panie z dwóch sołectw – Robakowa Osiedle
i Gądek. Organizatorzy, pan Andrzej Surdyk
i pan Krzysztof Lewandowicz, przywitali
wszystkie panie i... zaczęło się show! Na
scenę wkroczył Amon iluzjonista i oczarował
całe towarzystwo. Połykał balony, wyciągał
asy z rękawa, podrywał do lotu stoły, pokroił
człowieka, ale przede wszystkim czarował
słowem zapatrzone Panie. Wszyscy ze stra-

chem przyglądali się, jak uczy strzelać panią
Surdyk i z niedowierzaniem, gdy wyciągał
ręce z dokładnie zamkniętych kajdanek.
Iluzjom nie było końca, jak i rozmową na
ich temat już po zakończonym występie. Popołudnie szybko minęło w miłej i magicznej
atmosferze. Czary się skończyły, ale Dzień
Kobiet trwał aż do wieczora. Przy wyjściu
każda z Pań dostała kwiatka od swojego
sołtysa i obietnicę spotkania za rok. 		
					
◊ Anna Drewnowska

Dzień Kobiet w Robakowie Wsi

Zarząd P.K.P.S. Kórnik
Stowarzyszenie ,, Nasze Błażejewo”
zaprasza dzieci i rodziców
na warsztaty kulinarne

,,ZDROWO JESZ
– ROŚNIESZ TEŻ”
Warsztaty będą odbywać się w Domu
Ludowym w Błażejewie
od kwietnia do sierpnia 2018r w każdą
drugą sobotę miesiąca
w godzinach 11.00 –13.00
Zapisy – telefon 515 – 229 – 673
Ilość miejsc ograniczona.

Dzień Kobiet w sołectwie Robakowo-wieś
W dniu 10 marca 2018 roku w świetlicy
sołectwa Robakowo-Wieś odbył się zorganizowany po raz pierwszy od wielu lat Dzień
Kobiet zorganizowany przez sołtysa i radę
sołecką Wśród atrakcji dla licznie przybyłych pań przewidziano atrakcyjną muzykę

na żywo, słodki poczęstunek oraz loterię
z upominkami w ramach, której główną nagrodą był voucher prezentowy do gabinetu
kosmetycznego. Zapewne nowa tradycja
będzie kontynuowana w następnych latach.
◊ OlgaAlba-Zwiernik
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Deesis

W niedzielę 25. marca o godz. 20.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
odbył się niezwykły koncert - misterium „DEESIS - Wschód i Zachód w jednej godzinie”.
W muzycznej modlitwie spotkały się tradycje
Wschodniego i Zachodniego Chrześcijaństwa reprezentowane przez: żeński zespół
śpiewu gregoriańskiego „Cantus Solemnis”,
męski zespół śpiewu cerkiewnego „Partes”,
oraz Chór Zamku Kórnickiego „Castellum
Cantans”. Kontemplacyjnym śpiewom to-

warzyszyły recytacje starochrześcijańskich
tekstów, które czytał Sławomir Bajew.
Muzyczne i duchowe ścieżki zbiegły się
w przepięknym finałowym Agios o Theos
/ Swiatyj Boże / Święty Boże autorstwa
Michała Łaszewicza. Koncert - misterium
organizowany był przez: Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, „Partes” oraz Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej, pod
patronatem medialnym Radia Poznań
i Radia Emaus przy wsparciu Urzędu Miasta

i Gminy Kórnik, mecenasa koncertu Solid
Logistics oraz sponsorów: TFP Sp. z o.o.,
Świeże i Zielone Sp. z o.o. Sp.k., Prowent
Bistro, Jagrol Sp. z o.o., SIROWA POLAND Sp.
z o.o., Hurtownia Kosmetyków POWĄSKA.
Misterium odbyło się w Kolegiacie Kórnickiej dzięki gościnności i wsparciu Księdza
Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka.
◊ CC

Szczepkowska recytowała Mickiewicza
W sobotnie popołudnie, 17 marca, w Kórnickim Zamku odbyło się 39. spotkanie w
ramach Krakowskiego Salonu Poezji. Tym
razem mieliśmy ogromną przyjemność
posłuchać wybranych - z pierwszego tomu
„Poezyj” – Ballad Adama Mickiewicza.
W klimat wieczoru wprowadził publiczność
prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak, który
z jednej strony z ogromną pasją i dbałością
o detale przybliżył nam utwory, zarysował
tło zarówno kulturowe, historyczne jak i obyczajowe recytowanych dzieł. Z drugiej strony
przedstawił nam artystów goszczących w
Zamku Kórnickim - Joannę Szczepkowską,
aktorkę teatralną, filmową i telewizyjną oraz
akompaniującą na gitarze Patrycję Kawalec.
Podziw i uznanie publiczności, wzbudził fakt,
że wszystkie ballady pani Joanna recytowała
z pamięci, dodatkowo wprowadzając nas
w nastrój poszczególnych utworów swoją
osobistą interpretacją.
Gdy słuchaliśmy ballady „Romantyczność”
namacalnie zarysowano konflikt między
tym co podpowiada rozum, a tym co dyktuje
serce. Mogliśmy poczuć obawę, radość i
trwogę wysłuchując utworu „Powrót taty”.
Nie zabrakło śmiechu podczas recytacji
„Pani Twardowskiej”.
Utwory Adama Mickiewicza, wybrzmiewały
tym szczególniej w Zamku Kórnickim, że
właśnie tu znajdują się rękopisy min III części
„Dziadów”, czy recytowanej na spotkaniu

„Pani Twardowskiej”.
Kolejne spotkanie Krakowskiego Salonu
Poezji zaplanowane jest na 28 kwietnia,
podczas którego będziemy gościć Joannę
Trzepiecińską, a usłyszymy poezję Wisławy
Szymborskiej. Naprawdę warto przyjść,

posłuchać, zagłębić się w świat poezji. Nawet, jeżeli zdarzy się, że ucieknie nam myśl,
rozproszy się na moment koncentracja, być
może w zabieganiu po prostu usłyszymy
siebie
◊ Marlena Hanelik

Hrabia przybył na swe włości!

Władysław Zamoyski powrócił do Kórnika
i nie tylko. W nowoczesnej formie chce
edukować młodzież, dostarczając jej przy
tym wiele rozrywki. Kto oglądał pomnikowy
serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, ten wie, że przystępna dla młodzieży
narracja na temat pracy organicznej i przygotowań do Powstania Wielkopolskiego
to niełatwe zadanie. Odpowiedzią na to,
w jaki sposób – bez dłużyzn i zanudzania
odbiorcy – przybliżyć historię walki o odzyskanie niepodległości, pokazując jednocześnie, jak wielkie znaczenie dla końcowego
zwycięstwa ma umiejętne współdziałanie
różnych środowisk, jest wydana właśnie
przez Fundację Zakłady Kórnickie gra
planszowa „Hrabia”. Inspiracją dla nazwy
był nie kto inny niż założyciel Fundacji, Władysław Zamoyski. Tej, zasłużonej w walce
o zachowanie polskiej tożsamości, postaci
towarzyszą w rozgrywce nie mniej znaczące
osobowości, jak chociażby Stanisław Taczak
czy Karol Marcinkowski. Jeśli ktoś spodziewałby się po „Hrabim” nachalnej dydaktyki
lub taniego moralizatorstwa, będzie głęboko
rozczarowany. Jest to przede wszystkim
pasjonująca rozgrywka dla całej rodziny,
wciągająca od pierwszej niemal chwili, gdy
estetyczne i trwałe pudełko znajdzie się
w rękach graczy. Słowo niemal, nie jest tu
przypadkowe, pierwszy zachwyt szatą graficzną i estetyką wykonania lekko topnieje
w obliczu konieczności przebrnięcia przez
świetnie wydaną, lecz bardzo obszerną
instrukcję, zawierającą także szereg pomocniczych informacji związanych z historią.
Nie warto jednak tracić zapału z powodu
dłuższej chwili skupienia, koniecznej do
zapoznania się z tajnikami gry. Ten moment wzmożonej uwagi procentuje później
udaną i pełną emocji rozgrywką. Zresztą,
opanowanie reguł można zawsze zrzucić na
tego spośród graczy, którego nie przeraża
dłuższa lektura i zlecić mu objaśnienie zasad całej reszcie, szczególnie najmłodszym
uczestnikom historycznej batalii o wygraną
w Powstaniu Wielkopolskim. Ideą gry jest
bowiem nie tylko osobisty sukces, ale takie
połączenie sił i celów graczy, by ostatecznie
znaleźć dość środków i „szabli”, by wygrać
Powstanie. Te, niezbędne do wygranej,
„szabelki”, to tylko jeden ze sposobów
premiowania uczestników – zbierają oni
podczas rozgrywki także honory herbowe,
gromadzą punkty zwycięstwa. Poszczególni
gracze zostają wyposażeni w „talie wpływów”, ściśle związane z reprezentowaniem
przez wybrane postacie czterech opcji.
Pierwszą z nich jest talia „szlachecko-ziemiańska”, której patronuje tytułowy Hrabia,
czyli Władysław Zamoyski. Towarzyszą mu
w talii jego krewni oraz miejsca i instytucje
powiązane z tym wybitnym rodem. W talii
„społeczno-naukowej” prym wiedzie doktor
Karol Marcinkowski, frakcji „przemysłowo-ekonomicznej” przewodniczy Hipolit Cegiel-

