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Otwarcie wystawy

z Ratusza
Otwarcie nowych inwestycji
oświatowych
W dniu 1 września dokonano uroczystego
otwarcia kolejnej części budynku Szkoły
Podstawowej w Kamionkach oraz nowego
żłobka i przedszkola w tym sołectwie. Przypomnijmy, że zrealizowana inwestycja miała
być według projektu siedzibą gimnazjum,
jednak z powodu wdrożenia rządowej reformy budynki będą wykorzystywane przez
ośmioklasową szkołę podstawową.
W ceremonii otwarcia i przecięcia wstęgi
uczestniczyli przedstawiciele samorządów:
powiatowego i gminnego, reprezentanci
Kuratorium Oświaty, placówek oświatowych z terenu naszej gminy oraz instytucji
współdziałających ze szkołą. Poświęcenia
obiektów dokonali proboszczowie: ks. Jakub
Lechniak z Kamionek oraz ks. Waldemar
Twardowski z Borówca.
Więcej o nowych inwestycjach na str.6 i 7.

tablicą upamiętniającą rozstrzelanych
w 1939 mieszkańców naszej gminy.
Uczczono w ten sposób 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego
4 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. W uroczystościach inaugurujących
rok uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy oraz radni.
Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonej przez rząd reformy edukacji dokonano zmian organizacyjnych w gminnych
placówkach oświatowych. Zlikwidowano
dwa gimnazja. Szkoła Podstawowa w Kórniku posiada przejściowo klasy gimnazjalne (drugą oraz trzecią). Szkoła w Robakowie z gimnazjalnej przekształcona została
w podstawową i tu także pozostały do

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył
5 września w otwarciu zorganizowanej
w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie
wystawy monet zebranych przez Sylwestra
Litkowskiego.
W tematykę numizmatyczną wprowadził
zebranych kurator wystawy Zbigniew
Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu. Ekspozycję oglądać można
będzie do 27 października w Izbie Pamiątek
Regionalnych w ratuszu bnińskim.
Spotkanie w przedszkolu
Z rodzicami przedszkolaków z otwartego
we wrześniu br. przedszkola „Truskawkowa Polanka” przy Alei Flensa spotkał się 5
września burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
kierownik Wydziału Oświaty UMiG Kórnik
Ewa Soczyńska. Rozmawiano na temat
finansowania wychowania przedszkolnego
w naszej gminie.
Spotkanie z przedsiębiorcami

W rocznicę rozpoczęcia
II wojny światowej
Delegacje instytucji, szkół, firm, środowisk
oraz mieszkańcy uczestniczyli w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod

wygaszenia w ciągu dwóch lat klasy gimnazjum. Wszystkie szkoły podstawowe stały
się placówkami ośmioklasowymi.
Uroczystość inauguracji nowego roku
szkolnego w Szkole Podstawowej w Radzewie była okazją do wspomnienia postaci
patrona placówki Jana Wójkiewicza, którego 75. rocznica śmierci przypada w tym
roku. Z tej także okazji ufundowano szkole
nowy sztandar oraz drzewo genealogiczne
rodziny patrona. Miejscowa jednostka
OSP zorganizowała także memoriał piłkarski.
Podczas inauguracji roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku burmistrz Jerzy
Lechnerowski podziękował dotychczasowej dyrektor Gimnazjum w Kórniku
Marzenie Dominiak za jej dotychczasową
wieloletnią pracę na tym stanowisku.

Przedstawiciel firmy administrującej programem lojalnościowym „Wee” zaprosił kórnickich przedsiębiorców w dniu 6 września
do Strażnicy OSP Kórnik na spotkanie, na
którym przedstawił ofertę wsparcia handlu detalicznego i małych przedsiębiorstw.
Zaproszenie spotkało się, niestety, z bardzo
małym zainteresowaniem przedsiębiorców.
Rozmowy z wicestarostą
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkali
się 7 września z wicestarostą Tomaszem
Łubińskim. Dyskutowano na temat porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji
węzła przesiadkowego i parkingu „Parkuj
i jedź” w Gądkach. Poruszono także temat
remontu drogi powiatowej do Prusinowa
oraz przebudowy drogi Szczytniki-Koninko.
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Jubileusz ŚDS

Otwarcie hali w Puszczykowie

Już od 5 lat istnieje w Kórniku Środowiskowy Dom Samopomocy. W uroczystościach
jubileuszowych, które odbyły się 7 września
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski,
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Irena Kaczmarek oraz liczna rzesza
przedstawicieli instytucji wspierających
Dom, a także współpracowników i wolontariuszy.
Więcej o jubileuszu na str. 8 i 9.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z reprezentującą KCRiS „Oaza” Joanną Stepczyńską
uczestniczyli 8 września w otwarciu nowego
obiektu sportowo-widowiskowego w Puszczykowie. Wśród gości, którzy przybyli na
uroczystość nie zabrakło olimpijczyków,
przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz samorządowców z sąsiednich
gmin.

Jubileusz ŚDS

wraz z przewodniczącym RMiG Adamem
Lewandowskim, burmistrz Śremu Adam
Lewandowski, z ramienia władz powiatu
radny Seweryn Waligóra oraz prezes KTPS
Krystyna Janicka.
Przypomnijmy, że pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda otrzymała kilka lat temu tytuł
Zasłużony Obywatel Miasta i Gminy Kórnik.
Dwa zgromadzenia
Zgromadzenia: zwyczajne oraz nadzwyczajne

Jubileusz TFP

Na temat kanalizacji ...

Jubileusz TFP

Także 7 września wiceburmistrz Przemysław
Pacholski rozmawiał z dyrektorem Andrzejem Kazirodem z Aquanetu na temat budowy kanalizacji w Biernatkach i Błażejewie.
Etap projektowy tej inwestycji ma zakończyć
się w pierwszym kwartale 2019 roku. Projekt
kanalizacji Błażejewka zlecony ma zostać
przez UMiG w Kórniku i ma zostać wykonany
w tym samym terminie co dla sąsiednich
sołectw. Dyskutowano także na temat realizacji kanalizacji sanitarnej w Skrzynkach.
Przetarg dotyczący tej inwestycji ma być
ogłoszony pod koniec 2017 roku.

Jubileusz 25-lecia działalności świętowała 9
września jedna z największych kórnickich
firm, producent tektury falistej TFP. Podczas zorganizowanego tego dnia wielkiego
pikniku rodzinnego bawili się i integrowali
członkowie załogi przedsiębiorstwa, które
oprócz zakładu w Kórniku ma także filie
w Śremie i Babimoście.
Podczas części oficjalnej wyróżniono pracowników, którzy od 25 lat pracują w TFP.
Gratulacje i życzenia na ręce kierujących firmą Lucjany Kuźnickiej-Tylendy oraz Andrzeja
Tylendy złożyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski

Sesja
nadzwyczajna
W dniu 8 września zwołano w trybie nadzwyczajnym kolejną sesję Rady Miasta i Gminy
Kórnik. Powodem zwołania sesji była potrzeba dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2025. Radni wpisali do planu finansowego wsparcie dla Powiatu
Poznańskiego z przeznaczeniem na na rozbudowę drogi powiatowej 2477P Gądki-Szczodrzykowo z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 3 510 000 zł.
Dokonano takze zapisów przygotowujących gminę do przeprowadzenia przetargu na
odbiór odpadów komunalnych.
Szczegóły uchwały o zmianach w WPF znajdą Państwo na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13533
◊ ŁG
Szanowni Państwo,20.09.2017 r. o godzinie 17.00 zapraszam mieszkańców Kórnika
na spotkaniew Domu Parafialnym w Kórniku
Radna Danuta Paluszkiewicz

