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PROSTO Z RATUSZA
W sprawie kanalizacji
Szczodrzykowa
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz
Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji
spotkali się 27 kwietnia z Anną Graczyk reprezentującą spółkę Aquanet. Dyskutowano na
temat warunków technicznych budowy systemu
kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie.
Pożegnanie absolwentów
Także 27 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z kierującą pracami Komisji
Edukacji RMiG radną Ireną Kaczmarek gościli
w Zespole Szkół w Kórniku podczas uroczystego pożegnania tegorocznych absolwentów.
W spotkaniu uczestniczyli także: reprezentująca
Starostwo Powiatowe dyrektor Monika Lis-Nożyńska, radni powiatowi Seweryn Waligóra
i Zbigniew Tomaszewski, Zbigniew Kalisz
z Fundacji „Zakłady Kórnickie” oraz zastępca
dyrektora Instytutu Dendrologii PAN Andrzej
Jagodziński.

Zebranie sołtysów

Strażackie święto

W dniu 9 maja odbyło się spotkanie burmistrzów i urzędników z sołtysami naszej gminy.
Dyskutowano na temat:
- realizacji inwestycji,
- utrzymania dróg,
- realizacji Funduszu Sołeckiego,
- gospodarowania odpadami komunalnymi,
- założeń Budżetu Obywatelskiego.

Jubileusz 80-lecia OSP Szczytniki oraz
Gminne Obchody Dnia Strażaka świętowano 6
maja w Szczytnikach, gdzie zjechali się przedstawiciele wszystkich jednostek pożarniczych
z naszej gminy, reprezentujący Państwową
Straż Pożarną bryg. Arkadiusz Surdyk oraz
przedstawiciele samorządu. Oficjalne uroczystości poprzedziła msza św. w kościele p.w.
św. Matki Teresy z Kalkuty, odprawiona przez
ks. proboszcza Jakuba Lichniaka. Jednym
z głównych punktów jubileuszu było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego obelisku,
przy Domu Strażaka OSP, a także wręczenie
odznaczeń zasłużonym strażakom.

Przetarg rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację
Placu Browarowego w Kórniku. Prace budowlane związane z przebudową infrastruktury
i nową nawierzchnią mają zostać wykonane
do listopada br. Realizacja całego zadania ma
zakończyć się do połowy kwietnia 2018 roku.
Koszt zadania to 2,4 mln zł.

Z RATUSZA

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU 2017

Opr. ŁG

Koncepcja węzła
przesiadkowego

Orkiestra Harcerska
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy Seniorów
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

zapraszają na

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

KS. ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
oraz

JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
BURMISTRZA KÓRNIKA

Kolegiata Kórnicka

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkał się z projektantem Rafałem Rafalskim,
z którym dyskutowano na temat projektu węzła
przesiadkowego w Gądkach. Węzeł ma stanowić połączenie komunikacji autobusowej i kolejowej. Rozbudowana ma zostać sieć ścieżek
rowerowych, zarówno w kierunku Robakowa,
jak i Borówca. Powstać ma także nowe połączenie drogowe do ul. Jeziornej w Szczytnikach.
W sprawie współpracy z Powiatem Poznańskim w realizacji projektu węzła wiceburmistrz rozmawiał także 4 maja ze Zbigniewem
Rusakiem reprezentującym Zarząd Dróg
Powiatowych. Tego samego dnia spotkał się
także z dyrektorem poznańskiego oddziału
PKS Hieronimem Urbankiem, z którym omówił
rolę PKS w systemie komunikacji naszej gminy.

Odsłonięcie pamiątkowego obelisku w Szczytnikach.
Foto ze strony https://www.facebook.com/Osp-Szczytniki

W rocznicę zakończenia
II wojny Światowej w Europie
W dniu 8 maja delegacje samorządowców
z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej
złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych, na cmentarzu w Kórniku oraz przy
tablicy pamiątkowej Dywizjonu Rakietowego
przy ul. Staszica.
Dzień później delegacja wzięła udział w ceremonii okolicznościowej przy monumencie
upamiętniającym kórnickich konspiratorów
w Trzebisławkach, w skład delegacji wchodzili
uczniowe SP2 w Kórniku Bninie, radni Iwona
Cupryjak, Roman Genstwa oraz wiceburmistrz
Przemysław Pacholski
Przedstawicielki Koła Kombatantów i burmistrzowie składają
kwiaty w rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

28 maja 2017, godzina 15.00
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Sesję Rady Miasta i Gminy, która odbyła
się 26 kwietnia 2017 roku pod nieobecność
przewodniczącego Adama Lewandowskiego
poprowadził wiceprzewodniczący Roman
Genstwa. W pierwszej części tradycyjnie
złożono sprawozdania z działalności organów
samorządu. W drugiej części podejmowano
uchwały i dyskutowano.
Uchwalono
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na
lata 2017-2025 oraz w uchwale budżetowej
Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok.
Postanowiono przeprowadzić konsultacje
społeczne na terenie gminy w sprawie „Budżetu
Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik” na rok
2018. Dotychczas przeprowadzono cztery
edycje Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik
w latach 2014 - 2017. Szerokie zainteresowanie konsultacjami skłania do kontynuowania
w kolejnych latach takiej formy współudziału
społeczeństwa w decydowaniu o wydatkowaniu części funduszy z Budżetu Miasta i Gminy
Kórnik.
Wyrażono zgodę na podwyższenie wartości akcji w kapitale zakładowym Aquanet S.A.
poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego.
Przekazanie mienia komunalnego dotyczącego
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych
do Aquanet S.A. w Poznaniu jest kontynuacją
uchwał z lat 2004 i 2008, na podstawie których
część majątku została już wniesiona do Spółki.
Zatwierdzono taryfy oraz dopłaty do taryfy
Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w miejscowościach:
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice,
Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy
Kórnik.
Udzielono dotacji Polskiej Akademii Nauk
Bibliotece Kórnickiej w wysokości 180 000,00
zł na wykonanie prac renowacyjnych północnej
elewacji Zamku Kórnickiego. Dotacje otrzyma również Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Świętych w Kórniku w wysokości
100 000,00 zł na wykonanie prac izolacyjno-osuszeniowych (drenaż opaskowy) murów
zewnętrznych kolegiaty kórnickiej.
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej
w Kórniku, obręb Bnin. Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 0,0631 ha przeznaczona jest na powiększenie powierzchni Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku. Gmina zapłaci za
tę nieruchomość w dwóch ratach łączną sumę
240 tys. zł.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Radzewo. Ul. Pomorska ma swój początek od
ul. Św. Mikołaja i biegnie do ulicy Żniwnej, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona działką
nr 279/4.
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości położonych w obrębie Żerniki.
Uchwalono Strategię Rozwoju Miasta
i Gminy Kórnik na lata 2017-2025. Strategię
sformułowano z myślą o mieszkańcach, ale ma
ona służyć także potencjalnym inwestorom oraz
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lokalnym władzom, określając jednoznacznie
kierunki rozwoju gminy oraz stanowiąc jeden
z podstawowych instrumentów zarządzania
i podstawę do prowadzenia długookresowej
polityki gospodarczo-społecznej.
Zmieniono uchwałę w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.
Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie. Likwidacja
wspomnianego punktu, ze względu na brak
dzieci od 2016 r. ma na celu dokonanie systemowych działań porządkujących istniejącą
strukturę placówek oświatowych w Gminie
Kórnik, zgodną z istniejącymi potrzebami.
Poparto Apel w sprawie obrony samorządności terytorialnej w Polsce (treść obok).
Podczas dyskusji ...
Dyskutowano między innymi na temat
zmiany planów Metropolii Poznań w temacie
budowy węzła przesiadkowego na terenie
naszej gminy. Podczas opiniowania strategii
metropolitalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło uwagę, że o dofinansowanie
w ramach przygotowywanego programu
pomocowego można starać się jedynie na projekty przewidujące modernizację i ewentualną
rozbudowę infrastruktury dla istniejących już
stacji kolejowych. W Koninku powstać miała
nowa stacja co podważało zasadność starań.
Problem z opóźniającym się projektowaniem wiaduktu, oraz brak gwarancji finansowych w tym temacie spowodowały dodatkowe
utrudnienie – perony nowego dworca musiałyby
w przypadku braku wiaduktu projektowane być
300 metrów od drogi.
Jednak, jak zapowiedział burmistrz, mimo
rezygnacji z planów budowy stacji w Koninku
nadal aktualne są starania o pozyskanie gruntów na potrzeby sołectwa. Monitorowane są też
możliwości budowy wiaduktu oraz przebudowy
drogi powiatowej w tej miejscowości.
Jak poinformowano pojawiła się propozycja pewnej firmy produkcyjnej, która chce
zainwestować w okolicach Koninka. Ewentualne usytuowanie tu hal inwestor uzależnionia
między innymni od budowy wiaduktu. Burmistrz
stwierdził, że zakładając współpracę z samorządami województwa oraz powiatu realne jest
wybudowanie bezkolizyjnego przejazdu nad
torami i są prowadzone rozmowy w tej sprawie.
Burmistrz Przemysław Pacholski przedstawił aktualne plany koncepcyjne węzła
w Gądkach.
Zapewnił, że budowa węzła i parkingów dla
przesiadających się będzie połączona z modernizacją dróg dojazdowych i budową nowej drogi
w kierunku Szczytnik.
Radni dyskutowali także na temat propozycji usytuowania obiektu produkcyjnego firmy
Bros w Robakowie lub na terenach inwestycyjnych w Żernikach. Radny Daniel Kulza poprosił,
by nie podejmować decyzji w sprawie ewentualnej zgody bez przedstawienia problemu na
zebraniu wiejskim w Żernikach lub Robakowie.
Zaproponował także zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami firmy i mieszkańcami.
(cd. na str. ...)

APEL
Przedstawicieli
środowisk samorządowych
zgromadzonych w
dniu 16 marca 2017 roku
w Warszawie
dotyczący obrony samorządności
terytorialnej w Polsce
My obywatele, przedstawiciele gmin,
powiatów oraz województw z całej
Polski wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji
samorządowych wspólnie WYRAŻAMY
ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec
wprowadzanych i zapowiadanych przez
rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian
prawa
samorządowego w Polsce,
w szczególności o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej
centralizacji państwa oraz pozbawienia
samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu
władzy publicznej. Działania te pozostają
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą
pomocniczości i prowadzą do pozbawienia
członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.
APELUJEMY aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące
nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym
Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych
powinni mieć zagwarantowane prawo
decydowania o najważniejszych sprawach
dotyczących ich wspólnot samorządowych,
w tym o wyborze osób wchodzących
w skład organów jednostek samorządu
terytorialnego.
DOMAGAMY SIĘ przestrzegania przez rządzących i stanowiących prawo
– konstytucyjnych zasad ustroju Polski,
które przypominamy w przyjętej przez
zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie
Samorządności”.
Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ
formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym
mającym wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze
systemowym, które nie są potwierdzone
żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje
się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane
na przestrzeni ostatnich 27 lat.
APELUJEMY do Rządu, Prezydenta
RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych
w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty
publicznej dotyczącej stanu samorządu
terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany
zmian prawa samorządowego powinny
być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi
środowiskami.
W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom
POWOŁUJEMY z dniem 16 marca 2017
roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.
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Rehabilitacja Adasia trwa dalej

Jan Nowaczyk, koordynator zbiórki nakrętek na rehabilitację Adasia Sarnowskiego
dziękuje Stowarzyszeniu „Klaudynka” za
pomoc jaką stowarzyszenie okazało Adasiowi
w ostatnich latach. Serdeczne podziękowania
należą się również wszystkim instytucjom i
osobom prywatnym, które włączyły się i ciągle
włączają się w zbiórkę. Razem zebraliśmy już
w sumie 5 ton nakrętek. Wdzięczność należy
się także Katarzynie Rychlewskiej za pomoc
w transporcie.
Jednocześnie informujemy, że obecnie
dostarczać można nie tylko nakrętki od butelek
typu PET, ale również przedmioty oznaczone
w trójkątnym obramowaniu literkami PP. PE,
LDPE, HDPE oraz symbole 5 lub 2, czyli:
- plastikowe nakrętki po kosmetykach, dez-

odorantach, pastach do zębów, mleku
- plastikowe wieczka od kawy
- pudełka po lodach i kubki po jogurtach
i serkach
- opakowania po szamponach i żelach
- stare zabawki
- plastikowe „daszki” od zniczy
Zakrętki i inne spełniające w.w. kryteria
przedmioty można przynosić do Wydziału
Promocji UMiG w Kóniku (Plac Niepodległości
41) lub na ul. Stodolną 35.
Jednocześnie dziękuję sołtysom z terenu
naszej gminy za zainteresowanie się tematem
zbiórki i uwagę poświęconą podczas spotkania
w dniu 9 maja br.
Jan Nowaczyk

Szanowni Państwo,
przypominamy,
że dnia 15 maja 2017 roku
(poniedziałek)
upływa termin płatności
II raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego
i podatku leśnego
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiące:
kwiecień, maj i czerwiec 2017 roku.