Pierwszym rozgrywkom
towarzyszyła telewizja...
... i wiele radości.

ski, a obozem „dyplomatyczno-militarnym”
dowodzi pierwszy naczelny przywódca Powstania Wielkopolskiego, Stanisław Taczak.
Poszczególne działania graczy wyznacza
plansza toru rozgrywki, kolejne wydarzenia
zostają przywołane na czterech planszach
okresów, które stanowią swoistą oś czasu
gry, zakończoną kluczowym momentem
dziejowym, jakim jest Powstanie Wielkopolskie. Realizowanym przez graczy zadaniom
sprzyjają bonusy zawarte na żetonach akcji
specjalnych, ostateczny sukces utrudniają
natomiast zgromadzone podczas walki
punkty ujemne. Każdy z elementów gry
stanowi nie tylko przemyślany fragment
pasjonującego scenariusza, ale jest także
przyjemnym w dotyku i cieszącym oko drobiazgiem, którego obecność na stole czyni
grę w „Hrabiego” miłym doświadczeniem
estetycznym. Utrzymana w gustownej kolorystyce, stylowa grafika, nawiązująca do
trendów epoki, w której toczy się rozgrywka i dobra jakość wykonania to wartości
dodane do najistotniejszej cechy, jaką jest
tworzenie niepowtarzalnej atmosfery występujących obok siebie współpracy i współzawodnictwa.
Tę istotną cechę „Hrabiego” podkreśla
Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusz Grzybek: „Gra się dla siebie, ale i dla
innych. Realizuje się własne cele, ale nie
występuje przeciwko pozostałym graczom.

Do ostatecznego sukcesu w Powstaniu Wielkopolskim potrzebne są siły zgromadzone
przez każdą z frakcji. Tkwi zatem w tej grze
bardzo istotne przesłanie wychowawcze,
podkreślające znaczenie zgodnego współdziałania przedstawicieli różnych grup
społecznych dla osiągnięcia efektu służącego każdej z nich. Wraz z pudełkiem gry
„Hrabia” otrzymujemy więc sporą porcję
emocjonującej zabawy, kilka solidnych garści wiedzy historycznej i bezpretensjonalną,
naturalną lekcję na temat znaczenia pracy
organicznej dla sukcesu społeczeństwa.”
Patrząc na roześmiane twarze graczy
i wywołującą rumieńce na policzkach rozgrywkę, trudno jest uwierzyć, że odbywa
się właśnie mimochodem bardzo skuteczna
lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie. Gra
„Hrabia” jest bowiem rzadkim przypadkiem
zabawy, połączonej z misją, gdzie efekt
edukacyjny i wychowawczy pozbawione
są staroświeckich koturnów, a satysfakcja
z rozgrywki towarzyszy w takim stopniu
zarówno pasjonatom gier, jak i miłośnikom
historii. Kórniczanom zaś świeżo wydana
gra powinna przypaść do gustu szczególnie, nie brak w niej przecież postaci blisko
związanych z naszym miastem i powodów
do dumy z jego dawnych właścicieli.
◊ D. Błaszak
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Zabytkowy karawan Rodziny Grabowskich

Chciałabym dopisać dalszy ciąg wydarzeń na temat zabytkowego karawanu,
który był w rodzinie Grabowskich przez
dziesięciolecia. Nie będę opisywać całej
batalii jaka się z tym wiąże, lecz prawdą
jest, że karawan stał w stodole przy ulicy
20 Października i z powodu katastrofy
budowlanej został odnaleziony w bardzo
złym stanie technicznym. Ów karawan
został zbudowany około 1902 r. w fabryce powozów naszego pradziadka Teofila
Grabowskiego w Poznaniu.
Mój zmarły brat Bogdan Roch Grabowski-malarz- lakiernik w piątym pokoleniu,
pasjonat historii Kórnika, kultywujący
tradycję naszej rodziny oraz wielki miłośnik zwierząt, postanowił odrestaurować
zabytkowy powóz i potem przekazać go
parafii Kórnickiej. Marzeniem mojego Brata było, aby pojazd mógł być wystawiony
w miejscu publicznym np. zgodnie z jego
przeznaczeniem na terenie cmentarza
parafialnego, aby mieszkańcy Kórnika
mogli go oglądać, a bardzo wielu wspominać swoich bliskich, którzy w ostatnią
drogę właśnie na owym powozie pogrzebowym byli wiezieni na miejsce wiecznego
spoczynku. Jednak z wielu względów nie
doczekał takiego rozwiązania. Owszem
przy swoim bardzo dużym zaangażowaniu
pracy i finansów oraz przy pomocy wielu
ludzi dobrej woli- mieszkańców Kórnika,
którzy Go wspierali finansowo, ale też
i bezinteresowną pracą, karawan został

gruntownie odrestaurowany.
Mój brat był z tego bardzo dumny i szczęśliwy, że odnowienie zabytku się powiodło,
również zgodnie z umową z księdzem proboszczem przekazał go parafii. Niestety już
od prawie roku karawan pięknie odnowiony znów jest schowany i nie wiadomo co
dalej się z nim stanie.
Mam nadzieję, że być może znów znajdzie
się ktoś zainteresowany historią owego
zabytku. Przecież nie powinien zostać
skazany na zniszczenie i zapomnienie.
Wiem jak bardzo to dla mojego nieodżałowanego i kochanego Brata było ważne.
Chciałabym aby Jego praca, a przede

wszystkim marzenie spełniło się chociażby
teraz, niestety, już po Jego śmierci.
Mam taką nadzieję.
W imieniu Brata chciałabym podziękować
wszystkim Jego przyjaciołom, znajomym
i mieszkańcom Kórnika, którzy wspierali
i motywowali Danka, aby dzieło Jego ostatnich lat życia się spełniło i było ukończoneszczere podziękowania
Z poważaniem
◊ Halina Bruczyńska
z domu Grabowska,
siostra Bogdana