Trzymając byka za… ogon

członków Porozumienia Międzygminnego
administrującego Zakładem Gospodarki
Odpadami „Jarocin” odbyły się 12 września
w Jarocinie. W obu z nich samorząd Kórnika
reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Podczas pierwszego zgromadzenia przyjęto
zaległe sprawozdanie z działalności ZGO.
Podczas zgromadzenia nadzwyczajnego
przyjęto rezygnację prezesa Zarządu ZGO
Mariusza Małynicza oraz wybrano nowego
prezesa p. Witosława Gibasiewicza dotychczasowego Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
◊ Opr.ŁG

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik od dnia 15 września 2017r. do dnia
9 października 2017r., wywieszony został
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej
wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe:
- część działki nr 725 położonej w miejscowości Kamionki.
2) nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:
- działka nr 131/1 ( część nr 2) położona
w miejscowości Szczytniki.
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.

21 września 2017 r.
restauracja „Ventus”
godz. 19.00
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
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Nowe inwestycje
oświatowe

Postulat i czas
jego realizacji

Zakończyła się budowa Kompleksu Edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik
obejmująca szkołę podstawową –rozbudowa (etap 2), przedszkole wraz ze żłobkiem
(etap 3) i infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach
Konkurs architektoniczny na cały kompleks
został ogłoszony 14 lutego 2012 r.
W skład komisji konkursowej wchodzili:
arch. Andrzej Maciej Maleszka, arch. Katarzyna Dąbrowska-Marszał, Bronisław
Dominiak, Joanna Grzybowska, Sławomir
Lepczyński, Adam Lewandowski. Złożonych
zostało 71 wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie, z czego do konkursu
dopuszczono 56 pracowni architektonicznych. Wpłynęły 22 prace.
Wyniki konkursu ogłoszono w czerwcu 2012
r. Przyznano nagrodę I, II oraz dwa wyróżnienia. Zwycieżyło Studio Architektury Grzegorz
Siergiej z Wrocławia.
Przedmiotem opracowania konkursowego
była koncepcja:
- szkoły podstawowej z salą gimnastyczną
(etap I – 18 oddziałów, etap IV – 12 oddziałów)
- gimnazjum z salą gimnastyczną (etap II – 9
oddziałów)
- przedszkola wraz ze żłobkiem (etap III – 6
oddziałów przedszkola, 2 oddziały żłobka)
- zagospodarowania terenu zawierającego
oprócz programu kubaturowego zewnętrzne urządzenia rekreacyjno – sportowe,
zieleń parkową, komunikację i parkingi
w granicach opracowania.
Przedmiotem pierwszego przetargu w roku
2013 była budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap 1 – 18
oddziałów) z infrastrukturą towarzyszącą
w Kamionkach, gmina Kórnik.
Przetarg na rozbudowę szkoły podstawowej (pierwotnie budowę gimnazjum) oraz
przedszkola wraz ze żłobkiem z infrastruk-

turą techniczną został ogłoszony w dniu
15.04.2016r. Otwarcie ofert nastąpiło
w dniu 10.05.2016r. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano firmę PKOB Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER
z Trzemeszna,
Nadzór nad inwestycją sprawował Sławomir Gierliński (branża budowlana), Andrzej
Szafrański (branża elektryczna), Zdzisław
Urbaniak (branża sanitarna).
Podpisanie umowy na realizację nastąpiło
w dniu 6 czerwca 2016r. Przekazanie placu
budowy miało miejsce tego samego dnia.
Zakres prac:
Etap II
- budynek gimnazjum połączony ze szkołą
podstawową poprzez blok centralny,
Powierzchnia zabudowy – 2.899,93m2
Powierzchnia użytkowa – 3.813,13 m2
Kubatura – 18 229,95 m3
Wysokość budynku – 10,42 m
- droga wewnętrzna wzdłuż ul. Mieczewskiej
– fragment na odcinku pomiędzy wjazdem
północnym a centralnym,
- parking nr 1 dla samochodów osobowych
wzdłuż ulicy Mieczewskiej, na 43 miejsca
postojowe, w tym 2 stanowiska dla osób
niepełnosprawnych,
- plac gospodarczy – dojazd do strefy zaplecza hali sportowej,
- ciągi piesze w obrębie II etapu inwestycji,
- ogrodzenie docelowe części terenu wraz
z demontażem części ogrodzenia tymczasowego,
- układ zielni niskiej, średniej i wysokiej na
terenie kompleksu oraz wzdłuż ciągów
komunikacyjnych,
- infrastruktura techniczna w obszarach
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powyższych elementów zainwestowania,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku,
- sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do budynku oraz systemem odprowadzenia wód opadowych, w obrębie obszaru
II etapu inwestycji,
- kablowa sieć rozdzielcza nn w obrębie
obszaru II etapu inwestycji,
- sieć oświetleniowa terenu – dróg, ciągów
pieszych, wraz z szafkami sterowniczymi
i rozdzielniami elektrycznymi, w obrębie
obszaru II etapu inwestycji,
Etap III
- budynek przedszkola wraz ze żłobkiem,
Powierzchnia zabudowy – 2.135,59 m2
Powierzchnia użytkowa – 1.793,98 m2
Kubatura – 6.272,94 m3
Wysokość budynku – 3,94 m
- plac manewrowy przed zapleczem kuchennym i pomieszczeniem na odpady stałe,
- parking nr 4 dla samochodów osobowych
dostępny z ulicy Porannej Rosy, na 60 miejsc
postojowych, w tym 4 stanowiska dla osób
niepełnosprawnych,
- ciągi piesze w obrębie III etapu inwestycji,
- ogrodzenie docelowe terenu,

- układ zieleni niskiej, średniej i wysokiej na
terenie kompleksu,
- infrastruktura w obszarach powyższych
elementów zainwestowania,
- przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku,
- sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynku, separatorem substancji
ropopochodnych z osadnikiem oraz systemem odprowadzania wód opadowych,
w obrębie obszaru III inwestycji,
- przyłącze gazowe do budynku,
- kablowa sieć rozdzielcza nn w obrębie
obszaru III etapu inwestycji,
- sieć oświetleniowa terenu – dróg, ciągów
pieszych, wraz z szafkami sterowniczymi
i rozdzielniami elektrycznymi, w obrębie
obszaru III etapu inwestycji.
Budynek zaprojektowanego gimnazjum (9
oddziałów) – dwukondygnacyjny, wraz z jednokondygnacyjną halą sportową z widownią
na ok. 200 osób dostępną z poziomu piętra
wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym,

bez podpiwniczenia. Budynek dobudowany
do bloku centralnego szkoły podstawowej
i powiązany z nim komunikacyjnie i funkcjonalnie.
Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem (6
oddziałów przedszkola i 2 oddziały żłobka )
- jednokondygnacyjny, odrębny budynek
wraz z własną kotłownią i zapleczem kuchennym.
Wartość inwestycji etap II i III:
nadzór inwestorski 120. 540,00 zł
meble i wyposażenie 1.469.557,03 zł
budowa 18.463.142,68 zł
Termin zakończenia prac: 31.08.2017r.
Uroczystego otwarcia nowych inwestycji
i ich poświęcenia dokonano 1 września
2017 r.
(Na podstawie informacji z Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik).