AKTUALNOSCI

Z RATUSZA

Kwietniowa sesja rady

UM Kórnik
ROZKWITA KLAUDYNKA
JAK MAGNOLII KWIAT
BO KOŃCZY JUŻ 15 LAT !
Z okazji 15 lat Klaudynki
zachęcamy do włączenia się
do
AKCJI
15 zł. na 15 urodziny
Życząc Klaudynce wielu pięknych,
kolejnych lat
możesz wpłacić na konto 15 zł.
(lub wielokrotność)
z dopiskiem 15 lat - darowizna.
Czekamy na Państwa, liczymy na Was!
Dochód z akcji zostanie przeznaczony
na zabiegi rehabilitacyjne
dla podopiecznych.

(cd. ze str. ...)
Szeroką dyskusję wywołała propozycja
apelu, jaki zaproponował radny Jarosław
Mieloch. Wyartykułował on sprzeciw wobec
propozycji władz Miasta Poznania, które sugerują konieczność ponoszenia przez gminy
ościenne części kosztów kształcenia uczniów
zamieszkałych poza Poznaniem a uczących się
w szkołach tego miasta. Apel miał byc wsparciem dla burmistrza w rozmowach z sąsiednim
samorządem.
Radni, choć w większości wypowiadali się
negatywnie o pomyśle władz Poznania, postanowili nie decydować podczas sesji o przyjęciu
lub odrzuceniu apelu i przedyskutować sprawę
podczas Komisji Edukacji.
Radny Andrzej Regulski zwrócił uwagę na
pozostający w ruinie obiekt „po gastronomiczny”
na Prowencie, który szpeci widok na jezioro
i promenadę oraz na niszczejące prywatne
pomosty.
Radny Jarosław Mieloch zapytał, czy gmina podjęła kolejne działania by zmobilizować
powiat do remontu drogi przechodzącej przez
Prusinowo.
Radna Małgorzata Walkowiak wskazała
na problem komunikacyjny przy granicy Kamionek i Daszewic. Działki z sąsiedniej gminy
skomunikowane są poprzez drogi osiedlowe
w Kamionkach. Zauważyła też proces „lasowania się” drogi powiatowej ul. Jeziornej, którą
codziennie przejeżdżają tysiące samochodów.
Radna Julia Bartkowiak zawnioskowała
o zdjęcie znaku „zakaz ruchu” na ul. Cmentarnej
w Bninie i ustawienia znaku „zakaz zatrzymywania i postoju”. Argumentowała, że należy dać
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możliwość dojazdu do cmentarza, szczególnie
uczestniczącym w pogrzebach. Radny Jerzy
Rozmairek i Radna Irena Kaczmarek poparli
propozycję wydzierżawienia części dawnej
stolarni na terenach parafii w Bninie w celu
zorganizowania miejsc parkingowych w tym
rejonie.
Radna Iwona Cupryjak przekazała wnioski
mieszkańców, którzy skarżą się na hałas na
posesjach przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej
i Staszica. Sygnalizacja dźwiękowa działa nie
tylko w okresie natężonego ruchu i stanowi
uciążliwość dla najbliższych sąsiadów.
Radny Stanisław Duszczak zapytał o proceder wycinki trzciny na fragmentach brzegu
Jeziora Kórnickiego i otrzymał wyjaśnienie,
że działania te były wykonane na zlecenie
Urzędu Miasta i Gminy po uzyskaniu wszelkich
pozwoleń.
Radna Anna Andrzejewska pytała o rozwój
negocjacji w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic: Magazynowej, Telewizyjnej i Gutenberga.
Radna Krystyna Janicka podziękowała
za działania urzędników, które doprowadziły
do utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy
Śremskiej przy obiekcie handlowym.
Radny powiatowy Filip Żelazny skrytykował radnych Rady Miasta i Gminy w Kórniku
za przyjęcie apelu w obronie samorządności.
Jego wystąpienie wywołało szeroką dyskusję,
w której siłą rzeczy poruszono także tematy
polityki ogólnokrajowej.
Opr. ZF i ŁG

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Kórnik
82907600082001001271300001

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 12 maja 2017r.
do dnia 5 czerwca 2017r., wywieszony
został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona pod
tereny zieleni:
- 2 części działki nr 87/2 położonej
w miejscowości Borówiec.
2) nieruchomości przeznaczone na cele
rolne:
- dz. nr 176 położona w miejscowości
Konarskie.
Bliższych informacji można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości
1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61)
8170-411, wew. 675.
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DOFINANSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
„AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny
w Poznaniu realizuje program pn. „Aktywny
samorząd” w ramach dwóch modułów wsparcia
dla osób niepełnosprawnych.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających
aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski
można składać w terminie od 15 maja do 30
sierpnia br. Osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o:
1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł).
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 15 %
ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie
mogą ubiegać mogą się osoby z dysfunkcją
narządu ruchu w znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (05-R); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania
orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest
konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń
(np. o charakterze neurologicznym - symbol
orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń
rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C),
mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod
względem formalnym pod warunkiem, że
wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż
następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
2) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii
B - maksymalna kwota dofinansowania 2.100
zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów –
1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania
prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty
związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 25%
ceny brutto zakupu usługi. O dofinansowanie
mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją narządu
ruchu w znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z zastrzeżeniem jak wyżej.
3) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby
niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia
brajlowskie 12.000 zł; dla pozostałych osób
z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł, dla
osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –
5.000 zł. Udział własny wnioskodawcy jest
wymagany w tym zadaniu w wysokości co
najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub/i dysfunkcją
wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest
przyczyną wydania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca
przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione
przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba

niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma
ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym
równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola
widzenia do 20 stopni;
b) osób niepełnosprawnych w wieku do
16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży
zaświadczenie lekarskie wystawione przez
lekarza okulistę potwierdzające, że osoba
niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma
ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym
równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola
widzenia do 30 stopni;
W przypadku dysfunkcji obu kończyn
górnych – należy rozumieć stan potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub
amputację obu kończyn górnych – co najmniej
w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję
charakteryzującą się znacznie obniżoną
sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn
górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie
utrudniającym korzystanie ze standardowego
sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
4) dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby
głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych
adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością
zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%,
wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji
narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby
godzin szkolenia,
5) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota
dofinansowania: 2,000 zł.
6) pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III
poziomie jakości, maksymalna kwota dofinansowania: dla protezy na III poziomie jakości,
przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na
poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości
uda (także przez staw kolanowy) – 20.000
zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym –
25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty
dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia
jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności
do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Udział
własny wnioskodawcy jest wymagany w tym
zadaniu w wysokości co najmniej 10% ceny
brutto zakupu/usługi.
7) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
maksymalna kwota dofinansowania: do 30
% w zadaniu 6. Udział własny wnioskodawcy
jest wymagany w tym zadaniu w wysokości co
najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.
8) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby

zależnej (należy przez to rozumieć dziecko
będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką - dziennego opiekuna,
niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), maksymalna kwota dofinansowania: do 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400
zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad
jedną (każdą) osobą zależną. Udział własny
wnioskodawcy jest wymagany w tym zadaniu
w wysokości co najmniej 15 % ceny brutto
zakupu usługi.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w terminie od 1 września do 10 października br. Kwota dofinansowania poniesionych
kosztów nauki, dotyczących semestru objętego
dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
– do 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość
kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie
wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł
(netto) na osobę. Udział własny wnioskodawcy
jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku
przyznania dofinansowania dla zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia
na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku
przyznania dofinansowania dla zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy jednocześnie
korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym;
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww.
udziału własnego w module II zwolniony jest
wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął
w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł
(netto) na osobę.
Więcej informacji można uzyskać w naszej
gminie w biurze Gminnego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych (we wtorki i w piątki od
11.45 do 15.45 w Ośrodku Zdrowia przy ul.
Poznańskiej 34 a w Kórniku, w pok. 304, lub
pod nr tel. 515 229 671). Wnioski można pobrać
z biura rzecznika lub ze strony internetowej
PCPR www.pcpr.powiat.poznan.pl w zakładce
Dział ds. osób niepełnosprawnych Aktywny
samorząd. Wnioski z kompletem dokumentów
należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
Opracowała: Anita Wachowiak
źródło: www.pfron.org.pl
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o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – etap I.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki
o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb
Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016
r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze
zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22
maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zagospodarowania i zapewnienie prawidłowej
obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającej się części gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:00
(sala USC – parter, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

12 maja 2017 r.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r,
poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 nr 353 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o
numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru
objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie zmiany studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1,
62-035 Kórnik (salka USC, parter, wejście
od strony parkingu) o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 lipca 2017 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko – projekt zmiany Studium
podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39
ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej
cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi
i wnioski do wyłożonego projektu zmiany
Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
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.

Mieszkańcy gminy Kórnik!
Z uwagi na zbliżającą się 100. rocznicę
Powstania Wielkopolskiego,
zbieramy materiały
do książki o uczestnikach
tego historycznego wydarzenia.
Zwracamy się z gorącym apelem
do mieszkańców naszej gminy
o przybliżenie nam postaci
Powstańców
– członków Waszych rodzin.
Każda informacja jest cenna
i pozwoli nam wzbogacić
zebrane już informacje.

OGŁOSZENIA
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AKTUALNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

Jeśli są Państwo w posiadaniu
zdjęć, dokumentów, pamiątek
lub jakichkolwiek wspomnień
o Powstańcach prosimy o kontakt.
Zaznaczamy, że wszystkie
udostępnione materiały
zostaną skopiowane
w obecności ich właścicieli
i za ich zgodą.
Wszystkim,
którzy zechcą nam pomóc
z góry serdecznie dziękujemy.
Prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:
574 918 539
lub e-mail:
powstancykornik@wp.eu
Barbara i Sławomir Rajkowscy

Kórnickie Koło Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919
zaprasza
swoich członków i sympatyków
na wycieczkę
„Śladami
gen. Stanisława Taczak a”
do Mieszkowa,
która odbędzie się
10.06.2017r.(sobota).
Zbiórk a o godz. 9.00
na parkingu
przy Domu Parafialnym
w Kórniku.
Zapisy przyjmuje sk arbnik koła p.
Wanda R ajkowsk a
(tel. 698 046 040)
do dnia 30.05.2017r.
Ilość miejsc ograniczona!
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Długi weekend majowy w gminie Kórnik
upłynął bardzo aktywnie. Zarówno w Kórniku, jak i w wielu sołectwach odbywały się
różnego rodzaju pikniki, koncerty i festyny.
W Robakowie 1 maja odbył się festyn
rodzinny, którego organizatorami były Rady
sołeckie wsi: Gądki, Robakowo Osiedle i
Robakowo Wieś oraz Gmina Kórnik, Kórnicki Ośrodek Kultury i Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza”.
Festyn zorganizowany został na boisku
przy gimnazjum. Frekwencja na majówce
dopisała, a wpływ na to miała ładna pogoda
i liczne atrakcje, które przygotowali organizatorzy. Dużym zainteresowaniem, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych
cieszył się turniej piłki plażowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
w Kórniku i możliwość obejrzenia z bliska
wozu strażackiego i sprzętu gaśniczego.
Po wyjaśnieniu przez strażaków na czym
polega ich praca, wielu chłopców zadeklarowało, że zostanie strażakami.
Z myślą o najmłodszych organizatorzy
przygotowali dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, stoiska z zabawkami i słodyczami.
Oczywiście nie zabrakło stoisk z jedzeniem,
gdzie można było zjeść domową grochówkę, kaszankę, kiełbasę, czy karkówkę.