Uwaga!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
24 czerwca 1968 roku opusciliśmy mury naszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
W tym roku mija 50 lat kiedy nasze drogi się rozeszły. Tylko niektórym z nas udaje się
spotkać - najczęściej w biegu na ulicy. Inni nie mają tego szczęścia, bo los rzucił ich daleko
od Kórnika, bywa, że za granicę. W 2015 roku zorganizowaliśmy spotkanie koleżeńskie
Tych którzy rozpoczynali naukę w 1960 roku, a kończyli w 1968 roku.
Jak zapewne pamiętacie, obiecaliśmy spotkać się ponownie w jeszcze większym gronie,
Jubileusz 50 lecia ukończenia nauki jest do tego dokonałą okazją! Zapraszamy bardzo
serdecznie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu wszystkich, którzy uczęszczali
do SP nr 1 w Kórniku w opisanym okresie.
Termin spotkania to sobota 9 czerwca 2018 roku godz: 17:00 przy fontannie na kórnickim
rynku. Mamy nadzieję, że termin ten będzie wszystkim odpowiadał.
Kochani, bez Was nie ma spotkania! Bardzo prosimy o szybką decyzję odnośnie udziału,
wpłatę tzw. składkowego w kwocie 100 zł od osoby i zgłoszenie się do jednej z niżej
wymienionych osób :
Alina 530 436 959
Krystyna 502 492 540 lub mail k.janicka@vp.pl
Ola 726 998 501
Paweł 696 973 600
Preferujemy zapłatę przelewem na konto, które udostępnia kol. Krystyna Janicka
BS Kórnik 74 9076 0008 3001 0009 4937 0001. Można również zapłacić gotówką u kol.
Zbyszka, którego spotkamy w każdy czwartek i sobotę na placu targowym w Kórniku.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
◊ Organizatorzy

śp. Jolanty Fic
W tych smutnych chwilach składamy wyrazy współczucia bliskim i rodzinie Jolanty
Koleżanki Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej PROM –MED w Kórniku

„Wieczność człowieka
przechodzi przez Miłość”
Jan Paweł II
Pani Annie Paprockiej
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Ojca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Ci, których kochamy
nie umierają nigdy, bo miłość,
to nieśmiertelność…”
E. Dickinson
Panu Rafałowi Piórkowskiemu
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Matki
składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku

Przedwcześnie odszedłeś
Okryłeś nas żałobą,
Ty śpisz spokojnie
My tęsknimy za Tobą.
W dniu 6.03.2018 pożegnaliśmy
naszego ukochanego Męża, Ojca,
Brata, Dziadka i Wujka

śp. Bogdana
Grabowskiego
Rodzinie, przyjaciołom,
znajomym, ks. Wikariuszowi
za posługę kapłańską,
Zakładowi Pogrzebowemu
Moniki Orlewicz-Kulas,
delegacjom oraz wszystkim, którzy
uczestniczyli we mszy św. żałobnej,
za ofiarowane komunie św. ,
modlitwę, intencje mszy św.
i przepiękne kwiaty.
Wdzięczne podziękowanie za
okazane współczucie składa
Żona z Dziećmi
I Siostra z Rodziną

Jan Twardowski

Wisława Szymborska
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp. Jolanty Fic
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”

wieloletniej Higienistki
w Szkole Podstawowej nr 1
w Kórniku.
W tych smutnych chwilach
łączymy się w bólu
z Rodziną i Przyjaciółmi
i składamy wyrazy
szczerego współczucia
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku

Wszystkim, którzy w tak trudnych
dla Nas chwilach uczestniczyli
i wzięli liczny udział w uroczystości
pogrzebowej Naszej siostry, cioci i
kuzynki

Jolanty Fic
pragniemy z głębi serca podziękować
za obecność sąsiadom, przyjaciołom,
znajomym, uczniom,
a w szczególności: Księdzu Proboszczowi Parafii Wszystkich Świętych
z Kórnika, Dyrektorom szkół z Gminy
Kórnik, koleżankom z Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej
„PROM-MED” z Kórnika oraz tym,
którzy po prostu byli i pamiętali.
Siostra z rodziną

„Czasem cały świat oznacza mniej niż jeden człowiek, którego brak”
Pani Bronisławie Grzybowskiej, najbliższym i rodzinie
z powodu odejścia do Domu Pana

Męża
Składamy wyrazy głębokiego współczucia, żalu i smutku ...
Wkrótce się wszyscy spotkamy u Ojca – Boga naszego
Danuta, Przemysław Nowak

70 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
W 2018 roku Zespół Szkół Rolniczych
w Grzybnie obchodzić będzie 70-lecie istnienia szkoły. Obchody jubileuszowe oraz
zjazd absolwentów, odbędą się 23 czerwca
2018r w Grzybnie.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują
się na stronie szkoły ( www.zsr-grzybno.pl)
oraz pod nr telefonu 61-28-23-533.
Absolwentów Szkoły w Grzybnie oraz
wszystkich filii serdecznie zapraszamy.
PROGRAM OBCHODÓW:
10:00 – Msza Św. w Kościele w Iłówcu
11:00 – Rejestracja Uczestników w ZSR
w Grzybnie
12:00 – 14:00 – Część oficjalna uroczystości
14:00 – 17:00 – Spotkania towarzyskie klas
19:00 – Bal Absolwenta w KCEiK w Śremie
(dawna Sala Odlewni) ul. Staszica 1
KOSZT UCZESTNICTWA:
Część oficjalna – 50 zł (w tym obiad i monografia szkoły)
Bal Absolwenta – 100 zł
Pełen koszt – 150 zł
Dokonanie wpłaty na konto Komitetu Organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie
do 15 maja 2018 roku jest jednocześnie
potwierdzeniem zgłoszenia.
W tytule wpłaty prosimy podać:
- imię i nazwisko (w przypadku kobiet również nazwisko rodowe),
- typ ukończonej szkoły,
- rok ukończenia.
Mile widziane są dodatkowe dobrowolne
wpłaty na koszty organizacji Zjazdu
Nr konta:
40 9048 0007 3006 0018 3686 0001
Do zobaczenia 23 czerwca 2018 roku

◊ Dyrekcja, społeczność szkoły
oraz Komitet Organizacyjny.
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Aktualności

6 lat minęło jak jeden dzień

– czyli urodzinowo w ŚDS „Gościnni”

1 marca uczestnicy oraz kadra Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni”
świętowali swoje 6 urodziny. Każdemu z nas
trudno jest uwierzyć, że ten czas tak szybko
upłynął. Zdaje się, że całkiem niedawno
po raz pierwszy spotkaliśmy się wspólnie,
aby rozpocząć zajęcia. Od tamtego czasu
bardzo dużo się zmieniło… Udało nam się
zwiększyć liczbę uczestników z pierwotnej
15 na obecne 25 osób. Domowa atmosfera
oraz chęć doskonalenia samodzielności
naszych podopiecznych towarzyszy nam
cały czas. Uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia
pełni radości oraz zapału do pracy. Przez ten
czas bardzo wiele się już nauczyli, chętnie
wykonują swoje zadania, a efekty ich pracy
są coraz lepsze. Co rocznie pytamy rodziców
i opiekunów w anonimowej ankiecie o stopień zadowolenia z naszych usług. Wyniki
ostatniej z nich przerosły nasze oczekiwania.
W uwagach o naszej pracy pojawiły się takie
adnotacje: „Jestem wdzięczna za wszystko
co robicie!”, „Kadra jest wspaniała i świetnie
pracuje z uczestnikami”, „Panuje u Was
rodzinna atmosfera”, „Bardzo potrzebna
placówka, która rozwija się coraz lepiej
z dnia na dzień, bardzo dbająca o osoby
niepełnosprawne. A najwspanialsze są
uśmiechy pracowników dla naszych dziecistąd ta radość życia w dzieciach. Dziękuję!”,
„Podopieczna czuję się bezpiecznie i chętnie uczestniczy w zajęciach, ma zaufanie
do pracowników. Dziękuję.”, „Dobrze, że