W dniu 29 czerwca 2016 r. byłem świadkiem zdarzenia drogowego na ul. Głównej
w Borówcu na wysokości parkingu przed
Biedronką. Uczestnikami byli trzej kierowcy:
pojazdu opuszczającego parking w lewo
w stronę ronda, pojazdu skręcającego na
parking w prawo od strony ronda i pojazdu
poruszającego się z nim w kierunku Kamionek .Tylko jeden z nich zachowywał się na
drodze poprawnie. Który? Pozostawiam to
ocenie czytelników. Doszło do kolizji, która
zaowocowała drobnymi uszkodzeniami chyba każdego z pojazdów, niemniej w ocenie
poszkodowanych i współwinnych nie na tyle
poważnych by absorbować uwagę policji.
Czy do tego zdarzenia musiało dojść gdyby
oznakowanie jezdni wymuszało prawidłowe zachowania kierowców ? O ocenę
poprosiłem Komendanta Policji w Kórniku
i znalazłem potwierdzenie postulatu z jakim na moją prośbę tego samego dnia p.
radna Dorota Buchalska wystąpiła na sesji
Rady Miasta i Gminy Kórnik, co zostało
zaprotokołowane jako sprawa dla Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego, o co również
zabiegał w rozmowie p. Komendant Policji.
Nadto zawiadomiłem zarządcę drogi, czyli
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych o sugerowanej konieczności oznakowania tego
miejsca w sposób zabezpieczający wjazd i
wyjazd z parkingu.
Jakież było moje zdziwienie, żeby nie
napisać zaskoczenie, gdy bodajże 15 lipca
2017 roku zaobserwowałem prace drogowe
związane z malowaniem jezdni ul. Głównej
tuż przed wjazdem na parking Biedronki.
Teraz wjazd na parking jest oznakowany
linią przerywaną poprzedzoną z dwóch
stron podwójną linią ciągłą.

◊ Opr. ŁG

Tak więc rok z okładem wystarczył stosownym decydentom by zrealizować postulat
słuszny i nie wymagający wiele zachodu….
Tak trzymać!
Jeszcze tylko na samym parkingu należy od
jezdni domalować linię rozgraniczającą ruch
pojazdów wjeżdżających i opuszczających
parking i też będzie bezpiecznej. Tylko kto
zwróci się do Biedronki….
O powyższym skwapliwie poinformował
T.G.
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Jubileusz
niezwykłego domu
Dom to dobre określenie dla tego miejsca. Każdy kto tu przybywa spotyka się
z serdecznym przyjęciem zgodnie ze staropolskim powiedzeniem „Gość w dom,
Bóg w dom”. A przecież domownicy zwani dalej uczestnikami przybywają tutaj ze
swoich domów rodzinnych razem ze swoimi wyjątkowymi problemami, problemami których ciężaru wielu z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Mimo to Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem radosnym i wyjątkowym, jak wyjątkowi są
ludzie którzy go tworzą.
Z inicjatywą stworzenia miejsca, które zapewniałoby opiekę i dalszy rozwój osobom
niepełnosprawnym, które kończą naukę
w szkołach specjalnych a potem często świat
o nich zapomina, wyszli u zalania swojej działalności członkowie obchodzącego w tym roku
15-lecie istnienia Kórnickiego Stowarzyszenia
„Klaudynka”. Pierwszy wniosek o utworzenie
ŚDS Gmina Kórnik złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w maju 2008
roku, jednak ze względu na brak środków
finansowych w budżecie państwa wniosek
po merytorycznej akceptacji został odłożony
do szuflady i czekał na swój czas. Dopiero fakt
dostosowania części budynku Domu Sióstr
Miłosierdzia w Kórniku przez samorząd Kórnika, Stowarzyszenie „Klaudynka” i licznych
sponsorów umożliwił otwarcie ŚDS. W dniu 25
października 2011 r. Rada Miejska w Kórniku
powołała Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kórniku, którego działalność rozpoczęła się
z dniem 1 marca 2012 roku.
Jak wspomina Anita Wachowiak, od początku
kierująca działaniami ŚDS „Utworzenie Domu
było naturalną odpowiedzią samorządu na
obecne w środowisku osób niepełnosprawnych problemy. Placówka została początkowo
przeznaczona dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekle chorych
psychicznie zamieszkałych na terenie naszej
gminy. W styczniu 2015 roku udało nam się
poszerzyć liczbę uczestników do 25”.

Co ciekawe liczba rzeczywistych uczestników
jest większa od liczby miejsc w placówce. Cztery osoby mają „podzielone etaty”. Dwie osoby
uczestniczą w dwa dni w tygodniu w zajęciach,
dwie inne w trzech dniach w tygodniu.
Dodatkowo w ramach nieobecności innych
uczestników przychodzi na ich miejsce dwóch
kolejnych.
Pani Anita tak opisuje profil działalności
ŚDS: „Dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami mają zapewnioną możliwość
wykonywania obowiązku szkolnego. Niestety
na tym oferta skierowana do osób niepełnosprawnych się kończy. Po ukończeniu szkoły
życia lub klas życia pozostają przysłowiowe
cztery ściany w domach rodzinnych oraz
spędzanie czasu w sposób bierny, w izolacji
od społeczeństwa. Placówki skierowane dla
osób niepełnosprawnych na terenie ościennych gmin często są przepełnione i nie chcą
przyjmować nowych uczestników. Na terenie
naszej Gminy nie istniała wcześniej żadna
placówka wspierająca osoby niepełnosprawne. Środowiskowy Dom Samopomocy jest
zatem pierwszym krokiem dla wielu tych
osób do wyjścia z ukrycia i nawiązania czasem pierwszych relacji społecznych. Jest to
szansa na poznanie zupełnie innego życia,
od tego w którym cały czas tkwią. Udział
w zajęciach umożliwia przebywanie w grupie
rówieśniczej oraz integrację z najbliższym
środowiskiem, a dla wielu osób to jedyna

możliwość na wyjście z domu, a w przyszłości na rozpoczęcie procesu aktywizacji
zawodowej. Pobyt w Domu wpływa korzystnie na funkcjonowanie nie tylko samych
uczestników, ale także całych ich rodzin.
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych często wspominają i uskarżają
się na własne położenie. Szukają pomocy
w różnych instytucjach i organizacjach, lecz
nie są w stanie jej pozyskać. Zostają skazani
na dwudziestoczterogodzinną opiekę nad
niepełnosprawnymi członkami swoich
rodzin. Mimo tego, że czasem sił im brak
i czują się wyczerpani nie chcą oddać swoich
dorosłych już dzieci do Domów Pomocy Społecznej. Zajęcia w Środowiskowym Domu są
dla takich rodzin doskonałym rozwiązaniem
ich obecnych problemów.
Głównym celem Środowiskowego Domu
Samopomocy jest zwiększenie zaradności
i samodzielności życiowej oraz integracja
uczestników. Cel ten realizowany jest poprzez: integrację społeczną, trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów.
Dom jest czynny od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem świąt, przez osiem godzin dziennie. Zajęcia dla uczestników organizowane
są przez 6 godzin, a pozostały czas pracy
przeznaczony jest na czynności porządkowe
i organizację dowozu uczestników. Osoby
biorące udział w zajęciach mają zapewniony
dowóz oraz powrót do miejsca zamieszkania.
Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny
(zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społeczne) i uzależniony jest od dochodu
uczestnika. W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość całkowitego zwolnienia
z ponoszenia odpłatności.
Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia
i możliwości osób uczestniczących. Dzięki
prowadzonej terapii zajęciowej uczestnicy
mogą rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić zdolności manualne, umiejętności
planowania i przewidywania”.
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15 lat
Klaudynki
Dlaczego warto być z Nami 30 września?
Symboliczny „Bieg Charytatywny”/SPACER
na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
Przepiękne miejsce Arboretum w Kórniku
w jesiennej odsłonie. Trasa cudowna pokazująca piękne zakątki Arboretum, a zakończona na polanie przed zamkiem.Uczestnicy
biegu/spaceru otrzymają niespodziankowe
pakiety startowe oraz dodatkowe nagrody.
Wszyscy wspólnie odśpiewają „STO LAT”
(godz. 10:30) dla Stowarzyszenia KLAUDYNKA. Smaczny torcik, wata cukrowa oraz
występy i animacje czekają na Polanie przed
Zamkiem dla biegaczy oraz gości.
START: godz. 09:00
Zapisz się już dziś:
https://plus-timing.pl/zgloszen…/bieg_klaudynki-kornik-2017/