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

Festyn w Robakowie

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Blogodamy
29 kwietnia w Kórniku miało miejsce spotkanie dwudziestu blogujących kobiet z różnych zakątków Polski. Wydarzenie o nazwie
„blogoDamy w Kórniku” odbyło się w restauracji Ventus w Kórnickim Ośrodku Sportowym Oaza. Kim jest bloger? W telegraficznym
skrócie to osoba opiniotwórcza, tworząca w sieci internetowej swój
wirtualny świat oraz społeczność. Tworzy teksty o różnorodnej
tematyce, dążąc do zbudowania stałego grona odbiorców wokół
swojej „marki”. Prowadzenie bloga jest ogromną pasją, a nierzadko
też sposobem na zarabianie.
Blogerzy uwielbiają spotkania. Dzięki nim poznają się osobiście,
zawiązują nowe znajomości i przyjaźnie. Wymieniają poglądy,
doświadczenia, a także biorą udział w rozmaitych warsztatach.
Kórnickie spotkanie miało na celu wypromowanie naszej
gminy, przedstawienie bogatej oferty turystyczno-rekreacyjnej
Kórnika i okolic. Dziewczyny przybyłe z Wielkopolski, Mazur,
okolic Warszawy i Łodzi, a także z południa Polski to blogerki
piszące głównie na tematy około rodzicielskie, urodowo-modowe,
czy tzw. lifestylowe.
„BlogoDamy w Kórniku” odbyły się dzięki ogromnemu wsparciu
wielu sponsorów i patronów medialnych. Podziękowania należą
się przede wszystkim władzom Miasta i Gminy Kórnik, które
m.in. umożliwiły osobom towarzyszącym blogerkom zwiedzić
nasz kórnicki zamek i skorzystać z basenu w Oazie. Podczas
spotkania wysłuchano wykładu Adama Piocha, który opowiadał
o storytellingu w blogowaniu. Po pysznym obiedzie serwowanym
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przez gospodarza - restaurację Ventus, można było wziąć udział
w warsztatach plecenia wianków dzięki uprzejmości borówieckiej
pracowni florystycznej Gretaflowers. Wszyscy świetnie się bawili
podczas tej kreatywnej pracy, by następnie całą grupą udać się do
Arboretum na sesję zdjęciową wśród pięknie kwitnących magnolii.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć profesjonalnej oprawy fotograficznej, którą zapewniły Agnieszka Marciniak i Ania Kośmicka.
Było pyszne jedzenie, góra prezentów od sponsorów, wspaniała
rodzinna atmosfera. Czy cel został osiągnięty dowiemy się niedługo
z relacji uczestniczek. Jedno jest pewne: Kórnik warto i trzeba
promować, bo jest czym się pochwalić.
„blogoDamy” to inicjatywa dwóch dziewczyn: Magdy z bloga
„Zwykłej Matki Wzloty i Upadki” (na co dzień mieszkanki pobliskiego
Borówca) oraz poznanianki Agnieszki, tworzącej blog „Instrukcję
Poproszę”.
Magda i Agnieszka
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Co łączy malarstwo i muzykę? Czy
dzieci też mogą być artystami? Co można
zrobić z folii i kolorowej taśmy? To tylko
kilka pytań, na które szukano odpowiedzi
podczas niezwykłego wernisażu w Kamionkach otwierającego Tydzień Sztuki
2017.
25 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Kamionkach odbył się niecodzienny
wernisaż pt. „Sport i ruch”, którego organizatorami były dwie szkoły: wspominana
już Szkoła Podstawowa w Kamionkach
i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Tego dnia swoje
prace prezentowali uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Można było
podziwiać obrazy autorstwa Bartosza
Kicińskiego, Przemysława Kolińskiego
oraz zdjęcia wykonane przez Sylwię Przybylską-Sawicką. Uczniowie kamioneckiej
szkoły, pod kierunkiem artystycznym
pani Sylwii Przybylskiej-Sawickiej, nauczycielki plastyki, pokazały sztukę na
żywo – performans – integrację uczniów
z nauczycielem. W rytm muzyki, kolejno
malowali sprayem wyświetlane na ścianie
fragmenty, które razem stworzyły niezwykłe malowidło. Dzieciom podczas twórczej
pracy towarzyszyła sztuka dźwiękowa –
dzieła powstawały przy akompaniamencie
skrzypaczki i nauczycielki muzyki, pani
Barbary Szelągiewicz. Twórcami performansu byli: Sandra Jankowska, Natalia
Frącala, Krzysztof Adamczak, Maja
Kaczmarek, Nikola Jankowska , Maja
Piątyszek, Zosia Wojciechowska, Nina
Cardet, Jagoda Wiburska, Malwina Rozynek, Melania Frąckowiak, Julia Bojarska,
Marysia Stelmaszyk, Martyna Czaboćko.
Z okazji wernisażu szkoła została
udekorowana pracami uczniów z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie. Gimnazjaliści pod kierun-

kiem artystycznym pana Przemysława
Kolińskiego, podczas szkolnego projektu
edukacyjnego „SPORT TO SZTUKA
– RZEŹBA KINETYCZNA” wykonali
anatomiczne rzeźby promujące technikę
recykling art. Rzeźby zostały zainstalowane w przestrzeni nad holem szkoły, sprawiając wrażenie ciał w ruchu. Autorami
rzeźb byli: Maria Jakubowska, Weronika
Jankowiak, Michalina Kosmalska, Maria
Stroiwąs, Eunika Szczepańska, Eryk Talarczyk, Adam Wachowiak, Oskar Wochna, Dawid Zieliński, Wojciech Jagiełło,
Jakub Krupiński, Grzegorz Jankowiak,
Łukasz Walczak, Mikołaj Baliński, Mateusz Jankowski i Dawid Skotowski. Wokół
antresoli powstała galeria prac uczniów-gospodarzy, prezentująca różne ujęcia
ruchu w sporcie.
Wernisaż był uwieńczeniem wielu
dni ciężkiej pracy uczniów obu szkół.
Przed wystawieniem swoich dzieł twórcy

II GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
LET’S SING

musieli odpowiedzieć sobie na wiele
trudnych pytań z dziedziny nauki, sportu
i sztuki. Poznali rozmaite techniki oraz
zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne
do zrealizowania postawionych celów.
Przewodniczyli i służyli im radą nauczyciele plastyki, którym należą się ogromne
brawa za doprowadzenie projektu do tak
spektakularnego finału.
Podziękowania należą się również
paniom Dyrektor obydwu szkół – pani
Bożenie Czerniak i pani Bognie Skoraszewskiej, nauczycielom i przybyłym
gościom, którzy nie pozostali obojętni na
zaproszenie dzieci, przyczyniając się tym
samym do promowania sztuki w środowisku szkolnym.
Sylwia Przybylska-Sawicka
Przemysław Koliński

SP RADZEWO:

PASJONACI
z NASZEJ SZKOŁY

CIĄG DALSZY
Szczepan Słodkowicz – uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Radzewie, którego pasją jest gra na perkusji, prezentuje swoje hobby:
„Do grania na perkusji namówił mnie tata. Zawsze o tym marzył, więc
zacząłem chodzić na zajęcia nauki gry na perkusji w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu, które prowadził Pan Piotr. Chodził tam ze mną jeszcze mój
tata i chłopak o imieniu Michał, który był najlepszym uczniem i to właśnie
on stał się moim kolejnym nauczycielem. W lutym 2016 roku dostałem od
rodziców moją pierwszą perkusję. Ćwiczę codziennie około 30 minut. Są to
różne ćwiczenia na zestawie perkusyjnym. Ćwiczę grę rękoma oraz nogami,
bo na perkusji gra się wszystkimi kończynami! W każdą sobotę mam lekcje
z moim nauczycielem, który sprawdza moje umiejętności oraz uczy mnie
nowych rzeczy i zadaje ćwiczenia na cały tydzień. Moje pierwsze publiczne występy to: granie podczas maratonu rowerowego w Swarzędzu oraz
występ podczas Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Kórniku.
Zapraszam wszystkich chętnych do oglądania i subskrybowania mojego
kanału na youtube.pl. Nazwa kanału: Szczepan Slodkowicz”.

„Ortograficzne potyczki”
Dnia 21 kwietnia 2017 roku reprezentacja
naszej szkoły, czyli Ania Pelczyńska, Hania
Rajczyk i Kajtek Firlej, wyruszyła do Koziegłów
na ostatni, czyli powiatowy etap konkursu „Ortograficzne potyczki”.
Jego tematem była natura i jej ochrona. Zaczęło się od testu pisemnego, w którym zadania
dotyczyły np. poprawienia błędów w tekście
oraz napisania czterowersowego wiersza nt.
ochrony życia na Ziemi. Potem nastąpiła część
ustna, która była punktowana na bieżąco, dzięki
czemu mogliśmy śledzić przebieg rywalizacji.
Wykonywaliśmy różne zadania, np. zapamiętywanie i zapisywanie znikających obrazów,
wyłapywanie wyrazów z ,,ą” i ,,ę’’ z piosenki oraz
rozwiązywanie krzyżówki. Nie spodziewaliśmy
się zwycięstwa, gdyż, mimo że od początku
byliśmy w czołówce, nie prowadziliśmy. Jakież
było nasze zdziwienie, gdy w końcu ogłoszono
wyniki testu pisemnego i podliczono punkty,
ponieważ okazało się, że jednak wygraliśmy.
Wśród 15 szkół (każda szkoła reprezentowała
swoją gminę) okazaliśmy się najlepsi. O pięć
punktów wyprzedziliśmy SP z Rokietnicy
i o jedenaście – SP z Suchego Lasu. Najpierw
byliśmy zaskoczeni, a chwilę potem wpadliśmy w euforię. Później dowiedzieliśmy się, iż

w znacznej mierze o naszym sukcesie zdecydowały punkty zdobyte za wiersz.
Do szkoły wróciliśmy pełni pozytywnych
wrażeń i z uśmiechami na twarzach. Na pewno
długo będziemy pamiętać naszą wyprawę do
Koziegłów.
Hanna Rajczyk, Anna Pelczyńska,
Kajetan Firlej
ze SP im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie

Ogłoszenie
w sprawie naboru na stanowiska nauczycielskie w Przedszkolu w Kamionkach
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w związku z organizacją Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2,
informuje, iż w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. nr 3),
mogą składać aplikacje (list motywacyjny z podanym adresem, adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz CV)
nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania w przedszkolu, gotowi do podjęcia pracy w nowej placówce.
Osoby, które już zgłosiły swoje aplikacje proszone są o nieskładanie oferty po raz drugi.
Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane będą do dnia 16 maja 2017 r. do godz. 15:00.
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Ostateczne decyzje dotyczące zatrudnienia kadry pedagogicznej podejmie kandydat na dyrektora przedszkola

szkolaradzewo.pl
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28 kwietnia to ważna data w kalendarzu wydarzeń Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Szczodrzykowie. W tym
dniu odbył się II GMINNY KONKURS
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ LET’S
SING, którego organizatorkami są Daria
Pyła, Paulina Lubińska, Jadwiga Jagodzińska i Eliza Słoma.
Celem konkursu jest rozwijanie
aktywności twórczej i umiejętności językowych oraz integracja środowiska
lokalnego. Rangę wydarzenia podkreślił
udział reprezentantów z wszystkich
szkół podstawowych z terenu naszej
gminy, byli to: Agata Gratkowska i Hanna Lewandowska z SP w Kamionkach;
Maja Biernat, Veronika Chmura i Zofia
Stachowiak
z SP1 w Kórniku; Zofia Augustyniak,
Jędrzej Krześ i Blanka Mazurkiewicz
z SP2 w Kórniku; Zofia Gradkowska
i Nadia Jańczyk z SP w Radzewie;
Aleksandra Czapkiewicz, Zofia Sokołowska i Lilianna Szeląg z SP w Szczodrzykowie.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali
znane piosenki w języku angielskim.
Repertuar był bardzo różnorodny. Mogliśmy usłyszeć m. in. radiowe hity takie
jak ‘Money’ (Galatis) czy ‘Diamonds’
(Rihiana), jak również starsze przeboje
‘I’m Still Standing’(Elton John) oraz
‘Raindrops Keep Falling On My Head’
(B. J. Thomas).
Wszyscy uczniowie wykazali się
umiejętnościami językowymi oraz kulturą sceniczną prezentując wysoki poziom
wykonania piosenek. Laureatami II
Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej LET’S SING zostali: Maja
Biernat - I miejsce, Zofia Gradkowska - II
miejsce, Veronika Chmura - III miejsce.
Wyróżnienia zdobyły: Aleksandra Czapkiewicz, Hanna Lewandowska, Blanka
Mazurkiewicz i Zofia Sokołowska.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom. Serdecznie zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji konkursu
w przyszłym roku.
Daria Pyła

EDUKACJA

EDUKACJA

KOLOR, RUCH I MUZYKA

– Pani Agnieszka Askutja.
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M a j o w y

KÓRNICKIE
S M A K I

nr 9/2017

Pierwszy „Weekend Majowy Kórnickie Smaki” przeszedł do historii. Impreza zorganizowana przez Fundację „Zakłady Kórnickie” przy
współpracy z Wydziałem Promocji UMiG w Kórniku obfitowała nie tylko
w tytułowe smaki, ale także barwy, dźwięki, zapachy i inne doznania. Ci
którzy odważyli się, mimo niesprzyjającej pogody, przyjść 6 lub 7 maja
na kórnicki rynek raczej nie żałowali.
Można było na żywo oglądać pracę mistrza kuchni Marcina Stelmaszyka, który pichcił wyśmienite dania nawiązujące do starych przepisów,
choć wzbogacone o nowoczesne elementy. Mogliśmy nie tylko oglądać,
posłuchać „jak to się robi”, wdychać aromaty, ale i spróbować gotowych
rarytasów.
W kawiarence „Perełka” były na deser rogaliki, kawa i herbata,
które serwowały „cepcułki” ubrane jak z dawnych zdjęć. Pijąc ciepły
trunek można było przyjrzeć się zdjęciom dawnego Kórnika. Wystawę
udostępniło nam Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Kórnika w osobie
prezesa Jakuba Mąderka.
Zaśpiewała dla widzów dwukrotnie Ola Idkowska, kórniczanka, której
rozwój talentu obserwujemy już od kilku lat. Jej interpretacje piosenek
żydowskich przygotowane pod opieką Alicji Kuchowicz były wzruszające.
Zatańczyli „Władysie” - grupa młodych ludzi z pasją, którymi opiekują się
Krystyna Polachowska, Bartosz Gzyl i Katarzyna Sibilska. Poprowadzony
przez nich polonez, do którego włączyli się widzowie i goście był chyba
kulminacją imprezy. Przy okazji podziękowania dla firmy Sensual Dance
& Fitness z Placu Niepodległości 32, która bezpłatnie udostępniła salkę
na próby zespołu. Przedstawicielka „Pasjoteki” pokazała jak zrobić można
samodzielnie biżuterię i inne wytwory ludzkich rąk.
Wielu widzów trafiło do „Wehikułu czasu” – ekspozycji starych warsztatów rzemieślniczych w Kuźni na Piaskach.

12 maja 2017 r.

Zawsze gotowi do udziału w takich wydarzeniach członkowie Stowarzyszenia Teatralnego „Legion” i tym razem nie zawiedli. Pod opieką
państwa Budów przygotowali i zaprezentowali barwne stroje z epoki,
ekspozycję ciekawych starych przedmiotów i zajęli się kolportażem jednodniówki oraz fotografowaniem. Nie można zapomnieć o strażakach,
którzy odkurzyli swoją zabytkową pompę na konnym wozie i przeprowadzili pokaz. Ich wkład jest tym bardziej warty docenienia, gdy dowiemy się,
że w sobotę i niedzielę brali udział w akcjach ratunkowych, w tym gasili
płonący samochód podczas tragicznego wypadku na obwodnicy miasta.
Goście spod szyldu Studia Rysunku Ventzi z Poznania okazali się
bardzo wesołymi, skorymi do zabawy i utalentowanymi ludźmi. Ich tworzone na rynku prace podziwialiśmy podczas weekendu, a być może
zagoszczą także w ratuszu podczas specjalnej wystawy.
Dobrą zabawę zapewnili publiczności doskonale wystylizowani:
hrabia Zamoyski – Tomasz Raczkiewicz, hrabia Działyński – Jacek
Lisewski oraz Generałowa Zamoyska – Maria Rybarczyk oraz hrabina
Celestyna – Joanna Brylewska. Ich przyjazd na rynek, wizyta w kolegiacie
i na zamku były chyba najbardziej oczekiwanymi punktami programu.
Największą jednak gwiazdą dwóch majowych dni na rynku okazał
się kataryniarz Piotr Bot ze swoją katarynka i przesympatyczną papugą.
Było więc wiele atrakcji. Nie było jedynie dobrej pogody, która decyduje
o ilości widzów i odbiorze plenerowego wydarzenia. Zwykle o tej porze
roku do Arboretum przybywają tysiące gości. Tegoroczny deszcz i chłód
turystów skutecznie odstraszył.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji „Kórnickich Smaków”. Być może przetestujemy taką samą formułę
imprezy w przyszłym roku podczas lepszej pogody? Zobaczymy.
ŁG
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22 kwietnia odbył się w Kórnickim Ośrodku
Kultury kolejny, coroczny konkurs młodych
muzyków grających na dowolnych instrumentach muzycznych. To już po raz piętnasty. Nie
chce mi się wierzyć, że upłynęło już 15 lat od
czasu, kiedy zgłosiłem się do urzędu miejskiego
z pomysłem organizacji takiego festiwalu. Kilka
pierwszych odbyło się w sali Strażnicy OSP, bo
domu kultury jeszcze wtedy w Kórniku nie było.
Gdy powstał zorganizowałem dla niego fortepian (wprawdzie używany, ale po gruntownym
remoncie za śmieszną cenę 10 tysięcy złotych).
Do dzisiaj organizuję i prowadzę to ważne dla
kultury wydarzenie w życiu naszego miasta
i zawsze sprawia mi to radość. Dlaczego?
Bo sztuki piękne jak muzyka, poezja, plastyka itp. mają niesamowity wpływ na rozwój
kulturowy dziecka, które jak dorośnie na pewno
nie będzie chamem, złodziejem czy innym
wyrzutkiem społecznym. Bo dzieci i młodzież
ucząca się gry prywatnie nie ma żadnych możliwości publicznych występów, co jest konieczne
dla prawidłowego rozwoju muzycznego. Bo dla
dorosłych nie ma nic piękniejszego jak słuchać
muzyki w wykonaniu dzieci. Choć czasem zdarzają im się pomyłki, to przecież dodaje to tylko
pieprzyku emocji dla całej imprezy.
W jury zasiadali p. Danuta Bartosz-Mierzyńska (była dyrektor szkoły muzycznej
w Poznaniu na ul. Głogowskiej) i p. Joanna
Karpacz-Kowalkowska (obecna dyrektor tej
szkoły). Przybyło 30 uczestników nawet z najdalszych zakątków Wielkopolski wraz z całymi
rodzinami (czyż to nie jest promocja i reklama
naszej gminy?). Wg regulaminu jury nie wiedziało, kto jak długo uczy się grać, ani kim
jest jego nauczyciel. Wszystkich uczestników

podzieliłem na 4 grupy: I grupa – instrumenty
różne, wyłączając fortepian (wszystkie roczniki), II grupa – fortepian, roczniki 2010-2007,
III grupa – fortepian, roczniki 2006 – 2003, IV
grupa – fortepian, roczniki 2002-1999.
W grupie I przyznano 2 pierwsze miejsca.
Byli to: Michalina Tabaka za Stęszewa (gitara)
i Michalina Woźniak z Suchego Lasu (gitara),
2 drugie miejsca zajęli: Tymoteusz Sobczyk
z Kamionek (akordeon) i Karolina Dudziak
z Kościana (flet poprzeczny), trzecie miejsca:
Zofia Piątkowska z Borówca (skrzypce) oraz
Klaudia Nowak z Sędzin (gitara). Pozostali
uczestnicy prezentowali swoje umiejętności
gry na fortepianie. Tak oto w grupie II, 1 miejsca
zdobyli: Bogusław Kowalski z Kórnika i Izabella
Gorwa z Poznania, 2 miejsce Veronika Chmura
z Kórnika, 3 miejsce Leonia Cardet z Kamionek
(najmłodsza na całym festiwalu). Grupa III, 1
miejsce Maria Galubińska z Kórnika, 2 miejsca:
Anna Galubińska z Kórnika, Krzysztof Pędzich
ze Stęszewa i Maja Walczak z Kostrzyna, 3
miejsce Aleksander Wiśniewski z Kamionek. IV
grupa, 1 miejsca: Stanisław Kowalski z Kórnika
i Filip Jarzyński z Murowanej Gośliny, 2 miejsce
Mikołaj Gulczyński z Mieczewa, 3 miejsca nie
przyznano. Wyróżnienia zdobyli: Jan Bartosiewicz z Poznania i Zofia Hyjek z Suchego Lasu
(grupa I, gitary), oraz Weronika Hejman ze
Strykowa (grupa IV). Piszący te słowa wystawił
6 uczestników. Efekt: 2 trzecie miejsca, 2 drugie
i 2 pierwsze miejsca. Nie można narzekać. Nikt
poza podium.
W sumie impreza bardzo się udała, goście
zadowoleni i usatysfakcjonowani udali się
do domów, a organizatorzy dziękowali sobie
nawzajem za sprawny przebieg koncertu.

Ja jednak zawsze szukający dziury w całym
dostrzegłem trzy usterki, które warto naprawić.
1) Brak nagród rzeczowych, tylko dyplomy
i tanie statuetki. Przecież to były dzieci. Na
konkursach tego typu zawsze nagrodzonych
czekają jakieś książki, pentdrive’y, słuchawki,
a nawet cenniejsze upominki. Na szczęście
jeden z moich znajomych (którego zaprosiłem
na ten koncert, obiecał, że na przyszły rok załatwi niejednego sponsora. 2) Fortepian można
z korzyścią i na stałe przenieść do większej
sali koncertowej, gdzie jest scena na której
wszystko widać i gdzie na widowni jest dużo
miejsca. W małej sali kominkowej wszyscy się
tłoczą i często muszą słuchać na stojąco. Scena
wprawdzie jest mała, ale starczy miejsca i na
ten mały fortepian i wiele innych rzeczy. 3) Małe
niedopatrzenie, a jednak brzemienne w skutki.
Nieużywane pokrętło przy siedzeniu do fortepianu zapiekło się na amen i nie można go
było ani podwyższyć, ani obniżyć. W związku
z tym najstarsi uczestnicy nie mogli na nim grać.
Szybko zaproponowałem im krzesło z widowni,
bo było dużo niższe i nadawało się do gry.
Mam nadzieję, że te uwagi mają charakter
strukturalny, żeby na przyszłość było jeszcze lepiej. Do tego panie z jury zaproponowały, że na
przyszły rok mogą zorganizować mini koncert
uczniów ze szkół muzycznych, aby uświetnić
nasz festiwal. Jeszcze raz pragnę podkreślić
– konkurs naprawdę był ciekawy, zachęcający
do uprawiania muzyki i sprawiedliwie oceniony
przez jury, na które ja (zgodnie z regulaminem)
nie miałem żadnego wpływu.
					