Nowa prezes
„Klaudynki”
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
w piątek, 16 marca wzięli udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.
Zebranych gości powitała prezes Dagmara Horodecka. Na przewodniczącą
Zebrania została wybrana Anetta Szarzyńska.
Dagmara Horodecka przedstawiła Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia za rok 2017, a Skarbnik
Marek Smolarkiewicz zaprezentował
sprawozdanie finansowe.
Anetta Szarzyńska podkreśliła, że obchody 15 lecia „Klaudynki” były „nagrodzone” bardzo dobrą pogodą za cały trud
organizacji Charytatywnego Biegu. Wiele
podmiotów wsparło „Klaudynkę” w tym
dniu, za co serdecznie każdemu z nich
składa się podziękowania.
Dagmara Horodecka poinformowała

takie miejsce jest! Potrzeba żebyście byli
jak najdłużej i istnieli dla naszych dzieci.”,
„Tak dalej trzymać!! Powodzenia!!!”, „Jestem
wam bardzo wdzięczna za pracę, którą
wykonujecie, za codzienny trud. Życzę wam
siły, wytrwałości. Oby tak dalej! Brawo Wy!”,
„Jestem bardzo szczęśliwa, że takie miejsce
powstało.”, „Placówka pracuję prężnie. Uważam, że podopieczni są bardzo zadowoleni,
że mogą uczestniczyć w zajęciach i rozrywkach placówki. A to najważniejsze dla nich.”.
1 marca zaprosiliśmy naszych rodziców i
opiekunów do wspólnego świętowania.
Przygotowaliśmy stoły, na których nie
zabrakło wspaniałego i pysznego tortu
ze świecami. Życzyliśmy sobie wszystkim
kolejnych sukcesów i wielu lat współpracy.
6 urodziny Domu były bardzo wyjątkowe,
od tego dnia zmieniła się nasza nazwa. Placówka do tej pory nie podsiadała skróconej
nazwy, którą można byłoby ją określać.
Pełna nazwa przysparzała sporo problemów uczestnikom. Dodatkowo nasz Dom
często był mylony z istniejącym Kórnickim
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. Obecnie w skrócie nazywamy
się „Gościnni” - czyli dokładnie tak jacy
jesteśmy, a nasza pełna nazwa brzmi – Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”.
Nasi uczestnicy tak wspominają ten dzień:
Małgosia: „Podobało mi się świętowanie
urodzin wraz z naszymi rodzinami, tort
bardzo mi smakował – to była bardzo miła
niespodzianka”, Karina bardzo żałuje, że

Walne Zgromadzenie o przyczynach
swojej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa. Potwierdziła, że mimo tej rezygnacji chce nadal funkcjonować jako członek
Zarządu. Zaznaczyła, że potrzebna jest
w życiu Stowarzyszenia większa praca
jej członków, a nie tylko Zarządu.
No wym pr e ze s e m St o wa r zys ze nia
jednogłośnie została wybrana Karolina
Świątek.
Zarząd został uzupełniony i ukonstytuował się następująco: Dagmara
Horodecka - wiceprezes, Marek Smolarkiewicz – skarbnik, Anna Cwojdzińska
– sekretarz, członkowie Zarządu: Klaudia
Szczepańska, Anita Wachowiak, Alina
Skalo, Jarosław Kozłowski, Weronika
Bukczyńska.
Dagmara Horodecka poinformowała,
iż prowadzona akcja „15 zł na 15- lecie
Klaudynki przyniosła dochód w wysokości prawie 5000 zł.
Anita Wachowiak przekazała uczestnikom zebrania informacje o rozpoczętym
projekcie „Aktywny bonus”, który ma na
celu zachęcenie członków Stowarzyszenia do aktywnego uczestnictwa w życiu
„Klaudynki”, promowanie osób najbardziej zaangażowanych w życie Stowa-

dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

musiała zostać w domu tego dnia z powodu
choroby, natomiast Honorata również jest
bardzo zachwycona wydarzeniami tego
dnia: „1 marca były 6 urodziny naszego
Domu Środowiskowego. Pani Anita przemawiała do gości, powiedziała, że mamy szóste
urodziny i nasz Dam nazywa się „Gościnni”.
Było kilku gości, słodkie, kawa i herbata”.
Bartosz dodał, że „Śpiewaliśmy sto lat dla
Środowiskowego Domu Samopomocy. Była
kawa i herbata i dobre ciasto.”
Najbardziej podoba się wszystkim nowa
nazwa.
Życzymy sobie kolejnych lat obfitujących w
sukcesy naszych podopiecznych i zarazem
nasze.
◊ Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy „Gościnni”
rzyszenia oraz promocję wolontariatu.
Karolina Świątek zaprosiła wszystkich
członków Stowarzyszenia do wspólnego
działania na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu 1%. Podziękowała także
osobom uczestniczącym w nagraniu filmiku dotyczącego promocji akcji 1% oraz
panu Andrzejowi Sznura – właścicielowi
firmy Dobry Film za bezpłatne nagranie
scenek i montaż.
◊ Oprac. Robert Wrzesiński
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Klaudynka” pragną serdecznie podziękować za
włożony trud, zaangażowanie i kreatywną
pracę na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia
„Klaudynka” pani Dagmarze Horodeckiej.
Życzymy dużo pomyślności zarówno na
drodze zawodowej jak i prywatnej. Oby
nabyte doświadczenie w pracy z osobami
najbardziej potrzebującymi zaowocowało
w przyszłości! Nowej Pani Prezes – Karolinie
Świątek życzymy wytrwałości w dążeniu do
obranych celów, realizowania ciekawych
pomysłów!
				
◊ Zarząd Stowarzyszenia
„Klaudynka”

Więcej pieluchomajtek od marca
2018 r.
Refundacja oznacza możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt
pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku osób (także dzieci) dotkniętych nietrzymaniem moczu lub
stolca związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością intelektualną, chorobą układu nerwowego, wadą
rozwojową, pourazowym uszkodzeniem
dróg moczowych lub pokarmowych,
dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym
od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018
r, refundacją objęte są następujące
środki pomocnicze: pieluchomajtki,
matki chłonne, pieluchy anatomiczne,
wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne) lub podkłady.
Od dnia 3 marca 2018 roku obowiązuje
nowy limit ilościowy - 90 sztuk na miesiąc (do tej pory 60 sztuk).
Nie uległ zmianie limit cenowy, który
nadal wynosi: 77zł dla osób z chorobą
nowotworową i 63 zł dla pozostałych
chorych. W przypadku przekroczenia
limitu, brakującą kwotę dopłaca pacjent
i o zwrot w ramach tej dopłaty osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności
mogą ubiegać się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Osoby z uprawnieniami dodatkowymi
(OR, IW,IB) mają prawo do nabycia
wyrobów medycznych bezpłatnie do
wysokości limitu: inwalidzi wojskowi,
inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane.
Istnieje możliwość łączenia różnego
asortymentu środków pomocniczych
w ramach limitu 90 szt. miesięcznie.
Otrzymując zlecenie można wybrać
produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej
jak lekarz wypisując zlecenie w miejscu
określenia wyrobu medycznego wskaże:
pieluchomajtki lub zamiennie.
W celu otrzymania w ramach refundacji
wyrobów medycznych wyżej wymienionych należy:
1. odbyć wizytę u lekarza, który wystawi kartę Zlecenie na zaopatrzenie
w wyroby medyczne – Część A zlecenia.
Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia są: lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie: medycyny
rodzinnej (lekarz rodzinny), pediatrii,
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,

chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii
nowotworów, onkologii i hematologii
dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii,
neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
urologii, urologii dziecięcej; Lekarze
spełniający wymogi do wykonywania
świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej; felczer
ubezpieczenia zdrowotnego; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art.
15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r
o zawodach pielęgniarki i położnej;
2. wizyta w NFZ – można udać się osobiście ze zleceniem (otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)
lub wysłać je pocztą na adres: NFZ, ul
Grunwaldzka 152, 60-309 Poznań. NFZ
potwierdza Zlecenie – Część A oraz
wydaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego – Część B Zlecenia.
3.wizyta w aptece lub sklepie medycznym, gdzie można odebrać refundowane środki pomocnicze. Apteka/sklep
medyczny zabiera część A zlecenia i potwierdza odbiór środka pomocniczego
na Karcie zaopatrzenia comiesięcznego
– Część B. Kartę zaopatrzenia comiesięcznego oddaje pacjentowi, gdyż
będzie ona potrzebna do odebrania
refundowanych środków pomocniczych
na kolejne miesiące. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot
poniesionych kosztów w ramach zakupu
refundowanych wyrobów medycznych.