Działalnością ŚDS kieruje pełniąca także
funkcję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
w naszej gminie Anita Wachowiak. Na co dzień
pracują tu Karolina Kapczyńska, siostra Arleta
Tyrakowska, Karolina Świątek, Lucyna Smolarkiewicz, Katarzyna Pelczyńska i Aleksandra
Pawlińska-Maćkowiak. Anetta Szarzyńska,
Krzysztof Mazurczak współpracują z ŚDS.
Nieoceniony jest wkład w działalność ŚDS wolontariuszy: Marii i Jerzego Zielińskich, Krystyny
Przybył, Urszuli Lewandowicz, Jadwigi Niemier,
Aleksandry Chałupki, Ewy Klupczyńskiej.
Najważniejsi są jednak uczestnicy: Łukasz,
Krysia, Piotr, Hubert, Hania, dwóch Hubertów,
Gosia,Józef, Marta, Krzysiek, Wojtek, Paweł,
Karina, Maurycy, Dawid, Leszek, Honorata,
dwóch Tomków, Paulina, Daria, Aga, Marcin,
Damian, Bartek, dwóch Karolów i Kamil.

Jubileusz Domu obchodzono z rozmachem
w dniu 7 września. Gośćmi byli burmistrz Jerzy
Lechnerowski, proboszcz Grzegorz Zbączyniak oraz przedstawiciele szkół, przedszkoli,
firm i instytucji współpracujących z ŚDS.
Rodzina ŚDS ujawniła nie pierwszy już raz swoje talenty i przygotowała dla nas niesamowity
program artystyczny, w którym łzy wzruszenia
poprzedzały szczery śmiech przechodzący
znów we wzruszenie. A na zakończenie raczyliśmy się domową grochówką.
Życzymy rodzinie ŚDS spełnienia marzeń,
w tym tego by dzięki powiększeniu bazy lokalowej umożliwić kolejnym osobom dostanie
się do tego niezwykłego Domu.
◊ ŁG
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„Zarządzanie
krajobrazem miasta“

W dniu 8 września br. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się
konferencja pt. „Zarządzanie krajobrazem
miasta” zorganizowana przez Wojewodę
Wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut
Dziedzictwa. W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg wicewojewoda wielkopolska, prof.
Małgorzata Rozbicka dyrektor Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, Ewa Bortkiewicz dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN,
Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków oraz samorządowcy
i pracownicy służb konserwatorskich z terenu
województwa wielkopolskiego.
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku reprezentował kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Tomasz Wojciechowski.
W konferencji uczestniczyli naukowcy związani z Kórnikiem – prof. Jacek Kowalski oraz
dr Ilona Potocka. Wielokrotnie nawiązywano
do pozytywnych oraz negatywnych zdaniem

Zebrania
wiejskie
W dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek)
o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Tematami zebrania będą: podział środków
z Funduszu Sołeckiego oraz sprawy bieżące.
◊ Sołtys Dziećmierowa
Henryk Hypsior

W dniu 21 września 2017 r. (czwartek)
o godz. 18:00 w świetlicy Robakowo-Osiedle
odbędzie się zebranie wiejskie.
Program zebrania:
1. Otwarcie i powitanie gości
2. Co nowego w Robakowie
3. Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na rok
2018
4. Wolne głosy
◊ Sołtys Robakowa-Osiedle
Andrzej Surdyk

prelegentów przykładów pochodzących z krajobrazu naszego miasta.
Jako wstęp zaprezentowany został film pt.
„Krajobraz mojego miasta”, (http://http://krajobrazmojegomiasta.pl/film-krajobraz-mojego-miasta). Prof. Piotr Korduba z Instytutu
Historii Sztuki UAM Poznaniu w wystąpieniu
„Panoramy miejskie w Wielkopolsce - stan
i nadzieje” przedstawił problem właściwego
kształtowaniu krajobrazu miasta, elementów

małej architektury i zabudowy miejskiej.
Dr Ilona Potocka z Katedry Turystyki i Rekreacji
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu zwróciła uwagę na
pomijany często aspekt związku pomiędzy
estetyką wizualną krajobrazu, a wartością
przestrzeni miejskiej. Andrzej Billert, specjalista z zakresu komunikacji miejskiej poruszył
problem organizacji ruchu w zabytkowym
mieście i jego wpływu na organizację życia.
Prof. Jacek Kowalski z Instytutu Historii Sztuki
UAM w Poznaniu przedstawił założenia opisywanego już na naszych łamach „Projektu
Kórnik”. Nowością był apel naukowca skierowany do Prezydenta RP, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz organów
konserwatorskich, by miasteczka o tak cennych walorach jak Kórnik objąć szczególną
opieką i skonstruować program ich ochrony,
koniecznie wsparty potrzebnymi funduszami
koniecznymi do jego realizacji.
Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wystąpieniu
„Można dobrze. Panorama przedsięwzięć
udanych” przedstawiła przykłady dobrych
realizacji w przestrzeni publicznej z ostatnich
lat z terenu całego województwa wielkopolskiego.
◊ ŁG

Wieści
z Błażejewa

KOLOROWE LATO W BŁAŻEJEWIE
Mało było gorących i słonecznych dni tego
lata, ale w Błażejewie lipiec i sierpień były
wesołe i kolorowe. Spotykaliśmy się przez
całe wakacje 2 razy w tygodniu na różnych
warsztatach. W zajęciach brały udział także
dzieci z Błażejewka.
Poznaliśmy sposoby wyplatania koszyków
na warsztatach wikliniarskich. Na warsztatach ,,Małego chemika” wykonywaliśmy
wiele bardzo ciekawych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem produktów,
z których codziennie korzystamy w kuchni.
Teatr cieni ,, Latarenka” w lipcowy wieczór
przeniósł nas w zaczarowany świat baśni.
Przez trzy dni w sierpniu na warsztatach
teatralnych poznawaliśmy sposoby wyrażania swoich emocji za pomocą głosu, mimiki
i ruchu. Efektem naszej pracy – i przede

Podziękowania
wszystkim zabawy -były dwie etiudy teatralne. Przedstawiliśmy je rodzicom. Bardzo się
podobały!
Na warsztatach ,,Szycie jest piękne” uczyliśmy się szyć, Okazało się, że to wcale nie
jest takie trudne.
Wiele radości sprawiły nam też warsztaty
kulinarne – samodzielnie piekliśmy naleśniki z owocami. Na warsztatach ,,BumBum
rurki” śpiewaliśmy i graliśmy gamę i wesołe
piosenki.
Pani Sołtys Beata Jefremienko prowadziła
dla dzieci warsztaty plastyczne i klub gier
planszowych.
Wakacje w Błażejewie były kolorowe i pełne
wrażeń. Szkoda, że trwały tak krótko.
Dziękujemy pani Małgorzacie Kurzawie za
sponsorowanie warsztatów ,,Szycie jest
piękne”.