				
Zygmunt Szram

„SZABLA
KILIŃSKIEGO”

NAJWYŻSZE ODZNACZENIE
RZEMIEŚLNICZE
DLA STANISŁAWA SZCZĘSNEGO
Z ROBAKOWA
W święto 1
Maja, w dniu
Świętego Józefa Robotnika,
Patrona Parafii
w Robakowie,
odbył się odpust z udziałem biskupa
Damiana Bryla,
piętnastu księży, burmistrza
Gminy Kórnik i licznych
mieszkańców
parafii robakowskiej.
W tym roku obchodzono XX-lecie utworzenia Parafii i wydarzenie to miało szczególną
rangę i oprawę; poświęcono odnowioną
wieżę kościelną, wystąpił Chór Rzemiosła
„Akord” ze Swarzędza. Do Robakowa trafiła
też, kolejna już trzecia w Gminie, Szabla
Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze w Polsce. Otrzymał je Stanisław
Szczęsny z Robakowa.

Wręczenia odznaczenia, po Mszy św.
dokonał Antoni Odzimek, wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Rzemiosła Polskiego.
Wspomniał on, że w 1999 r, uczestniczył w uroczystym wręczeniu takiej szabli Janowi Pawłowi
II. Antoni Odzimek otrzymał taką szablę w 2000
roku. Leszek Koprucki z Kórnika został odznaczony Szablą Kilińskiego w 2016 r.
Jan Kiliński to warszawski szewc (urodzony
w Trzemesznie w Wielkopolsce w 1760 r.).
Wsławił się jednak nie tylko swą działalnością
rzemieślniczą. W 1794 roku, w czasie insurekcji
warszawskiej stanął na czele ludu, został mianowany przez Kościuszkę pułkownikiem. Pod
koniec powstania został pojmany przez Prusaków i wydany Rosjanom. Został pochowany na
warszawskich Powązkach.
W 1998 roku Kongres Rzemiosła Polskiego
ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie
rzemieślnicze - Szablę Kilińskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII wieku wykonana
w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje się rzemieślnikom
- członkom organizacji samorządu rzemiosła
za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju
i zagranicą.Dotąd Szablę Kilińskiego otrzymało
w Polsce ponad 450 osób, głównie działacze
samorządu rzemiosła. Wśród odznaczonych
są także wybitni Polacy, przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, duchowni.
Szablą Kilińskiego uhonorowany został m.in.
Ojciec Święty Jan Paweł II (1999 r.), Aleksander
Kwaśniewski - prezydent RP (2003 r.) i inni.
Stanisław Szczęsny urodził się 28 czerwca
1944 r. w Działoszynie koło Wielunia. Wyksztal-

cenie zawodowe zdobył w Częstochowie,
w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Do Wielkopolski trafił w 1966 r. w czasie służby wojskowej. W Robakowie poznał soją narzeczoną
Barbarę Błotną, zawarł z nią ślub i zamieszkał
w Robakowie.
Stanisław Szczęsny przyczynił się w znacznym stopniu do budowy kościoła parafialnego
w Robakowie, wiele prac wykonywał bezinteresownie. Jego Zakład Blacharsko-Dekarski
może się poszczycić licznymi dokonaniami
budowlanymi w Poznaniu i Wielkopolsce. Był
miedzy innymi wykonawcą remontu dachów
kościołów: w Tulcach, w Cieszkowie koło Krotoszyna, w Drawskim Młynie, w Poznaniu na
Osiedlu Bolesława Śmiałego i Kosmonautów.
Wiele dachów budowli zabytkowych w Poznaniu było i jest wykonana przez Jego firmę.
Stanisław Szczęsny jest członkiem zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie i pełni tę
funkcję już trzy kadencje, przez dwie kadencje
prezesował Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu
Kurkowemu, przez cztery kadencje zasiada
w Radzie Sołeckiej Robakowa, w Banku Spółdzielczym w Kórniku, w Radzie Nadzorczej
zasiadał przez trzy kadencje.
Za swoja pracę zyskał uznanie swoich
klientów oraz zasłużył na takie wysokie odznaczenie. Wcześniej otrzymał złota odznakę
i Kordzik Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła
Polskiego”.
W imieniu redakcji Kórniczanina życzymy
mu dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu osobistym.

dopisał się Adam Szyszka, który zdobył pamiątkową tarczę ufundowaną przez Henryka Hybzę
ubiegłorocznego zwycięzcę oraz pamiątkowy
medal ufundowany przez bractwo kurkowe.
Drugi był Wojciech Antczak a trzecie miejsce
zajął Jerzy Lech nagrodzeni medalami.
Turniejowi statutowemu KBBK, towarzyszyły cztery turnieje otwarte.
W turnieju o tarczę ufundowaną przez
Wojciecha Jankowiaka wice Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze miejsce
zajął Norbert Biniek (KBBK), przed Robertem
Kolwiczem (KBBK) i Zbigniewem Tomaszewskim (KBBK).
Stanisław Szczęsny, kawaler „Szabli Kilinskiego” ufundował tarczę firmową i pamiątkowe
puchary. Tarczę i puchar wygrał Norbert Biniek

(KBBK). Drugi był Michał Paczkowski (niezrzeszony) przed Zdzisławem Jakubowskim
(KBBK).
Norbert Biniek, właściciel Firmy „Serwis
Opon” w Plewiskach ufundował tarczę którą
zdobył Zdzisław Jakubowski (KBBK). Drugi był
Maciej Łabno (KBBK) przed Antonim Kaliszem
(wice Burmistrz Kórnika).
Na zakończenie strzelano do kura. Tę
konkurencję wygrał Kazimierz Krawiarz (KBBK)
przed Markiem Pikorzem z Poznańskiego
Bractwa Kurkowego i Maciejem Łabno (KBBK).
Wszystkie tarcze malował Marek Fludra
z Bnina. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom obchodów święta 3-Maja.
					
Kazimierz Krawiarz
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Kazimierz Krawiarz

Strzelanie
3 Maja
ADAM SZYSZKA ZWYCIĘZCĄ
XXVII TURNIEJU 3-MAJA
KÓRNICKO- BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO

Wielkie,
wspólne czytanie
.
juz 1 czerwca
na promenadzie
w Kórniku.
Szczegóły
niebawem.
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Tradycja świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja 1791 r. sięga XIX
wieku. Szczególnie uroczyście obchodzono
100 rocznicę, co utrwalili artyści na płótnach
obrazów, w grafikach, na kartach pocztowych,
w utworach poetyckich i muzycznych. Bractwo
kurkowe w Kórniku w międzywojniu, organizowało turnieje 3 majowe od 1923 r. Do tradycji
powrócono w Kórniku po powołaniu bractwa
kurkowego w 1987. Pierwszy turniej 3. majowy
odbył się w 1990 r. Jego zwycięzcą był Ryszard
Raszeja, obecnie członek honorowy KBBK.
O znaczeniu Konstytucji 3-Maja w historii Polski opowiedział zebranym Marek Baranowski,
prezes bractwa. Lekcję historii z uwagą wysłuchała 25 osobowa grupa braci kurkowych. Na
strzelnicę w Skrzynkach liczni przybyli delegaci
Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa
„Poznań 1253”, Bractwa Strzeleckiego z Książa
Wlkp., Rotmistrz z wachmistrzem - Włodzimierz
Rocławski i Patryk Mikołajski, Burmistrz Kórnika
- Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz - Antoni
Kalisz, Piotr Zalewski – przedstawiciel starostwa, Julia Bartkowiak – radna Rady Gminy
Kórnik oraz goście z dalekiego Grójca.
Do grona zwycięzców, 3 maja w 2017 r.

12 maja 2017 r.
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
13.05 - ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ.
Start godz.: 10:00 . Miejsce startu: Promenada
Ławeczka Szymborskiej. Zapisy w Bibliotece
Publicznej w Kórniku tel. (61) 8170 021, mail:
biblioteka.publiczna@kornik.pl lub bpkornik@
kornik.pl. Udział bezpłatny.
13-14.05- „KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ
BIAŁE BZY”. Arboretum w Kórniku.
16.05 - BAJKOCZYTANIE - „Pettson i
Findus”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.:
17:30.
17.05 - AKADEMIA SENIORA: PRÓBA
SZTUKI TEATRALNEJ WYSTAWIANEJ
PRZEZ SENIORÓW. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30.
18.05 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
„Afryka marzeń. Śladami geparta.” - Tomasz,
Alicja Woźniak. KCRiS, restauracja „Ventus”,
godz.: 19:00. Zapisy tel. 61 8170 021.
18.05 - BIEG I NORDIC WALKING Z
„BIAŁĄ DAMĄ”. Zapisy godz.: 9:00-10:30 w
KCRiS Błonie. NORDIC WALKING DLA PAŃ
50+ . Godz. 11:00.

20-21.05 – „KÓRNICKIE SPOTKANIA
Z BIAŁĄ DAMĄ”. Gwiazdami imprezy będą
Michał Szpak (sobota) i Zbigniew Wodecki
(niedziela). Prowent.
20-21.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”. Arboretum w Kórniku.
21.05 – „MAGNIFICAT” JOHNA RUTTERA w wykonaniu zespołów: Chóru Castellum
Cantans Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego, Zespołu Dziewczęcego Tutti Santi przy
parafii Wszystkich Świętych w Kórniku, Chóru
Kameralnego, Chóru Dziecięcego i Chóru
„Akrywima” Poznań - skiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczew - skiego, Poznańskiego Chóru
Chłopięcego, Żeńskiego Chóru Kameralnego
„Canto Cantare”, Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej w
Poznaniu oraz solistki Marzeny Micha- łowskiej
- sopran solo, całość pod dyrekcją Dariusza
Tabisza.
Kolegiata Kórnicka, godz.: 19:00.

30.05 - BAJKOCZYTANIE - „Jabłonka Eli”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30.
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Afisz

3.06 - WYCIECZKA ORGANIZOWANA
PRZEZ STOWARZYSZENIE OGOŃCZYK
DO MIKROREGIONU „BISKUPIZNA”. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapisu pod
numerem tel. 61 8 170 900.
10.06 - Spotkanie z Filipem Czekałą, autorem książek: „Historie
Warte Poznania” i „Miasto nie do
Poznania”. godz. 15:00. Salka Zakładu
Dświadczalnego PAN, ul. Parkowa (za Kuźnia
na Piaskach). Wstęp wolny.
11.06 PARAFIADA w KÓRNIKU

Ziemia Kórnicka i Wielkopolska
w obrazach Teresy Pohl-Radowicz

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

wystawa Malarstwa
Klaudynówka Kórnik, Podzamcze

23.05 - BAJKOCZYTANIE - „Basia”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30.

Wystawa otwarta w dniach:
Soboty (13,20,27 maja)
Niedziele (14,21,28 maja)

24.05 - AKADEMIA SENIORA: GIMNASTYKA I EMISJA GŁOSU. Strażnica OSP
Kórnik, godz.: 16:00.

w godzinach 10:00 -15:00

Organizatorzy i współpraca

27-28.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”. Arboretum w Kórniku.

KTPS

28.05 IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH. Kolegiata Kórnicka.
Uwaga Konkurs!
Odpowiedz prawidłowo na pytanie: „jaka instytucja miała swoją
siedzibę do 2003 roku na ul. Reja 2 w Kórniku?”, wyślij ją do 22 maja
na adres korniczanin@kornik.pl lub dostarcz do redakcji Kórniczanina
(Plac Niepodległości 41, Kórnik), a weźmiesz udział w losowaniu dwóch
wejściówek na koncert w QQ!ryku na dzień 2 czerwca br. Osoby, które
wylosują wejsciówkę poinformujemy do 24 maja br.