Wówczas w aptece podczas zakupów
należy koniecznie poprosić fakturę. Na
fakturze powinny pojawić się zapisy
dotyczące: wartości całkowitej zakupu,
wartości dofinansowania Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz wartości udziału
własnego Wnioskodawcy.
4. rozliczenie w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu polega na
złożeniu wniosku dostępnego na stronie pcpr.powiat.poznan.pl lub w biurze
Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych przy ul. Poznańskiej 34a, na
2 piętrze w pokoju 304 wraz z załącznikami: kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka
orzeczenia o niepełnosprawności lub
kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01
stycznia 1998 r., oryginalną fakturą oraz
potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez aptekę kopią karty zaopatrzenia
comiesięcznego, potwierdzającą dokonanie zakupu. Zebrane dokumenty
można dostarczyć osobiście lub wysłać
na adres PCPR przy ul. Słowackiego 8,
60-823 Poznań. Ważne jest, żeby pamiętać, że faktury składane do PCPR
w Poznaniu muszą dotyczyć bieżącego
roku kalendarzowego.
opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

10.04 BAJKOCZYTANIE - „Elmer”, Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
11.04 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA,
EMISJA GŁOSU + TEATR, Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz16:30
13.04 KLUB DOBREGO FILMU, pokaz filmu „Twój Vincent”, wstęp wolny. Kórnicki
Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, godz. 19:00
14.04 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz. 10:00
17.04 BAJKOCZYTANIE - „Wilk” Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
18.04 AKADEMIA SENIORA - GRY LOGICZNE
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz.16:30

3.04 BAJKOCZYTANIE - Urodziny Andersa,
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
4.04 AKADEMIA SENIORA - I URODZINY.
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz16:30
7.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - eliminacje. Strażnica OSP Kamionki, godz.
10:00. Zgłoszenia - Tomasz Nowaczyk tel.
604-532-435

4 kwiecień 16:30 - Pierwsze urodziny
Wspaniałej Siódemki - Strażnica OSP Kórnik
7 kwiecień - Eliminacje do turnieju w grach
planszowych - Strażnica OSP Kamionki
11 kwiecień 16:30 - Gimnastyka Kasia, emisja głosu+teatr Lidka - Strażnica OSP Kórnik
18 kwiecień 16:30 - Gry logiczne Tomek Strażnica OSP w Kórniku
21 kwiecień - Gry planszowe eliminacje Szkoła Podstawowa w Kórnik
25 kwiecień 16:30 - Gimnastyka Kasia, emisja głosu+teatr Lidka - Strażnica OSP Kórnik
28 kwiecień - Finał gry planszowe
28 kwiecień 10:00 - Fundacja Enea - Strażnica OSP Kórnik - „Enea dla pokoleń wspólnie
o bezpieczeństwie”
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
INFORMACJE I ZAPISY:
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091;
Robert Jankowski Tel. 515-229-684

19.04 KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. „Jak
nie odkryłem Ameryki i nie straciłem głowy
w Islamskiej Republice Iranu” – spotkanie
z Tomaszem Siudą. Zapisy: tel. 61-817-0021. Restauracja VENTUS KCRiS OAZA godz.
19:00
21.04 BORÓWIECKA ZA-DYSZKA Start świetlica wiejska (stara szkoła). Rejestracja www.
maratonczykpomiarczasu.pl , godz. 10:30
(dzieci), 13:30 dorośli.

21.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH- eliminacje. Szkoła Podstawowa w Kórniku, godz.
10:00. Zgłoszenia - Tomasz Nowaczyk tel.
604-532-435
24.04 BAJKOCZYTANIE - „Krówka Stokrotka”
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.17:30
25.04 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA,
EMISJA GŁOSU + TEATR, Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz16:30
28.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH – finał
godz. 10:00
28.04 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
- „Enea dla pokoleń wspólnie o bezpieczeństwie” Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.10:00
28.04 KRAKOWSKI SALON POEZJI Joanna
Trzepiecińska. Zamek Kórnicki, godz. 17:00
19-20.05 KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ
DAMĄ, wystąpi min. zespół Feel
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ MH

30 marca 2018 r. 27

26 nr 6/2018

Mistrzostwa gminy
w piłce siatkowej

31 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Kamionkach zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej
chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W zawodach uczestniczyło 5
drużyn: SP KAMIONKI, SP ROBAKOWO, SP
SZCZODRZYKOWO, SP BNIN i SP KÓRNIK.
Mecze rozgrywano do 2 wygranych setów.
Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak
wszyscy musieli uznać wyższość drużyny z
SP Kórnik, która wygrała wszystkie mecze,
zdobywając maksymalną liczbę punktów
i zapewniając sobie awans do półfinału
mistrzostw powiatu. Klasyfikacja końcowa:
1. 1. SP Kórnik,
2. 2. SP Szczodrzykowo,
3. 3. SP Kamionki,
4. 4. SP Robakowo,
5. 5. SP Radzewo.

Sprawdzili się

Dwa dni później na parkiecie w Szkole Podstawowej w Kamionkach walczyły dziewczęta. Tak jak u chłopców, do rywalizacji
przystąpiło 5 drużyn: SP KAMIONKI, SP ROBAKOWO, SP SZCZODRZYKOWO, SP BNIN i
SP KÓRNIK, a gra toczyła się do 2 wygranych
setów. Dziewczęta grały efektownie, walcząc
o każdą piłkę. W turnieju najlepsze okazały
się dziewczęta z Robakowa, awansując do
półfinału mistrzostw powiatu. Klasyfikacja
końcowa:
1. SP Robakowo
2. SP Kórnik
3. SP Kórnik Bnin
4. SP Szczodrzykowo
5. SP Kamionki
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
◊ Izabela Janochowska

Radzewo areną Mistrzostw

7 medali zdobyli łucznicy UKS Jedynka Kórnik w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski
Dzieci i Młodzików, które odbyły się 4 marca
na „hali” w Radzewie. Złotymi medalistami
w konkurencjach indywidualnych zostali:
Zuzanna Banecka, Roksana Toboła i Wojciech Radziejewski. Tytuły wicemistrzowskie
wywalczyli: Gabriela Ukleja, Jakub Sobiech
i Wojciech Śliwiński. Brąz zdobyła Zofia Brylewska. W strzelaniach specjalnych miano
„Supermistrzów Wielkopolski” zdobyły:
Zuzanna Banecka i Roksana Toboła. W rywalizacji zespołowej wśród dzieci zwyciężył
zespół UKS Jedynka Kórnik I (Banecka, Ukleja, Brylewska) przed UKS Jedynka Kórnik II

(Zofia Kmiecik, Urszula Wiśniewska). Wśród
młodzików po zaciętym finale zwyciężyła
pierwsza drużyna gospodarzy (Toboła,
Radziejewski, Śliwiński). Srebrne medale
zdobyli: J. Sobiech, Paulina Bukczyńska,
Gabriela Kmiecik. Zawody zorganizowano
we współpracy z Okręgowym Związkiem
Łuczniczym w Poznaniu. Miesiąc wcześniej,
4 lutego w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Wielkopolski w kategorii juniorów
młodszych wywalczył Dawid Krych. Niestety
był on naszym jedynym reprezentantem
w tych zawodach.
◊ K. Niemier