Komitet Organizacyjny Dożynek Parafialnych przy Parafii Wszystkich Świętych
w Kórniku składa podziękowania sponsorom – darczyńcom, którzy udzielając
wsparcia finansowego przyczynili się do
urozmaicenia i uatrakcyjnienia odbywających się podczas dożynek parafialnych
zabaw i konkursów.
Ci chlebodawcy to:
Spółka JAGROL z Pierzchna
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Hedan D.H.Wlazły z Trzebisławek
Surówki Państwo Grześkowiakowie
z Bnina
Produkt Plus Sp. Jawna,
Pan P. Słabolepszy z Kleszczewa
Pan Tomasz Tic z Runowa

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2017 r. do 20 października
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową oraz zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru, zgodnie z polityką
Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 17 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Błażejewie, ul. Mikołajczyka 46, 62-035
Błażejewo o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 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 6 listopada 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 2017 r. poz. 570) 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.

Hurtownia Kosmetyków
W.J.Powąska z Kórnika
Restauracja „Tawerna pod Żaglami”
B.M.Walczak
T. A. Latanowicz z Runowa
Zakład Projektowania i Nadzoru
Budowlanego z Kórnika Pan M.Pieczyński
SPRZĄTANIE ŚWIATA W BŁAŻEJEWIE
W odpowiedzi na apel Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa i zgodnie z coroczną sołecką tradycją w sobotę, 2 września
2017 roku w Błażejewie odbyło się sprzątanie świata. W akcji wzięło udział 13 osób
- ośmioro dzieci i pięciu dorosłych. Zaopa-

trzeni w rękawiczki i worki na śmieci wyruszyliśmy w teren. Mimo niedużej frekwencji
udało nam się zebrać 8 dużych worków
śmieci. Dziękuję wszystkim uczestnikom
akcji. Dzięki Wam świat stał się odrobinę
piękniejszy.
◊ Sołtys Beata Jefremienko

Kwiaciarnia GABI Gabriela Pawlak
z Robakowa
Melagris z Robakowa
Hipromine z Robakowa
Pan Jacek Wieczorek z Dziećmierowa
Restauracja „Oskar” Artur Duda z Kórnika
Panowie Piechowiakowie z Dziećmierowa
Również duże podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom Szczodrzykowa,
którzy tak licznie włączyli się i zaangażowali
w organizację dożynek parafialnych Szczodrzykowo 2017 a przede wszystkim za ich
spontaniczność i pomoc płynącą z serca.
Za Komitet Organizacyjny
					
◊ Roman Genstwa
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Dołącz do Szlachetnej Paczki
i zdobądź doświadczenie!
Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, planowanie i dobra organizacja
pracy, a także doświadczenie w obszarze PR
czy logistyki – chcesz zdobyć kompetencje
cenne na rynku pracy? Zostań SuperW, czyli
wolontariuszem Szlachetnej Paczki! Twoja
praca przełoży się nie tylko na Twój rozwój
i poznanie nowych ludzi, ale też na pomoc
dzieciom i pomoc ubogim. Wolontariuszy
szukamy także w Kórniku!
W naszej gminie będziemy pomagać już po
raz czwarty. Obecnie jesteśmy na etapie
kształtowania rejonu dla potrzeb kolejnej
edycji. Większość naszych wolontariuszy po
jednoraazowym uczestnictwie w projekcie
nie jest w stanie zrezygnować z udziału w kolejnych edycjach - zawiązujemy przyjaźnie,
mamy ogromną satysfakcję z wpływu jaki
posiadamy na lokalną społeczność.
Nie daj się namawiać i dołącz do nas!
Do zadań superW należą: zmiana życia
potrzebujących: jako wolontariusz Paczki
spotkasz się z rodzinami żyjącymi w biedzie.
Podejmiesz decyzję, dla których z nich włączenie do projektu będzie szansą na zmianę.
Tworzenie niezwykłych historii: rodziny
w potrzebie z Darczyńcami, którzy przygotują dla nich pomoc. Będziesz świadkiem

niezwykłych spotkań, wzruszeń i przemian.
Organizacja eventów razem z innymi SuperW zorganizujesz Finał ogólnopolskiego
projektu pomocowego (Paczka). Ewaluacja:
będziesz współtworzyć podsumowanie
projektu, które pozwoli doskonalić Paczkę
Gwarantujemy Ci: ważne kompetencje
społeczno-biznesowe: zarządzanie sobą
w czasie, praca w grupie, wielozadaniowość,
rozwój w wybranej przez Ciebie dziedzinie
– od PR po logistykę. Samorozwój: nowe
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne − jeden z istotnych czynników sukcesu
na rynku pracy. Rozwijasz się tu i teraz, ale
zdobyte doświadczenie procentuje w przyszłości. Sieć kontaktów: będziesz mieć
dostęp do osób, z którymi na co dzień nie
miałbyś okazji się spotkać − od artystów,
przez urzędników, po lokalnych biznesmenów. Niezwykłe przeżycia: ogólnopolskie
wydarzenia z udziałem setek SuperW,
motywujące szkolenia, pełen emocji Finał
− gwarantujemy, że Paczka to niesamowite
przeżycia, które zostają
w sercu na długo! Radosc mądrej pomocy,
gdy zdasz sobie sprawę, że dzięki Tobie
zmienia się czyjeś życie.

XXIX TURNIEJ ŻNIWNY KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO (KBBK),
26 SIERPNIA 2017 R.

Zgłoś się, jeśli: Ideały są dla Ciebie ważne
i pragniesz zmieniać świat, potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na drugiego człowieka, umiesz przyjmować informację zwrotną. Masz motywację do rozwoju
i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by
intensywnie pracować. Identyfikujesz się
z wartościami Stowarzyszenia WIOSNA
i przyjmujesz zasady naszych projektów
w całości, odpowiedzialnie podchodzisz do
swoich obowiązków, jesteś skoncentrowany
na celu oraz masz skończone 18 lat.
Zgłoś się:
www.superw.pl
– czekamy na Ciebie!
◊ Szlachetna Paczka Kórnik

Ruszają bezpłatne szczepienia Zbiórka
przeciw grypie
dla Adasia
Już po raz czwarty mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą skorzystać z bezpłatnych
szczepień przeciw grypie. W piątek, 15 września rusza kolejny sezon profilaktycznego programu finansowanego ze środków powiatu
poznańskiego. Nasze kilkuletnie działania na
rzecz profilaktyki szczepień zostały docenione. Przedstawiciele powiatu w czwartek, 14
września w Warszawie, odbiorą tytuł „Lidera
w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy”.
Program obejmuje wszystkie 17 gmin
powiatu poznańskiego i skierowany jest
do osób zameldowanych na ich terenie,
w wieku od 50 roku życia, urodzonych nie
później niż 31 grudnia 1967r. Szczepienie
poprzedzone jest badaniem kwalifikującym.
Wszelkie szczegółowe informacje można
uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 15.00, w sekretariacie
Przychodni EDICTUM w Poznaniu przy ul.
Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120 oraz telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod nr tel. 61 847 04
54, 61 843 91 49 oraz na stronie internetowej
http://edictum.pl/programy/grypa-powiat-poznanski-2017/.