Akademia Seniora działa!

Kochani, jest nam bardzo miło poinformować, że działamy! W kwietniu w ramach Akademii
Seniora zorganizowanej przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka, odbyły się trzy spotkania.
12 kwietnia robiliśmy ozdoby na Wielkanocny stół. 19 kwietnia odbyły się zajęcia dwuetapowe. W
pierwszej części Katarzyna Juszczak przeprowadziła ćwiczenia rehabilitacyjne. W druga część
należała do Lidii Jakubowskiej, która uczyła studentów naszej Akademii, jak prawidłowo oddychać,
aby całe ciało było dotlenione. Wydarzeniem, które okazało się hitem było spotkanie z pisarzem
Markiem Szymańskim (wujem Czechem - autorem książek w gwarze poznańskiej). Lokal jaki
mieliśmy zarezerwowany był za mały i spotkanie przenieśliśmy do strażnicy OSP. Wszystkim
biorącym udział w naszych spotkaniach Akademii Seniora serdecznie dziękujemy i w imieniu załogi
stowarzyszenia (Magdalena Pawlaczyk, Karolina Bajońska, Małgorzata Sobkowiak-Niemier, Ewa
Serwatkiewicz, Marzena Kubiak, Katarzyna Juszczak, Lidka Jakubowska, Tomasz Nowaczyk,
Robert Jankowski) zapraszamy na kolejne!
Robert Jankowski

HARMONOGRAM ZNAKOWANIA ROWERÓW
W RAMACH PROGRAMU PREWENCYJNEGO
„POZNAŃSKI ROWER – BEZPIECZNY ROWER”
W KOMISARIACIE POLICJI W KÓRNIKU
18.05 2017r. godz. 10.00-13.00
25.05 2017r. godz. 15.00-18.00
27.05.2017r.* godz. 11:00-13:00
07.06 2017r. godz. 15.00-18.00
14.06.2017r. godz. 15.00-18.00
28.06.2017r. godz. 10:00-13:00
* W takcie trwania festynu w m. Szczytniki
Kto może przystąpić do programu
prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”?
• do programu przystąpić może
wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu
Poznańskiego,
• dopuszcza się oznakowanie roweru
osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców,
opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej
osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje
zarejestrowany na osobę pełnoletnią,
natomiast nieletni zostaje wskazany jako
użytkownik roweru.
Zespół
Profilaktyki Społecznej
i Wykroczeń
Komisariatu Policji w Kórniku
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ODERWIJ SIĘ OD MIASTA,
HAŁASU, KOMPUTERA
I INTERNETU!
OBÓZ JEST IDEALNYM
SPOSOBEM
NA ODPOCZYNEK
NA ŁONIE PRZYRODY.
WSŁUCHAJ SIĘ
W DZWIĘKI LASU I MORZA,
POZNAJ NOWYCH LUDZI
I ZBIERAJ WSPOMNIENIA!
KOMENDA HUFCA
ZWIĄZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO
W KÓRNIKU

Kórnickie Smaki

występ Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej „WŁADYSIE”
6 i 7 maja grupa gimnazjalna Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej WŁADYSIE
z Gimnazjum w Kórniku, działająca pod
patronatem KOK-u, występowała podczas
imprezy „Kórnickie Smaki” organizowanej
przez Fundację Zakłady Kórnickie i Urząd
Miejski. Przygotowania do występu, polegające na przypomnieniu zeszłorocznego programu z okresu Księstwa Warszawskiego,
rozpoczęliśmy już o 9.00 w sobotę. Próbę
pod kierownictwem pana Bartosza Gzyla
mieliśmy okazję odbyć w profesjonalnie do
tego celu urządzonej sali tanecznej SenSual
Dance&Fitnes naprzeciwko Banku Spółdzielczego w Kórniku. Dzięki uprzejmości
właścicieli lokalu w pięknej sali z lustrami
opracowaliśmy program na niedzielny występ. Tancerze dali z siebie wszystko zarówno podczas próby, jak i pokazów. W sobotę
przyszło nam zmagać się drobnym deszczem, natomiast w niedzielę z zaciągniętym
chmurami niebem i zimnem. W sobotę
podziwialiśmy kataryniarza, artystów szkicujących kamienice rynku w Kórniku, sprzęty
i prace wykonywane w Szkole Domowej
Pracy Kobiet, pokazy kulinarne. W niedzielę natomiast powitaliśmy pod ratuszem
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HARCERSK A
AKCJA
LETNIA
2017

patrona naszej szkoły – Władysława hrabiego Zamoyskiego z matką - Generałową
Jadwigą Zamoyską i dziadkiem – Tytusem
Działyńskim. Przybywający z zaświatów goście pytali o sposób zarządzania ich schedą
na terenie Kórnika. Wszyscy zgromadzeni
z ogromną przyjemnością wysłuchali recitalu Oli Idkowskiej, o której Hrabiostwo
już słyszało w niebie. Tuż po występie
Oli, Władysie zaprezentowały poloneza
i polkę z programu. Dużym wyzwaniem dla
tancerzy Zespołu był polonez na tafli rynku
z udziałem zgromadzonej publiczności,
ale dzięki serdecznym słowom zachęty ze
strony Władysława hrabiego Zamoyskiego
staropolski chodzony do muzyki Wojciecha
Kilara z „Pana Tadeusza” udał się wspaniale,
przynosząc kórniczanom i gościom sporo
radości. Nieco rozgrzani pokazem tancerze
Zespołu Władysie pozowali z samym Hrabią
i jego rodziną do pamiątkowego zdjęcia.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do
udziału w imprezie Kórnickie Smaki.
Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej
Władysie wraz z opiekunem:
K. Sibilską

ZAPRASZA
DO HARCERSKIEJ
BAZY OBOZOWEJ W POBIEROWIE
W TERMINIE 10.07-22.07.2017
ZAPISY DO 15 MAJA 2017 ROKU
w siedzibie Komendy Hufca
(Sadyba),
ul. Poznańsk a 34a
w k ażdy wtorek od 18.00 – 19.00
i w sobotę od 10.00 do 11.00
16 maja 2017 o godz. 19.00
odbędzie się zebranie
dla rodziców
- obecność obowiązkowa.

Szczegółowe informacje
dla zainteresowanych
również w w/w terminach
– osobiście
lub pod nr tel. 668 32 03 02
w godz. od 15.00 do 17.00

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”
zaprasza do udziału w jednodniowej wycieczce
„Zwiedzanie mikroregionu Biskupizna”,
która odbędzie sie 3 czerwca 2017r.
W programie: Św. Góra w Gostyniu, Grabonóg, Domachowo, Krobia.
Zapisy - tel.61 8170 900.
Ilość miejsc ograniczona.
Wpłaty na wycieczkę będą przyjmowane
w środy: 17 i 24 maja w godz. 15.30 – 17.00
w kawiarni MaDy LoDy, ul. Wodna 9.
Szczegółowe informacje zostaną podane
przy pobieraniu wpłat.
Organizatorzy
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UL.

POZNAŃSKA 34A

62-035 KÓRNIK

NIP 785-15-94-842
TEL/FAX

618 170 043

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Niewłaściwe odżywianie się prowadzi do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie
papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój
chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne
zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Program adresowany do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców
lekarza POZ, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR>140/90 mmHg),
zaburzenia gospodarki lipidowej,
palenie tytoniu,
niska aktywność ruchowa,
nadwaga i otyłość,
upośledzona tolerancja glukozy,
wzrost stężenia fibrynogenu,
wzrost stężenia kwasu moczowego,
nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie,
wiek,
płeć męska,
obciążenia genetyczne

KULTURA

KULTURA

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH ZDROWIE S.C.

BEZPŁATNY
PROGRAM
DLA RODZICÓW
I OPIEKUNÓW
PRAWNYCH
Stowarzyszenie Zdrowi-MY
ZAPRASZA NA WARSZTATY:
„W trosce o zdrowie mojego dziecka...
- organizacja warsztatów edukacyjnych
dla rodziców/opiekunów prawnych”

W programie dwa
dwugodzinne spotkania obejmujące:
I spotkanie:
Ścieżka ku dorosłości...

Zapraszamy osoby będące w 35, 40, 45, 50, 55 roku życia u których nie została
dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie
korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych
świadczeniodawców).

kompromis między rodzicem

W ramach programu wykonywane są miedzy innymi następujące badania:
badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu
całkowitego, LDL-cholesterolu, Hdl-cholesterolu, trójglicerydów i
poziomu glukozy,
pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
określenie BMI tj. należnej masy ciała,
badania lekarskie

Jak mówić aby być słyszanym,

a nastolatkiem:
II spotkanie:
jak słuchać by zrozumieć?
Realizowane będą w
Liceum Ogólnokształcącym
im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 1 maja 2017 r.
zmarł nasz kochany mąż, ojciec, dziadek

62-035 Kórnik.
Terminy:

śp. Paweł Konował

I spotkanie: 16.05.2017 godz.17:00

Składamy serdeczne podziękowania
za udział w ceremonii pogrzebowej
księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi,
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, firmie pogrzebowej
oraz delegacjom:
K.P.A Kombus – Czołowo, Bibliotece Publicznej w Kórniku,
Firmie Sokołów S.A w Robakowie.
Dziękujemy za obecność, wsparcie, modlitwę,
złożone kwiaty i liczne intencje mszalne.
Żona z synami

w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 2,

II spotkanie: 06.06.2017 godz.17:00
Informacje i zapisy telefonicznie:
Małgorzata Ignaszak 508034564
Marika Witkoś 661150774
Program finansowany przez
Powiat Poznański
Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie Zdrowi-MY

Program
finansowany
Poznański
Zadanie
realizowane
przez Stowarzyszenie Zdrowi-MY
Program finansowany przez
Powiat
Poznański przez Powiat
Zadanie
realizowane przez
Stowarzyszenie
Zdrowi-MY

Plakat A2 - Magnificat.indd 1
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– 3 miejsce SP1 Kórnik w Wielkopolskim
Finale Igrzysk Szkół Podstawowych Minikoszykówki Dziewcząt
W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. odbył się
Wielkopolski Finał Igrzysk Szkół Podstawowych
w Minikoszykówce dziewcząt Energa Basket
Cup. Mecze rozegrano na boiskach Hali OSiR
Opalenica oraz Grodziskiej Hali Sportowej.
Startujące zespoły zostały losowo podzielone na dwie grupy, a króniczanki znalazły się
w grupie B.
W poniedziałek 24 kwietnia odbyły się mecze grupowe grupy A w Opalenicy, grupy B w
Grodzisku – ich celem było wyłonienie 2 najlepszych drużyn z każdej grupy, aby drugiego dnia
turnieju rozegrały mecze o najwyższe miejsca.
SP1 Kórnik rozegrał kolejno następujące
spotkania:
1. Kórnik vs Leszno 17:16 (w meczu wyróżniła się Agata Tomczak)
2. Kórnik vs Konin 34:7 (w meczu wyróżniła
się Beata Kapitan)
3. Kórnik vs Piła 25:15 (w meczu wyróżniły się Klementyna Grząślewicz i Aleksandra
Szmajdzińska)
SP1 Kórnik pod wodzą trenerki Małgorzaty
Dudki z kompletem zwycięstw awansował z
pierwszego miejsca w grupie B.
We wtorkowym finale na deskach OSIR
Opalenica spotykają się:
- w pierwszym meczu SP19 Pń (zwycięzca
gr. A) z SP7 Leszno (2 mce z gr. B)
- w drugim meczu SP1 Kórnik (zwycięzca
gr. B) z SP1 Ostrów Wlkp (2 mce z gr. A)
W drugim spotkaniu faworytem jest naprawdę mocna technicznie drużyna z Ostrowa
Wlkp, walcząca w lidze WZ Kosz o najwyższe
miejsca. Jednak kórniczanki przez 3 pierwsze
kwarty dzielnie dotrzymują kroku trudnemu
rywalowi, w trzeciej kwarcie niemal doprowadzając do remisu (wynik 14:13). Niestety w
ostatniej kwarcie ciężar gry bierze na siebie A.
Marczyk kapitan zespołu z Ostrowa. Wchodzi
w rytm i udaje się jej skutecznie zmylić obrońców, a swoją serią sześciopunktową dodaje
wiary w zwycięstwo koleżankom z drużyny. Z
tym zmienionym nastawieniem zawodniczki z
Ostrowa uciekają kórniczankom o 9 punktów,
aby ostatecznie wygrać spotkanie 26:16. Mimo
przegranej, nasze dziewczyny okazały się
godnym rywalem, który naprawdę miał szanse
powalczyć o wejście do meczu o 1 miejsce i
mogły zejść z parkietu z podniesioną głową.
Podsumowanie spotkania: 26:16 (7:8, 4:0,
3:5, 12:3)
Punkty zdobywały: Gorzałczana 4, Szmajdzińska 4, Grząślewicz 2, Guziana 2, Szekiełda
2, Tomczak 2
Zaraz po tym spotkaniu kórniczanki rozpoczęły mecz o 3 miejsce. Nie da się ukryć, że
przegrana z Ostrowem podcięła naszym reprezentantkom skrzydła, wyraźnie utraciły wiarę w
siebie i w zwycięstwo. Leszno natomiast weszło
na boisko bardzo zdeterminowane. W pierwszej
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Dziewczyny
na Medal!