Na rozgrywanych 3 marca 2018 roku
zawodach I Kolejki Ligi Taekwondo XVIII
Wesołek UKS TKD Kórnik reprezentowało
16 zawodników, którymi opiekował się
trener Karol Włodarczak.
W konkurencjach sprawnościowych wystartowali: Oliwia Andrzejewska, Wiktor
Andrzejewski, Marcin Bladocha, Hubert
Ciołek, Maria Ciołek, Aleksandra Florek,
Karolina Goncarzewicz, Hanna Grozik,
Adam Rąpała, Mateusz Rubelek, Martyna
Tyrakowska i Weronika Wacław. Aż trzy
medale zdobyła Oliwia Andrzejewska:
dwa złota i srebro. Po brązowym medalu
zdobyli Wiktor Andrzejewski i Marcin Bladocha. Gratulujemy!
Ze startu najmłodszej grupy bardzo zadowolony był trener Karol, który stwierdził,
że wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju spisały się na szóstkę, ponieważ
poprawiając swoje poprzednie wyniki mali
zawodnicy wskazali na progres swoich
umiejętności, co na tym etapie szkolenia
jest najważniejsze.
W walce sportowej swych sił spróbowali:
Hubert Ciołek (złoto), Kamil Czaplicki
(brąz), Stanisław Ogórkiewicz (srebro),
Wiktoria Sułek (brąz) i Natalia Witczak
(brąz). Gratulacje!!!
„Dla Huberta i Kamila to kolejny turniej,
medale cieszą, ale pracować trzeba dalej.
Jestem pełny uznania dla debiutujących
na macie: Staś, Wiktoria i Natalia pokazali,
co już potrafią; wiemy też ile jeszcze przed
nami treningów” - tak ocenił występ swych
podopiecznych trener Włodarczak.
Wszystkim uczestnikom turnieju miłą
niespodziankę sprawiła Pizzeria Piccolo.
Panu Grzegorzowi Szpakowi dziękujemy
za pyszną pizzę, która znikała w okamgnieniu.
◊ UKS TKD

Kajakiem z Kórnika do Poznania

FX events - organizatorzy nietypowych
imprez integracyjnych dla firm oraz Urząd
Gminy Kórnik zapraszają mieszkańców
Gminy Kórnik na „VII Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana po raz
siódmy odbędzie się w sobotę i niedzielę 14
i 15 kwietnia 2018 r.
Trasa licząca około 35-kilometrów podzielona jest na dwa odcinki – w sobotę spływ
startuje z Bnina, następnie przepłynie przez
jez. Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i
dalej rzeką Głuszynką. Po przeprawie przez
gęsto zarośnięte trzciną jeziora w Borówcu

uczestnicy malowniczo meandrującą rzeką
dopłyną do Kamionek, gdzie na łące przy
lesie zlokalizowany jest biwak – nocleg pod
namiotami.
Tam organizatorzy podzielą się z uczestnikami tym, co potrafią najlepiej – zaproszą
wszystkich do wspólnej zabawy integracyjnej. Dzień zwieńczy ognisko i wspólne
śpiewanie przy akompaniamencie gitar.
Drugi dzień spływu wiedzie rzekami: Głuszynką, Koplem oraz Wartą. Zakończenie
spływu zlokalizowane będzie w Poznaniu.
Formularz zgłoszeniowy zostanie zamieszczony 30 marca o godzinie 12:00 na stronie

Mistrzowski Rummikub

III Mistrzostwa Szkół Podstawowych
Gminy Kórnik 14-03-2018
Rummikub górą! Nie ma w tym stwierdzeniu
żadnej przesady, przynajmniej na terenie
gminy Kórnik. Dnia 14 marca 2018r., już
po raz trzeci, w SP1 odbyły się Mistrzostwa
Szkół Podstawowych Gminy Kórnik. Tym
razem gościliśmy reprezentantów czterech
szkół: z Bnina, Radzewa i Kamionek oraz gospodarze - Kórnik. Ogółem o godzinie 9.00
w szrankach stanęło zwartych i gotowych
16 osób, które już nie mogły się doczekać

początku zawodów. Pani dyrektor Ewa
Szybiak- Lewandowska oficjalnie rozpoczęła
rozgrywki i wystartowaliśmy. Zaplanowane
były dwa losowania w celu przydzielenia
graczy do poszczególnych stolików, a do
rozegrania sześć partii gier. Po niezwykle
emocjonujących eliminacjach, nastąpiło
podliczenie punktów i wyłonienie 4 osób
rywalizujących w finale. Do finału przeszły 4
dziewczyny i rozegrały one dwie decydujące
partie. Po niespełna 20 minutach wszystko
stało się jasne. Mistrzem została Aleksandra

www.fxevents.pl i stanowi jedyny sposób
zgłoszenia się na imprezę. Dla mieszkańców
Gminy Kórnik zniżka 50% opłaty wpisowej!
Impreza organizowana jest przy współpracy
z Urzędem Gminy Kórnik.
Patronat medialny sprawuje Kórniczanin.
Informacje szczegółowe dotyczące spływu
i płatności za spływ, regulamin oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na
stronie: www.fxevents.pl.
Na wszelkie pytania odpowiemy pod adresem mailowym: marta@fxevents.pl
Kontakt do Komandora Spływu Jakuba
Zygarłowskiego: tel.: 606-454-121.

Wróbel z Radzewa, a kolejne miejsca zajęły: Maja Waleriańczyk (SP1), Ania Jasińska
(SP1) oraz Klaudia Rumińska (SP Radzewo).
Gratulujemy!
Około godziny 11.30 nastąpiło podsumowanie zawodów: pani dyrektor Ewa Szybiak
- Lewandowska wręczyła dyplomy i nagrody
wszystkim uczestnikom. Nad całością czuwały organizatorki imprezy: panie Katarzyna
Szczepaniak i Magdalena Woźniak. Do
zobaczenia w przyszłym roku.
◊ Katarzyna Szczepaniak
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Na sportowo uczciły swoje święto

To już kilkunastoletnia tradycja, że z okazji
Dnia Kobiet odbywa się w Zespole Szkół w
Kórniku -( dawniej Liceum Ogólnokształcące)
TURNIEJ SIATKÓWKI PAŃ. W ramach integracji
spotykają się siatkarki: uczennice ZS Kórnik ze
starszymi sympatyczkami i absolwentkami
szkoły. Wiek grających nie miał znaczenia,
bo na równi walczyły kilkunastoletnie kobiety
z tymi , które mają już po kilkadziesiąt lat (
nawet ponad 70-letnie!). W niezwykle przyjaznej atmosferze finałowy turniej zakończył się
zwycięstwem „Makowych Panienek”- absolwentek w składzie: Olga Stelmach, Jolanta Jakubowska, Alicja Justkowiak, Julia Kuczkowska.
Drugie miejsce wywalczyły „Smerfetki” : Anna
Gorzelanna, Aneta Nowicka, Anna Szmydt,
Weronika Karpińska, Agnieszka Modrowska.
Dzielnie walczyły najstarsze uczestniczki
turnieju w drużynie p. n. „Kwiaty Elzy”. Zespół grający w składzie: Alicja Piekuta, Anna
Rauk, Arleta Rauk, Iwona Rauk zajął miejsce
trzecie. „Skarby Oceanu”: Jagoda Tomczak,
Martyna Piasecka, Kamila Pawlikowska, Julia

Cichomska i Karina Bugzel zajęły w finale
miejsce czwarte. Zawody sędziowały uczennice Zespołu Szkół wraz z nauczycielką szkoły.
W sędziowaniu pomagała również nasza
najmłodsza uczestniczka Zuzanna Szmydt –
uczennica klasy 3 SP 1 Kórnik. Wszystkie Panie
wracały z imprezy z kwiatkami i upominkami,

które ofiarowali niezawodni sponsorzy: PP.
Powąskowie - Hurtownia Kosmetyków, p.
Katarzyna Taciak- kwiaciarnia „Stokrotka” , p.
Zbigniew Michalkiewicz- stoisko na Targowisku a także Promocje UM i OAZY Kórnik oraz
RR ZS. Dziękujemy.
◊ ARA

II Miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Mężczyźni z Zespołu Szkół w Kórniku zdobyli
srebrne medale Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówce.
Tradycyjnie jak w latach ubiegłych w Murowanej Goślinie zorganizowano Mistrzostwa
Powiatu Poznańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówkę. Do turnieju zgłosiło
się 5 zespołów z Rokietnicy, Swarzędza,
Bolechowa, Puszczykowa oraz Kórnika,
które rozegrały mecze systemem „każdy z
każdym”. Reprezentacja ZS Kórnik rozgrała
pierwszy mecz z zespołem z Puszczykowa.
Gra na początku była dosyć nerwowa o
czym mogły świadczyć kilkakrotnie popsute zagrywki. Jednak przyzwoite przyjęcie i
pewne ataki Michała Dominiaka przeważyły
o zwycięstwie w pierwszym secie. W drugim
secie było już spokojniej i mecz zakończył
się wynikiem 2:0. Podczas kolejnego meczu
z zespołem z Rokietnicy nasi uczniowie dominowali w każdym elemencie gry i wygrali
bez problemu 2:0. Trzeci mecz tak jak przewidywaliśmy przed turniejem miał okazać się
być rozstrzygającym, gdyż spotkaliśmy się w
nim z drużyną z Bolechowa. Po świetnej grze
w przyjęciu, rozegraniu i ataku prowadziliśmy
15:10. Przeciwnicy do tego stanu nie mogli
znaleźć sposobu, aby powstrzymać nasz
zespół. Natomiast od tego momentu pomału
zaczęła się zmniejszać przewaga spowodowana słabszym przyjęciem, przegranymi
kilkoma piłkami „na siatce” oraz słabszą
zagrywką. Spowodowało to, iż zawodnicy z
Bolechowa mieli piłkę meczową przy stanie
24:22. Jednak ambitnie grający uczniowie z
ZS Kórnik wyrównali stan rywalizacji 24:24.
Szala zwycięstwa w pierwszym secie przechylała się raz na korzyść jednej raz na korzyść

drugiej drużyny, aż w końcu to uczniowie z
Bolechowa cieszyli się ze zwycięstwa w pierwszym secie 32-30. Drugi set to bardzo dobra
gra naszego zespołu, który dominował od
początku do końca. O wyniku meczu decydował więc trzeci set, który bardzo źle rozpoczęli
zawodnicy z ZS Kórnik przegrywając już na
początku 0-4. Nie udało się odrobić strat i
mecz zakończył się wynikiem 1-2. W ostatnim
spotkaniu rozegranym z zespołem ze Swarzędza widać było w poczynaniach naszych
uczniów dużo swobody, mało koncentracji
jednak duża przewaga w umiejętnościach
zdecydowała, że mecz wygraliśmy 2:0.
W składzie ZS Kórnik zagrali następujący

uczniowie: Rafał Jaskuła, Michał Dominiak,
Dominik Siwiński, Filip Kujawa, Radosław
Stelmach, Maciej Jankowiak, Jakub Słabolepszy, Mikołaj Wrzesiński, Adam Baran,
Mateusz Kazyaka.
Nie udało się osiągnąć zakładanego celu
jakim było zdobycie złotego medalu i wywalczenie awansu na zawody rejonowe, jednak
reprezentanci naszej szkoły zaprezentowali
wysoki poziom umiejętności technicznych
jak i taktycznych. Gdyby w naszym zespole
nie zabrakło naszego głównego zbijającego
Marcina Wujka wynik końcowy byłby z pewnością korzystniejszy.
◊ Andrzej Paluch

Kolarstwo
KOLARZE WRÓCILI Z HISZPANII
Grupa kolarska UKS Mróz Jedynka Kórnik
pod koniec lutego wróciła z dwutygodniowego zgrupowania szkoleniowego w
hiszpańskim Lloret de Mar. Poza drobnymi
chorobami czterech zawodników udało
nam się zrealizować wszystkie plany. Pogoda była umiarkowana, trafiły nam się dwa
dni deszczowe, a poza tym wszystko zagrało
– powiedział trener Robert Taciak. Temperatura była standardowa jak na hiszpańskie
warunki, 13-18 stopni, ale patrząc na to co
było w tym czasie w Polsce, lepszych warunków nie można sobie wymarzyć. W sumie,
na zgrupowaniu było 21 zawodników, od
młodzików do seniorek. Najmłodsi przejechali ok. 700km, natomiast najstarsi nawet
do 1100km. Trasy na hiszpańskiej Costa
Brava są wymarzonymi terenami do treningów. Małe natężenie ruchu, idealny asfalt,
podjazdy i zjazdy po 2-3km i niezliczona
ilość zakrętów, to chyba jedno z najlepszych
miejsc do szkolenia nie tylko młodych kolarzy. Na deser, cała trasa cięgnie się wzdłuż
morza, której towarzyszą niepowtarzalne
widoki. Udając się natomiast w głąb lądu, kolarze natrafiają na pojazdy 7-10km. Zawodnicy którzy byli w Hiszpanii po raz pierwszy
zaliczyli również wycieczkę autokarową do
Barcelony z polską przewodniczką, a na koniec pobytu udało się zaliczyć zakończenie
karnawału w Tossa de Mar, które tradycyjnie było niezwykle okazałe. Barwne pełne
niezwykłych pomysłów stroje, roztańczone,
rozśpiewane i tonące w kolorach miasto
robi niezapomniane wrażenie. Większość
zawodników klubu po raz pierwszy miało
okazję zobaczyć katalońskie pożegnanie z
karnawałem na żywo i paradę kilkudziesięciu ekip z całej Katalonii. Na hiszpańskim
zgrupowaniu nieobecni byli jedynie Patryk
Rajkowski i Nikol Płosaj, przygotowujących
się do torowych Mistrzostw Świata seniorów, które na przełomie lutego i marca odbywały się w holenderskim Apeldoorn. Nikol
była z kadrą na zgrupowaniu w Portugalii, a
Patryk szykował się na torze w Pruszkowie.
Na Mistrzostwach Świata miał on wystar-

tować w finałowych biegach w sprincie
drużynowym, oraz w kirinie. Niestety, do
biegów finałowych w „drużynówce” nie
doszło, gdyż Polacy w eliminacjach, zajęli co
prawda bardzo dobre 4 miejsce, ale zostali
zdyskwalifikowani za źle oddaną zmianę. W
Keirinie natomiast zabrakło naszemu reprezentantowi kilku centymetrów by wejść do
półfinału. Nikol natomiast startowała wraz z
Kasią Pawłowską (wychowanka UKS Jedynka
Kórnik), Darią Pikulik i Justyną Kaczkowską
w wyścigu drużynowym na dochodzenie,
w którym zajęły 8 miejsce, oraz w wyścigu
medison z Wiktorią Pikulik (14 miejsce). W
drugiej połowie marca 4 zawodniczki z Kórnika (Nikol Płosaj, Weronika Humelt, Monika
Graczewska i Karolina Lipiejko) wyjadą z
kadrą ponownie do Hiszpanii na kolejne
zgrupowanie przed sezonem, młodzicy zaliczą tygodniowe zgrupowanie w Mikstacie,
a juniorzy młodsi również tydzień spędzą
w Przesiece. Początek startów szosowych
kolarze rozpoczną zaraz po świętach na
rozpoczynających sezon wyścigach w Dzierżoniowie i Sobótce.
STADION NARODOWY ZDOMINOWANY
PRZEZ SZKÓŁKĘ KOLARSKĄ Z KÓRNIKA
Niezwykłe wrażenie pozostawiła po sobie
grupa młodych kolarzy UKS Mróz Jedynka
Kórnik podczas zawodów kolarskich zorganizowanych na Stadionie Narodowym w
Warszawie przez Lang Team. Zawody miały
nawę „Wyścig Niepodległości” rozgrywane z
okazji 90 rocznicy Tour De Pologne. Ekipa z
Kórnika wystartowała w siedmioosobowym