W minionych trzech latach zaszczepiono
przeciw grypie ponad siedem tysięcy osób, na
co wydano w sumie 260.434 zł. W tym roku
powiat poznański przeznaczył na szczepienia
dla blisko 3000 osób 140.000 zł.
Celem akcji jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i związanych z nimi powikłań
pogrypowych. Skorzystanie z bezpłatnych
szczepień ma też na celu redukcję liczby
hospitalizacji, ograniczenie przypadków
śmiertelnych spowodowanych grypą lub
powikłaniami pogrypowymi oraz zwiększenie
wiedzy na temat profilaktyki tej choroby.
W roku 2017 powiat wydał blisko 800 tysięcy
złotych na programy profilaktyczne związane
ze szczepieniami (pneumokoki, HPV, grypa).
W uznaniu za trud wkładany w realizację
zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia,
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyznał powiatowi poznańskiemu tytuł „Lidera
w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy”.
Wręczenie nagrody odbędzie się 14 września
br. w Sejmie RP, podczas IX Dorocznej Debaty
Ekspertów Flu Forum 2017 w Warszawie.
◊ JoannaFelińska

AFISZ

Żniwne
strzelanie

Informuję, że podczas Festynu Ekologicznego przeprowadzony będzie konkurs dla
osób, które dostarczą nakrętki plastikowe w
ramach zbiórki dla Adasia. Nagrody to m. in.
1 fenig z 1828 roku, moneta 10 000 zł oraz
słodycze dla dzieci.

W Kolegiacie Kórnickiej ks. proboszcz Grzegorz Zbączniak odprawił Mszę św. w intencji
Bractwa Kurkowego. W homilii nawiązał do
idei braterstwa i patrona bractw kurkowych
Św. Sebastiana. Następnie poświęcił przygotowaną tarczę statutową namalowaną przez
Marka Fludrę. Turniej żniwny Bractwa Kurtkowego jest ukoronowaniem obchodów
Święta Plonów Gminy Kórnik. Nadmienić
warto, że w tym samym dniu, poświęcono
sztandar Koła Pszczelarzy w Kórniku, obchodzącego 60-lecie istnienia.
Pod okiem strzelmistrzów KBBK: Mariana
Błaszaka i Zdzisława Jakubowskiego rywalizowano o tarcze i cenne nagrody.
W rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego zwyciężył Maciej Łabno, Adam Szyszka został
I. Rycerzem, a Robert Kolwicz II. Rycerzem.
Nazwisko zwycięzcy, zostanie wygrawerowane na kolejnym srebrnym oczku łańcucha
króla żniwnego KBBK. Jest to najtrwalsza
forma zapisu, dzięki temu znamy nazwiska
wszystkich królów żniwnych Kórnika od
1923 do 1939 r. i od 1989 r. gdy rozegrano
pierwszy po wojnie turniej.
W otwartym turnieju o tarczę Powstańczą
ufundowaną przez Jędrzeja George Frynasa
– wnuka Powstańca Wlkp. zwyciężył Zdzisław Jakubowski. Zdzisław Kaczmarek i Robert Kolwicz zajęli drogie i trzecie miejsce.

Ewa i Darek Pietrzak z Grójca, właściciele
Firmy Mega Handel Export- Import Sp. Z.o.o.
ufundowali tarczę firmową. Zwycięzcą
turnieju o tę tarczę został Maciej Łabno.
Zdzisław Kaczmarek był drugi a Wojciech
Antczak trzeci.
Grzegorz Toboła, król kurkowy, ufundował
tarczę żniwną. Zdobywcą tarczy żniwnej
został Zdzisław Kaczmarek ze Swarzędza,
członek zarządu Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich. RP. Marian Błaszak był
drugi a Marek Baranowski trzeci.
Pasjonująco, jak zwykle odbywało się strzelanie do kura. Zwycięża w tym turnieju ten
kto swoim strzałem strąci kura. Dokonał
tego Wiesław Łyczkowski z Robertem Stanisławskim, obaj z Poznańskiego Bractwa
Strzeleckiego, Trzeci był Norbert Biniek
z Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
Dnia 23 września 2017 r. odbędą się uroczystości 30.lecia odnowienia Bractwa Kurkowego w Kórniku-Bninie. Zamek Kórnicki
przygotowuje okolicznościową wystawę
pamiątek historycznych. Do Kórnika przybędę goście z Belgi, Niemiec, Holandii oraz zaprzyjaźnionych bractw kurkowych z Polski.
Zapraszamy.
				
◊ Kazimierz Krawiarz

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

16.09-16.10 - STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGON ZAPRASZA NA WYSTAWĘ ZDJĘĆ
TEATRALNYCH „TEATR NA DYCHĘ!”. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.

20.09 - KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA: PÓŁWYSEP „SZYJA” ZAPOMNIANY
SKARB. Hotel Daglezja w Kórniku (ul. Stanisła-

wa Woźniaka 7). Początek godz. 10:00. Wstęp
wolny.

20.09 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka
umysłu. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.
21.09 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
„Trzymając byka za ogon - czyli jak to się robi
w Indonezji”. Restauracja Ventus w KCRiS OAZA.
Godz. 19:00. Zapisy pod nr tel. 618 170 021.

22.09 – WERNISAŻE: „CZŁOWIEK I JEGO
ŚRODOWISKO” ORAZ „MAŁE BOISKO
WZRUSZEŃ”. Kórnicki Ośrodek Kultury

(ul. Prowent 6), godz. 19:00.

22.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. Rykowisko. Zbiórka: Leśniczówka Błażejewo 41a,
godz. 18:00. Wstęp wolny. Zajęcia otwarte
dla wszystkich chętnych.
23.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. Pokaz
laserowy. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN
(Borówiec, ul. Drapałka 4), godz. 20:00.
Wstęp wolny. Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych.
23.09 - III FESTYN EKOLOGICZNY. Płyta
kórnickiego rynku, w godz. 10:00-15:00.