kwarcie tracimy do rywalek aż 6 punktów, w
drugiej kolejne 3. Nawet najwięksi optymiści
po pierwszej połowie przegranej 22:13 mogli
zwątpić w szanse na zwycięstwo. Na przerwę
trenerka Małgosia Dudka zabrała nasze dziewczyny na poważną rozmowę do szatni.
W trzeciej kwarcie, kórniczanki nieco
zmniejszyły stratę. Natomiast to co dzieje się
w ostatniej części meczu przekracza wszelkie
wyobrażenia – drużyna SP1 Kórnik odradza się
po początkowej klęsce, jak mitologiczny Feniks
z popiołów. Dziewczyny pokazują z jak twardej
są ulepione gliny, zaczyna się nieprawdopodobna walka o każdą piłkę. Pressing w obronie
wymusza na reprezentantkach Leszna kolejne
straty, a nasze dziewczyny niemal każdą taką
stratę zmieniają w punkty. Koleżanki z Poznania
widząc taką sportową walkę zaczynają głośno
dopingować kórniczankom, podobnie zawodniczki z ławki. Nieliczni kibice rodzice włączają
się do ogólnego larum. To wręcz niewiarygodne,
ale SP1 Kórnik wygrywa ostatnią kwartę, aż
18:2! A całe spotkanie 37:27.
Nasze dziewczyny pokazały w tym meczu stalowe charaktery, zahartowane w
ogniu dotychczasowych zwycięstw i porażek.
Dziękujemy im i trenerce za to spektakularne
zwycięstwo i za ten historyczny brązowy medal
dla SP1 Kórnik!
Cała finałowa piątka zagrała wybitnie, ale
szczególnie wyróżniły się Marysia Pyrzowska, która walczyła w obronie o każdą piłkę
sprawiając, że przeciwniczki kompletnie gubiły
rytm oraz Klementyna Grząślewicz, która te
odzyskane piłki w przepięknym stylu zmieniała
na kolejne punkty. Każda z nich zdobyła po
8 punktów. Dodatkowo cieszy fakt, że w tym
meczu punktowało, aż 11 zawodniczek.
Podsumowanie spotkania: 37:27 (6:12,
7:10, 6:3, 18:2), punkty: Grząślewicz 8, Pyrzowska 8, Guziana 4, Szmajdzińska 4, Tomczak 3,
Bladocha 2, Gorzałczana 2, Jakubczak 2, Kapitan 2, Strzykowska 1, Szekiełda 1, Gorzałczana
Finał pomiędzy SP19 Poznań, a SP1
Ostrów Wlkp zakończył się wynikiem 45:16 na
korzyść Poznania. Warto zaznaczyć, że zwycięska drużyna z Poznania to wychowanki tego
samego klubu co kórniczanki tj. MUKS Poznań.
Po tych emocjach nastąpiło wręczenie

wymarzonych medali i pucharów. W ostatecznej klasyfikacji drużyny uplasowały się
następująco:
1 miejsce SP 19 Poznań
2 miejsce SP 1 Ostrów Wlkp.
3 miejsce SP 1 Kórnik
4 miejsce SP 7 Leszno
Wyróżniona zawodniczka SP 1 Kórnik –
Agata Tomczak
Skład zespołu SP1 Kórnik pod kierownictwem trener Małgorzaty Dudki (kolejność wg
numerów na koszulkach):
4. Agnieszka Szekiełda
5. Emilia Guziana
6. Maria Pyrzowska
8. Agata Tomczak
9. Klementyna Grząślewicz
12. Weronika Bladocha
13. Dominika Jakubczak
14. Monika Gorzycka
15. Aleksandra Szmajdzińska (kpt.)
16. Barbara Gorzałczana
18. Beata Kapitan
19. Marta Strzykowska
Jest to historyczny sukces dla SP1 Kórnik,
zawodniczki za swoje wysokie 3 miejsce wywalczyły dla szkoły, aż 41 punktów w klasyfikacji
międzyszkolnej.
Warto wspomnieć, że 5 koszykarek z powyższego składu (i jedna spoza) ze wsparciem
2 pływaczek z klasy sportowej w październiku
2016 r. wywalczyło także 3 miejsce na poziomie
województwa wielkopolskiego w sztafetowych
biegach przełajowych.
Dyrektor SP1 Kórnik p. Ewa Szybiak-Lewandowska może być dumna z osiągnięć
swoich drużyn. Cieszymy się, że kórniczanki
mają znakomitą trenerkę, świetne warunki
treningowe, dziękujemy za wyrozumiałość ze
strony grona pedagogicznego oraz wsparcie
władz gminy Kórnik i klubu MUKS Poznań. Bez
tego wszystkiego sukces nie byłby możliwy.
Trzymamy kciuki za dalsze sportowe sukcesy
dziewczynek i SP1 Kórnik.
Natalia Pyrzowska
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W sobotę 13 maja wystartuje szósta
kórnicka edycja Odjazdowego Bibliotekarza, rowerowego rajdu miłośników
książek i przyjaciół bibliotek. W tym roku,
jak w latach minionych, spotykamy się przy
Ławeczce Wisławy Szymborskiej na Promenadzie o godzinie 10:00. Chwilę później
wyruszymy w trasę, by przez Konarskie
dotrzeć do Rogalina. Odpoczniemy na polanie w okolicach Pałacu, ale tylko fizycznie!
Tradycją Odjazdowego Bibliotekarza jest
„zabawa słowem”, czy będzie to limeryk czy
może inna forma, przekonacie się Państwo
na miejscu. Dla najmłodszych uczestników,
których z roku na rok jest z nami coraz
więcej, odbędą się zajęcia plastyczne.
Oba konkursy przygotowały i poprowadzą
Panie z Biblioteki Publicznej w Kórniku. Do
Kórnika wrócimy trasą przez Mościenicę.
Znakiem rozpoznawczym Odjazdowego
Bibliotekarza są pomarańczowe koszulki,
nie zabraknie ich także w tym roku. Bardzo prosimy by osoby, które mają koszulki
z poprzednich edycji zabrały je ze sobą.
Zapraszają Organizatorzy:
Stowarzyszenie Smartness
oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku

Kolarstwo
3 maj 2017r na stadionie KCSiR
„OAZA” w Kórniku odbył się 47 Wielki
Festyn Rowerowy dla dzieci oraz 19 Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich
o Puchar Burmistrza Kórnika. W festynie
rowerowy wzieło udział 86 dzieci od 2 do 11
lat. W Ogólnopolskim wyścigu wzieli udział
zawodnicy z klubów: KTK Kalisz, UKS
64-sto Leszno, UKS Zefir Wola Droszewska, Victoria Jarocin, Tarnowia Tarnowo
Podgórne, MLUKS Burghard Raszków,
UK Energetyk Gryfino, MLUKS Raszków.
Całą imprezę otworzył i wszystkich przywitał Pan burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz Robert Taciak główny organizator.
Przeprowadzono wyścigi dla dzieci na

dowolnych rowerach w kategoriach do lat
4 dystans 100 m, do lat 6 dystans 250m,
do lat 8 dystans 400m, do lat 10 dystans
800m , oraz wyścigi na rowerach górskich
dla młodych zawodników w kategoriach
Żak do lat 12 – dystans 2500m (dziewcząt
i chłopców), wyścig kategorii młodziczka i
juniorka młodsza – 7,5km, wyścig kategorii
młodzik i junior młodszy – 10 km. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
a zwycięscy puchary, medale i upominki
które wręczał Mateusz Taciak, Nikol Płosaj
i Alicja Ratajczak. Cała impreza otrzymała
wsparcie finansowe od Miasta i Gminy
Kórnik i od Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Wszystkim dziękujemy za udział, a
zwycięzcom gratulujemy.
za jedynkakornik.pl

Wyniki 47 Wielkiego Festynu Rowerowego dla dzieci, w dniu 3 maja 2017
Dzieci do lat 4
Dziewczynki
1. Natalia Zasępa
2. Malwina Brendel
3. Alicja Janikowska
4. Jagoda Pietrasik
5. Gabryiela Oleszak
6. Hanna Adamczak
Chłopcy
1. Szymon Taciak
2. Maciej Taciak
3. Antoni Łukomski
4. Adam Biegalski
5. Igor Wojtkowiak
6. Jakub Zięta
7. Stanisław Zgarda
8. Nikodem Wardeński
Dzieci do lat 6
Dziewczynki
1. Helena Michalak
2. Małgorzata Starczyńska
3. Amelia Buczkowska
Chłopcy
1. Maciej Guszczak
2. Oliwier Nowicki
3. Igor Wawrzyniak
4. Wiktor Zięta
5. Wojciech Taciak
6. Stnisław Kazimierov
7. Oliwier Wardeński
8. Dominik Domin
9. Michał Płóciennik
10. Bartek Taciak
11. Sebastian Leśniewski
12. Adam Komisarczyk
13. Krzysztof Słodzinka

Rajd oraz atrakcje są bezpłatne.
Zapisy: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
tel. 61 8170-021,
e-mail: biblioteka.publiczna@kornik.pl
lub bpkornik@kornik.pl
UWAGA! Informacja dla czytelników
Biblioteki Publicznej w Kórniku: w dniu 13
maja 2017 r. (sobota) Biblioteka będzie
nieczynna. Związane jest to z tym, że
wszyscy pracownicy Biblioteki biorą udział
w Odjazdowym Bibliotekarzu. Za niedogodności przepraszamy, a naszych czytelników
zapraszamy na rajd rowerowy.

KARATE RAVEN FILIP MŁYNARCZYK
MISTRZEM POLSKI W KARATE FUDOKAN
W dniu 22.04.2017 r. w Mikołowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan.
W Mistrzostwach udział wzięło około 150
zawodników z 20 Klubów. Na tak prestiżowym turnieju nie zabrakło również naszego
reprezentanta Filipa Młynarczyka, który
w znakomitym stylu zdobył złoty medal i
tym samym uzyskał tytuł Mistrza Polski w
Karate Fudokan. Jak nam powiedział trener Jacek Kruk, warto podkreślić fakt, że
był to pierwszy start Filipa który wrócił po
dotkliwej kontuzji, a uzyskany wynik świadczy o tym, że forma Filipa znowu rośnie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Już 20 maja Filip Młynarczyk kolejny
raz będzie mógł sprawdzić swoją formę
na Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji w WUKF Bratysława 2017. Życzymy
powodzenia. Relacja ze Słowacji już po
powrocie do Polski.