składzie, a wyniki które osiągnęli przerosły
wszelkie oczekiwania. Najpierw rozegrano
eliminacje i półfinały, przez które za równo
w kategorii żak (11-letni Franek Mumot),
jak i Młodziczek i Młodzików (13-14 lat)
Kórniczanie brnęli jak burza i w komplecie
zakwalifikowali się do finałów. W wyścigach
finałowych startowało po 6 najlepszych
zawodników w każdej kategorii wiekowej
na rundzie 300 metrowej, którą trzeba
było pokonać sześciokrotnie. W wyścigu
żaków (11-12 lat) 3 miejsce na mecie zajął
po pięknej i zaciętej walce Franek Mumot.
W kategorii młodziczek całe podium zajęły
jadące doskonale taktycznie zawodniczki
Mróz Kórnik. Zwyciężyła Emilia Jurga przed
Marią Hoffmann i Julią Przymusińską. Oglądający wyścig dziewcząt ich koledzy klubowi,
postanowili nie być gorsi i w podobny sposób za kilka minut rozegrali swój wyścig.
Po samotnej ucieczce zwyciężył Wiktor
Perz, przed Dawidem Wika Czarnowskim i
Mateuszem Przymusińskim (wszyscy Mróz
Kórnik). Dekoracje wyglądały niezwykle
atrakcyjnie i aż łezka w oku może się zakręci, gdy na oczach kilku tysięcy widzów
całe podium zarówno wśród dziewcząt jak
i chłopców zajmują niezwykle zdolni młodzi
zawodnicy z obecnie chyba najlepszej szkółki kolarskiej w Polsce. Przy okazji wspaniała
promocja Kórnika. Zwycięzcy na podium
otrzymali pamiątkowe koszulki jak liderzy
największych wyścigów na świecie.
◊ Paweł Marciniak
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Ogłoszenia drobne:
PRACA

INNE

Praca przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów. Tel. 664-465-203
Studio EDEN w Kórniku zatrudni
fryzjera/ fryzjerkę. Email: studio.
eden@wp.pl. Tel. 603-170-513
Przyjmę do pracy na stanowisko
bufetowa - kasjerka w Gądki/ Robakowo. Mile widziane prawo jazdy.
Tel. 500-128-373
Firma remontowo – budowlana
przyjmie do pracy. Tel. 785-180-818
Hotel Adler w Swarzędzu zatrudni
kucharz, kelnerów i kelnerki śniadaniowe. Tel. 61-817-37-19
Firma Colian Logistic poszukuje
kandydatów na stanowisko: pracownik magazynowy. Lokalizacja:
Robakowo. Zgłoszenia na adres:
praca@colian.com
Zatrudnimy pracownika produkcyjnego w Robakowie, praca
pełnoetatowa od poniedziałku do
piątku 8.00-16.00. Tel. 605-438-427
Szukam grupy budowlanej do
budowy domu w Kórniku przy al.
Flensa. Tel. 601- 664- 848
Zatrudnię kierowcę kat. B, hurtownia budowlana, magazynier,
kierowca. Tel. 602-111-810
Zatrudnię operatora koparki(może
być rencista. Tel. 607-706-477
Dam pracę: Operator Produkcji (wykrawanie, gięcie, montaż)
firma RENZ w Gądkach (skrzynki
pocztowe). 16 PLN brutto/1h. Tel.
693- 309-733

Malowanie, szpachle, płytki, panele itp. Tel. 535-807-414.
Firma Kalspaw oferuje usługi
ślusarskie (bramy, balustrady, ogrodzenia itp.).Tel. 883-330-467
Kupię ziemię rolną w gminie Kórnik. Tel. 517-120-127
Kup i ę d z i ał k ę w K ó r n i k u .
Tel. 501-645-055
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Kórniku. Tel. 501-645-055
Sprzedam pralkę, lodówkę zmywarkę. Tel.511-120-011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537-394-398
Sprzedam bagażnik dachowy
używany THULE na 3 rowery
uchwyty – stan b. dobry, 400zł.
Tel. 607-226-543
Sprzedam dwie kolumny głośnikowe firmy ELTAX 4-8 Ohm - 1 sztuka
60zł. Tel. 609-666-689
Sprzedam tapczanik dziecięcy
IKEA kolor granatowy. Cena 130zł.
Tel. 609-666-689
Sprzedam VW Lupo 1,7. SDI, rok
produkcji 2002, przebieg 185000km.
Cena 5500 + opony letnie z alufelgami. Tel. 603-882-345
Sprzedaż ziemniaków z domu
10zł za 15kg. Kórnik Bnin, ul. Błażejewska 43
Sprzedam regały sklepowe drewniane. Tel. 695-491-902
Sprzedam, części do skrzyń biegów
nowe i używane – samochody ciężarowe. Tel. 604-337-223

Oddam w dzierżawę sad czereśniowy (40 drzew) 2000 zł.
Tel. 663-716-928
Kupię działkę budowlaną w Kórniku. Tel. 603-422-968 (po godz.17)
Kórnik i okolica miejsca noclegowe dla pracowników na wynajem.
Tel. 505-921-833, 505-110-269.
Błażejewko atrakcyjny dom
b l i s k o j e zi o r a na s p r ze da ż.
Tel. 505-921-833; 505-110-269
Mieszkanie 2 pokojowe Kórnik ul. Staszica na sprzedaż.
Tel. 505-921-833; 505-110-269
Domy i mieszkania na sprzedaż i wynajem pilnie potrzebne.
Tel. 505-921-833; 505-110-269
Meble na wymiar : kuchnie, szafy,
zabudowy, komody, stoły, schody.
Tel. 723-882-617
Poszukujemy mieszkań, domów, działek i lokali do kupna lub
wynajmu - Nieruchomości AM.
Tel. 608-092-266
Sprzedam ładny dom parterowy
136m2 na działce 630m2 os. Owocowe Wzgórze - Nieruchomości AM.
Tel. 608-092-266
Wydzierżawię plac 250m2 przy
cmentarzu w Kórniku - Nieruchomości AM. Tel. 608-092-266
Sprzedam króliki półroczne rasa
srokacz niemiecki, samce i samice. Zdjęcia prześlę telefonicznie.
Tel. 880-026-575.

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 668-151-151
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 668-151-151
Nauka gry – gitara, pianino, keyboard – absolwent Akademii Muzycznej, lekcje w domu ucznia proszę
dzwonić po 20:00. Tel. 880-120-112
Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicerowanych: kanap,
wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych. Tel. 572-386-490
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel.572-386-490
Okazja! Sprzedam działkę w centrum Bnina, 2350m2. Tel. po 16.00
796-856-944
Sprzedam 14330 m2. Możliwość
podziału działek w Hubach Koszuty.
Tel. 695-042-996
Sprzedam działkę budowlaną w
Konarskim. Tel. 663-251-684
Sprzedam zadbana działkę ROD w
Bninie. 400m2 z domkiem murowanym. Tel. 608-627-151
Swarzędzkie meble pokojowe
tanio sprzedam. Tel. 664-432-681
Sprzedam działkę budowlaną, 2500 m², możliwość podziału na mniejsze. Dachowa.
Tel. 608-135-497

Sprzedam VW Lupo rocznik
2002, przebieg 185 000, srebrny metalik, 1,7SDI. Cena 5500 zł.
Tel. 603-882-345

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

„Poszukujemy pracowników do pracy sezonowej w zakresie obsługi ruchu turystycznego
- ochrona sal Zamku Kórnickiego w weekendy i święta w okresie od 1 maja do 30 września 2018 r.
Zgłoszenia można składać w sekretariacie Zamku Kórnickiego
(ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik) lub e-mailem sekretariat.zamek@bk.pan.pl
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

13
kwietnia 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 5 kwietnia 2018 r.