Składam podziękowania dla pani sołtys
Dachowy oraz mieszkańców tej wsi, którzy
włączyli się w naszą zbiórkę. Dziękuję także
wszystkim innym osobom, które wspieraja
naszą akcję.
◊ Jan Nowaczyk
Koordynator akcji

27.09 - AKADEMIA SENIORA. Kórnicki
Mistrz Kuchni Senior + Junior. Strażnica
OSP Kórnik, godz. 16:30. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy tel. 515 229 684,
886 111 091.
30.09 - 15 LAT KLAUDYNKI - BIEG CHARYTATYWNY „KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY”. Arboretum w Kórniku, start godz.
9:00. Zapisy na stronie www.klaudynka.
org.pl, www.facebook.com/StowarzyszenieKlaudynka/
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

◊ ZF
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60-lecie Koła
Pszczelarzy w Kórniku

Dotychczasowe systematyczne wspieranie pszczelarstwa na ziemi kórnickiej przez
lokalny Urząd Miasta i Gminy, osiągnęło swój kulminacyjny punkt poprzez połączenie obchodów Dożynek Gminy Kórnik i Jubileuszu 60-lecia Koła Pszczelarzy w
Kórniku. Wspólne świętowanie odbyło się w Sołectwie Czmoń w sobotę 26 sierpnia
2017 r. Dzień ten na trwałe wpisał się w historię koła, dzięki przekazaniu i poświęceniu sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Kórniku.
Władze Urzędu Miasta i Gminy Kórnik reprezentowali Burmistrz Jerzy Lechnerowski
wraz z zastępcami i urzędnikami oraz radni
Miasta i Gminy Kórnik z Przewodniczącym
Adamem Lewandowskim na czele. Zaproszenie na jubileuszowe uroczystości przyjął
też i osobiście zaszczycił obecnością Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Waldemar Kudła. Obchody uświetniły także
przybyłe delegacje i poczty sztandarowe
z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu z Prezesem Piotrem Borowiakiem
na czele oraz Kół Pszczelarzy z Gniezna,
Jarocina, Kostrzyna, Książa, Mosiny, Ostrowa
Wlkp., Pobiedzisk, Swarzędza, Śremu, Środy
Wlkp. i Wągrowca.
Historię Koła Pszczelarzy przedstawił dr
Kazimierz Krawiarz – kustosz Izby Pamiątek
Regionalnych w Kórniku. Symbolikę sztandaru zaprezentował aktualny Prezes Koła
Pszczelarzy w Kórniku Stanisław Duszczak.
Na sztandarze profesjonalnie wykonanym
przez firmę „Haftina” z Piotrkowa Trybunalskiego dominują elementy ściśle związane
z pszczelarstwem.
Po przekazaniu sztandaru przez Prezydenta
PZP na ręce Prezesa KP Kórnik, złożył on
uroczyste ślubowanie i przekazał pocztowi sztandarowemu, który w tym dniu
sformowali – chorąży Roman Fludra oraz
przyboczni Róża Płotkowiak i Paweł Pieczyński. Przedstawiciele współfundatorów
przybili symboliczne gwoździe reprezentując: Zarząd i Członków Koła Pszczelarzy
w Kórniku – najstarszy Członek KP Kórnik
Dezydery Adamski i najmłodszy Członek
KP Kórnik Patryk Sosnowski, Prezes Koła
Pszczelarzy w Kórniku - Stanisław Duszczak,
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Pozna-

niu – Prezes Piotr Borowiak, Koło Pszczelarzy
w Jarocinie – Prezes Sławomir Studziński,
Koło Pszczelarzy Wągrowiec – Prezes Bonifacy Burzyński, Gospodarstwo Pasieczne
Jolanta i Jan Socha Czmoń, „RUBUS” Malinowa Szkoła Rodzenia w Kórniku - Iwona
Marczak, Rodzina Walentego Duszczaka
– Julia Kuczkowska oraz Sklep Pszczelarski
Marlena i Szczepan Socha -www.ApiArt.pl.
Z tej okazji dokonano stosownych wpisów
w „Księdze Pamiątkowej”. Potem był czas
listów gratulacyjnych, podziękowań i okolicznościowych przemówień.
Koło Pszczelarzy zrzeszające dzisiaj 51
członków, w tym aż 10 kobiet, wyróżnia
się w ostatnich kilku latach prowadzonymi
szkoleniami branżowymi oraz działaniami
wykraczającymi poza szeregi organizacji
pszczelarskiej. Sezonowo prowadzone jest
„Pogotowie Rojowe KP Kórnik”, w bnińskim
ratuszu w gablocie Izby Pamiątek Regionalnych jest stała ekspozycja odznaczeń,
medali, dyplomów i innych pamiątek
z historii koła, w Instytucie Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk przy kórnickim
parku i arboretum w jednym z pomieszczeń
wystawowych zgromadzony jest historyczny
sprzęt i akcesoria pszczelarskie. Rozdawane
są rośliny miododajne z własnej hodowli.
Członkowie koła czynnie angażują się w nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów
oblatywanych przez owady zapylające. Opublikowano kilkadziesiąt artykułów w kórnickim dwutygodniku z cyklu „Bzzz… zza ula”,
gdzie „ludzkim językiem” przedstawiana jest
lokalnej społeczności specyfika wszystkiego
co wiąże się z pszczelarstwem. Koło bierze
też udział cyklicznie w akcjach pokazowych,
edukacyjnych, ekologicznych i charytatyw-

nych, w tym ostatnio organizując licytacje
„Pszczelich Talonów” umożliwiających wzięcie udziału w akcji „Pogotowia Rojowego”
lub „Wizycie w Pasiece”.
Te działania znalazły nie tylko uznanie i poparcie WZP Poznań, ale także spotkały się
z aprobatą PZP, w imieniu którego Prezydent Waldemar Kudła wręczył odznaczenia
i medale, o których pisaliśmy w poprzednim numerze. Prezes WZP Poznań Piotr
Borowiak wręczył Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kórnik Jerzemu Lechnerowskiemu
w dowód uznania figurę Św.Ambrożego
patrona pszczelarzy. Gmina Kórnik choć
formalnie nie posiada tytułu „Gminy przyjaznej pszczołom”, to jednak poprzez swoje
dotychczasowe działania w istotny sposób
wspiera pszczelarstwo, nie tylko na lokalnym gruncie.
Chwilą zadumy i ciszy uczczono pamięć
zmarłych, byłych Członków w tej ponad półwiecznej historii koła. Miłym i wzruszającym
akcentem było wykonanie Hymnu Pszczelarzy do słów ks. dra Henryka Ostacha przez
Członka Honorowego WZP Poznań - Jerzego
Guszczyńskiego z KP Kostrzyn.
Podczas części plenerowej jubileuszu
uczestnicy aktywnie korzystali ze stoiska
pszczelarskiego prowadzonego przez odznaczonego brązową odznaką PZP Pawła
Sosnowskiego oraz możliwości zrobienia
pamiątkowego zdjęcia przy fotościance
z misiami i pszczołami. W czasie polowej
mszy św. dożynkowej ksiądz Grzegorz Zbączyniak proboszcz parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku dokonał uroczystego
poświęcenia sztandaru Koła Pszczelarzy
w Kórniku powierzając pszczelarzy opiece
m.in. ich patrona Św.Ambrożego.
W przemówieniu po ceremoniale obrzędowym dożynek, przed tak licznie zgromadzonym audytorium, Prezydent PZP
Waldemar Kudła dobitnie przedstawił rolę
pszczelarstwa w rolnictwie, sadownictwie
i ogrodnictwie. Wystąpienia Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego oraz Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka doskonale korespondowały z „koegzystencją”
- myślą przewodnią wspólnych obchodów
święta rolników, sadowników, ogrodników,
działkowców i pszczelarzy.