6. Julia Nyczak
7. Weronika Baranowska
8. Joanna Walczak
9. Martyna Malińska
10.Helena Kuczma

Dzieci do lat 8
Dziewczynki
1. Pola Podraza
2. Natalia Matysiak
3. Lena Komisarczyk
4. Michalina Roemer
5. Zuzanna Szmydt
6. Martyna Zięta
7. Alicja Kiljańczyk
8. Natalia Kokot
9. Wiktoria Kantorska
10. Dominika Zgarda
11. Tosia Mumot
Chłopcy
1. Mikołaj Pietrasik
2. Leon Janikowski
3. Bartosz Lipecki
4. Bruno Adamczak
5. Franciszek Adamczak
6. Maciej Słodzinka
7. Marcel Zawitaj
8. Witold Łukomski
9. Jan Niedbalski
10. Marcin Kantorski
11. Antoni Kuczma
12. Leonard Wygralak
13. Nikodem Zięta
Dzieci do lat 10
Dziewczynki
1. Anna Kij
2. Amelia Perz
3. Julia Zgarda
4. Michalina Oleszak
5. Karolina Michalak

Chłopcy
1. Fanciszek Mumot
2. Mateusz Latanowicz
3. Bartosz Drożdżyński
4. Radosław Jakubczak
5. Marek Zasępa
6. Krzysztof Błaszczyk
7. Hubert Kujawa
8. Artur Cichowlas
9. Jan Strugała
10. Adrian Krajewski
11. Borys Świadek
12. Samuel Krzaczkowski
13. Kamil Fober
14. Bartek Rutkowski
Dzieci 11 lat
Dziewczynki
1. Otylia Kubicka
2. Wiktoria Płosaj
3. Aleksandra Smoliga
4. Dominika Jakubczak
5. Oliwia Kubiszewska
Chłopcy
1. Jakub Walczak
2. Michał Kaczmarczyk
3. Michał Starczyński

Polski zespół na Gracja Orlova
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ŚWIETNY WYSTĘP ALICJI
RATAJCZAK W GRACJA ORLOVA
Po raz kolejny w tym sezonie z jak najlepszej strony pokazała się zawodniczka grupy
Mróz Jedynka Kórnik Alicja Ratajczak. W rozegranym po raz 31 Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim punktowanym do UCI „Gracja Orlova”, który liczył 5 etapów w 4 dni. Całkowity dystans czeskiej imprezy, której udział wzięło 150
zawodniczek z 25 ekip z 18 krajów, to ponad
400 km. Na dwóch pierwszych etapach, które
liczyły ponad 100 km każdy, padał na przemian
śnieg, deszcz, lub jedno i drugie razem. Jednak
nie opady były najtrudniejszą przeszkodą. Jeszcze gorsza była temperatura, która miejscami
sięgała nawet -1*c, a maksymalnie słupek rtęci
wskazywał +3*c. Przy dużo wyższej temperaturze, w ubiegłorocznym Tour de Pologne dla
mężczyzn jeden z etapów został odwołany.
Czesi takiej wersji nie brali w ogóle pod uwagę
i zawodniczki w heroiczny sposób musiały walczyć z pogodą, przenikliwym zimnem i samym
sobą. Podczas pierwszego etapu Ratajczak
startująca w barwach reprezentacji Polski
uplasowała się na 9 miejscu, co już wskazywało
że jej forma jest na bardzo wysokim poziomie.
Trzeci etap to jazda indywidualna na czas,
podczas której zaniemyślanka miała kryzys,
nie do końca dała radę się zregenerować po
etapie, który potrafił kolarstwo wybić z głowy
najwytrwalszym. Do półmetka Ratajczak miała
nawet 10 czas, ale niestety powrót był już cięższy, co spowodowało że została sklasyfikowana
na 27 miejscu. Szkoda bo dobra „czasówka”
dawała szansę na miejsce w pierwsze szóstce klasyfikacji generalnej. Ostatecznie nasza
zawodniczka uplasowała się w „generalce” na
12 miejscu, a na drugim w klasyfikacji do lat
23. Taka pozycja w wyścigu, w którym startowało sporo zawodniczek z World Touru musi
budzić szacunek. Inne kolarki z Mroza, które
reprezentowały Polskę na tym ekstremalnym
wyścigu zajęły kolejno miejsca: Nikol Płosaj
35, a Dorota Przęzak 72. Weronika Humelt
i Monika Graczewska niestety nie przetrwały
zimna i musiały się wycofać. Kolejne starty
Grupy Mróz to Puchar Polski w Gostyniu,
podczas którego cały zespół w wyścigu kobiet
pojechał bardzo dobrze i zespołowo. Efektem
końcowym było miejsce na podium Nikol Płosaj, oraz szósta pozycja Moniki Graczewskiej.
Do lat 23 obie nasze zawodniczki stanęły na
2 i 3 stopniu Podium. Wygrała Daria Pikulik.
Podczas jazdy indywidualnej na czas piąte
miejsce w elicie kobiet zajęła Alicja Ratajczak,
a wśród juniorek Karolina Przybylak, Joanna
Golec i Natalia Szymczak zajęły kolejno miejsca
6, 9 i 10. Janek Łamaszewski w wyścigach
juniorów zajmował miejsca 13 i 17. Najlepszy junior grupy Mróz, Wojciech Bystrzycki
reprezentował nasz kraj podczas Wyścigu
Pokoju dla juniorów rozgrywanym na szosach
u naszych południowych sąsiadów i zaliczanym
do pucharu Świata. Wojtek w tak poważnym,
pięcioetapowym wyścigu uczestniczył po raz
pierwszy i w stawce ponad 150 zawodników
z 20 Narodowych reprezentacji zajął doskonałe
15 miejsce. Teraz zawodniczki i zawodnicy
UKS Jedynka Kórnik rozpoczęły ostateczne
przygotowania do torowych Mistrzostw Polski,
które odbędą się 20-22 maja w Pruszkowie.
Paweł Marciniak
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Odjazdowy Bibliotekarz ponownie w Kórniku
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Ogłoszenia DROBNE

22 kwietnia unihokeistki UKS RADZEVIA RADZEWO wzięły udział w silnie obsadzonym Wielkanocnym Turnieju Unihokeja w Niechanowie. Nie spisały się co prawda na medal, ale ich występ należy uznać za udany. 4 miejsce pozostawia niedosyt, ale minimalne
porażki w decydujących meczach i równorzędna walka z większością przeciwników pozwalają z nadzieją patrzeć w najbliższą przyszłość.
Dziewczęta turniej zaczęły od zwycięstwa 5:3 z Żukami Rakoniewice. Następnie zwyciężyły 6:1 w starciu z Koplą Paczkowo. W starciu
o pierwsze miejsce w grupie po emocjonującym meczu uległy 1:2 Błyskawicy Niechanowo. Półfinał niestety przegrały 1:6, a naszymi
pogromczyniami były zawodniczki zespołu Jastrzębie Żytowiecko. W boju o brązowy medal po zażartej walce Radzevianki uległy 2:3
unihokeistkom z Kołaczkowa. W turnieju wystąpiły: Roksana Toboła (kapitan, 10 bramek), Sylwia Rumińska (4), Klaudia Olejniczak (1),
Patrycja Bartkowiak (bramkarka), Natalia Sznura, Kinga Banecka, Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk.
KN

Praca
* *Zatrudnię panią do księgowości na 1/2 etatu. Ruchomy czas pracy. Praca w Kórniku. Tel. 602 526 500
*Zatrudnię sprzedawcę „KURAŚ” materiały budowlane. Proszę o wysłanie CV na adres maciej.kuras@hotmail.com
*Mężczyzna podejmie prace np. kopanie ogródka, prace porządkowe. Kórnik i okolice. Tel. 507 290 015
*Kobieta podejmie prace np. mycie okien, sprzątanie mieszkań. Kórnik i okolice. Tel. 723 852 650
*Szukam pracy! Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą w wymiarze 8h. Dysponuję samochodem. Warunki do uzgodnienia. Tel. 790 243 926
*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer po gimnazjum od września. Miejsce praktyk Poznań – Rataje. Tel. 607 453 136

Inne
* Kupię działkę z altaną murowaną na ROD Mościenica lub ROD „ORKAN” Jaryszki. Tel. 721 080 872
* Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Ekologiczne czyszczenie odzieży, dywanów – punkt przyjęć ul. Pocztowa 3. Tel. 507 377 368
*Sprzedam Mazda 6 Kombi, rocznik 2009, benzyna. Tel. 502 074 100
*Sprzedam malucha, rocznik 2000, Robakowo, ul. Szkolna 25. Tel. 725 203 561
*Sprzedam działkę budowlaną, 2500 m², możliwość podziału na mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135 497
*Oddam w najem mieszkanie dwupokojowe umeblowane 38 m² w bloku na ul. Staszica w Kórniku. Pierwsze piętro. Tel. 602 687 901
*Kupie stary motocykl MZ, WSK, JAWA, ROMET, KOMAR. Tel. 509 449 141
*Biura do wynajęcia 27 m² lub 14 m². Tel. 61 8 170 393
*Sprzedam telefony komórkowe marki Samsung, Nokia, Sony Ericsson. Sprawne. Tanio. Tel. 783 429 325
*Sprzedaż drewna kominkowego, sosnowego z możliwością transportu. Tel. 721 130 110
*Kupię każde auto w dobrym stanie. Tel. 721 130 110
*Sprzedam Hyundai i30, 2012 rok, przebieg: 43 000. Tel. 606 667 164
*Montaż płotów panelowych, siatki ogrodzeniowej, furtek, bram, demontaż starych ogrodzeń. Tel. 572 386 490
*Sprzedam Opel Zafira, 2006 rok, siedmioosobowy, cena 14500 zł. Tel. 606 576 661
*Sprzedam działkę budowlaną 1000 m² Biernatki/Kórnik przy Al. Flensa, uzbrojona w media, prąd, gaz, wodę, kanalizacje. Tel. 503 035 688, 666 847 346
*Fotel skórzany, rozkładany, czerwono-beżowy. Tel. 784 825 329
*Wanna narożnikowa z hydromasażem, wym. 90x140, cena 400 zł. Tel. 784 825 329
*Borowiec segment 100 m² czterosegmentowego budynku, działka 390 m². Tel. 602 214 931
*Kupię działkę ROD w Mościenicy lub Bninie. Tel. 607 217 531
*Montaż płotów panelowych, siatki ogrodzeniowej, furtek, bram, demontaż starych ogrodzeń. Tel. 572 386 490

KONKURS
Akademii
Reissa

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

Weź udział w konkursie i wygraj miesiąc
otwartych treningów w Akademii Piłkarskiej
Reissa!
Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Reissa
wybierają się na trening i jak najszybciej
muszą dotrzeć do klubu. Niestety każdy
z nich znajduje się w innym miejscu, a po
ostatniej wizycie w Akademii zapomnieli
o najprostszej z dróg. Pomóż odnaleźć im
prawidłową drogę i jak najszybciej znaleźć
się na orliku. *

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
www.facebook.com/Korniczanin/

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres
konkurs@akademiareissa.pl do 10 maja.
Spośród wszystkich nadesłanych haseł,
trzech autorów prawidłowych odpowiedzi
wygra zaproszenie na miesiąc otwartych
treningów w Akademii Piłkarskiej Reissa!
Gotowi? Zaczynamy!

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.

*UWAGA! Konkurs dedykowany dla
dzieci nie uczestniczących do Akademii
Akademia Reissa
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UNIHOKEISTKI TUŻ ZA PODIUM
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12 maja 2017 r.

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26 maja 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 18 maja 2017 r.
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Uwaga! W dniu 20 maja 2017 planowane jest przeprowadzenie dwóch dodatkowych kursów autobusowych:
- na trasie Kórnik- Dworzec PKP o 23:40
- na trasie Kórnik- Radzewo o 24:00