Współpraca
działkowców
Równe 30 lat temu po raz pierwszy przyjechali do Poznania działkowcy niemieccy
z okręgu Westfalia-Lippe, by zapoznać się
z polskimi ogrodami działkowymi i polskimi
działkowcami. Po trzech dekadach, od 5 do 9
września bieżącego roku gościła w Poznaniu
17 osobowa grupa działkowców z Niemiec
z przewodniczącym Zarządu Krajowego
Westfalia–Lippe Wilhelmem Spießem
i członkiem Prezydium Niemieckiego Związku Działkowców Wernerem Heidemannem.
Tegoroczna wizyta, podobnie jak wszystkie
poprzednie była okazją do zaprezentowania
kolejnych ogrodów działkowych i spotkań
działkowców, ale też do pokazania ciekawych miejsc i przyrodniczych osobliwości
naszego regionu. W pierwszym dniu wizyty
działkowcy niemieccy na zaproszenie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego odwiedzili
Arboretum Kórnickie oraz zwiedzili pałac
w Kórniku.
Kolejnymi punktami kilkudniowego programu były: zwiedzanie firmy nasiennej Spójnia
Nochowo, spotkanie z działkowcami ROD
Wszyscy chcemy czerpać z dóbr naszej Ziemi, z szacunkiem dla natury, współistnienia
ludzi, pszczół - naszych „podopiecznych”
i innych owadów zapylających.
W imieniu Zarządu Koła Pszczelarzy w Kórniku dziękuję za wspólne obchody jubileuszu
60-lecia Koła Pszczelarzy w Kórniku.

◊ Stanisław Duszczak
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

im. M. Kopernika w Śremie, zwiedzanie
Parku Orientacji Przestrzennej i Muzeum
Niewidomych w Owińskach, pobyt w rejonie
Dziewiczej Góry, zwiedzenie Akwenu Marina, zapoznanie się z nowoczesną spalarnię
odpadów komunalnych w Poznaniu, wizyta
w ROD Karolin, spotkanie z dziekanem
i pracownikami Wydziału Geografii UAM
w Poznaniu, wizyta w ROD im. ks. Przyłu-

„Jacaras“
w Kórniku
Porywający koncert zespołu „Jacaras” miał
miejsce 3 września w Kolegiacie Kónickiej.
Muzycy zaprezentowali hiszpańskie tańce
barokowe w ramach 10. edycji festiwalu
„Akademia Gitary”.
Zespół Jacaras powstał w 2009 roku. Tworzą
go absolwenci Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu. Od września 2012 roku zespół
podjął współpracę ze śpiewaczką pochodzą-

skiego i w ROD im. 2 Armii WP, zwiedzenie
Bramy Poznania oraz spotkanie z Zastępcą
Prezydenta Poznania Jędrzejem Solarskim.
Goście uczestniczyli także w obchodach
Okręgowego Dnia Działkowca i obchodach
Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego.
◊ ŁG
cą z Meksyku-Julietą Gonzalez-Springer, specjalizującą się w wykonawstwie barokowym.
Kierownikiem zespołu jest prof. Piotr Zaleski, prowadzący w uczelni klasę gitary.
Zespół wykonuje wokalno-instrumentalne
formy okresu baroku oraz tańce Hiszpanii,
znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, opracowane na współczesne instrumentarium.
Skład zespołu:
Piotr Zaleski - timple, Julieta Gonzalez-Springer - wokal, Łukasz Figiel - gitara basowa,
Mateusz Ławniczak, Łukasz Oleszek, Martin
Złotnicki - gitary, Jakub Persona - instrumenty perkusyjne.
◊ Opr. ŁG
Na podstawie http://www.jacaras.pl
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Osiągnięcia uczniów
ZS w Kórniku

Sukces
Pauliny

Rok szkolny 2016/2017 okazał się owocny dla uczniów naszej szkoły, a to za sprawą sukcesów, które odnieśli na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Poza realizacją
przedmiotów obowiązkowych, angażowali się w różne konkursy, projekty i turnieje.
W ciągu roku uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach szkolnych, jednak naszą uwagę
koncentrujemy na osiągnięciach pozaszkolnych.

W półfinale XVII Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego o Laur Ks. Jana Twardowskiego, I miejsce w kategorii liceum zajął
Krystian Galiński.
Nasi uczniowie, Daria Rozmiarek i Dawid
Goździak znaleźli się wśród 72 najlepszych
geografów w województwie wielkopolskim
- XLIII Olimpiady Geograficznej.
II miejsce w konkursie profilaktycznym
„Nasza wartość-szacunek i bezpieczeństwo”
realizowanym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji
w Poznaniu zdobyła uczennica klasy I Martyna Boguszyńska.
W powiatowym etapie Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej laureatami II i
III miejsca zostali, Livia Breś i Wojciech Król.
Nasza szkoła zajęła III miejsce na „Najbardziej usportowioną szkołę w Powiecie
Poznańskim w roku szkolnym 2016/2017”.
W rywalizacji wzięło udział 10 szkół.
Do punktacji wliczanych jest 10 najlepszych
miejsc zajętych przez szkołę ze wszystkich
dyscyplin sportowych we współzawodnictwie szkolnym. Nasza szkoła punktowała w
następujących dyscyplinach:
1 miejsce w sztafetach pływackich chłopców
1 miejsce w drużynowych szachach ( dziewczęta + chłopcy )

1 miejsce w unihokeju dziewcząt
1 miejsce w siatkówce plażowej chłopców
1 miejsce w tenisie stołowym chłopców
2 miejsce w sztafetach pływackich dziewcząt
2 miejsce w badmintonie chłopców
2 miejsce w badmintonie dziewcząt
2 miejsce w lekkiej atletyce dziewcząt
2 miejsce w lekkiej atletyce chłopców
Na spotkaniu w Ratuszu w Bninie podsumowującym szkolny rok sportowy, zostały
wręczone wyróżnienia dla najaktywniejszych uczniów sportowców z Gminy Kórnik.
Z naszej szkoły zostali docenieni następujący
uczniowie: Weronika Karpińska, Jakub Orwat, Jakub Szymankiewicz.
Wyróżnieni uczniowie aktywnie uczestniczyli
w sporcie szkolnym, wielokrotnie startując
w zawodach szkolnych, osiągając wybitne
wyniki.
Nie sposób pominąć najzdolniejszych
uczniów naszej szkoły. Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu otrzymały następujące
osoby: Maria Duszczak, Daria Rozmiarek,
Magdalena Zimniak, Julia Piotrzkowska,
Karolina Hołderna. Natomiast Stypendium
Prezesa Rady Ministrów odebrała Maria
Duszczak.
◊ Ż.J

Konkurs „Chroniąc planetę stawiamy na
OZE” rozstrzygnięty!

W ramach projektu „Wielkopolskie Dni
Energii 2017” Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs plastyczny
pod hasłem „Chroniąc planetę stawiamy
na OZE”. Jego celem była edukacja ekologiczna, promowanie odnawialnych źródeł
energii (OZE) i zachęcanie do racjonalnego
gospodarowania nią w domach, szkołach,
miejscach pracy oraz rozwijanie kreatywności i twórczości plastycznej wielkopolskich
uczniów.
Zadaniem młodych plastyków z klas IV-VI szkół podstawowych było wykonanie
techniką dowolną plakatów promujących
wykorzystanie energii pochodzącej ze
Słońca, wiatru, wody, biomasy czy ciepła
Ziemi w celu ochrony naturalnych zasobów
i zmniejszenia wydobycia paliw kopalnych.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
i rozdanie nagród miało niezwykłą oprawę
- odbyło się 27 sierpnia w Gnieźnie podczas
Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek.
Laureatką została Paulina Bukczyńska,
uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kórniku. Otrzymała niezwykły rower
z własną „elektrownią”, która umożliwia naładowanie urządzeń elektrycznych w trakcie
jazdy. Nagrodę laureatce wręczył pan Marek
Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jej praca oraz prace innych nagrodzonych uczestników konkursu zostaną
wydrukowane i wykorzystane w kampanii
promującej OZE.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

◊Agnieszka Półchłopek

Biała sobota

Od wtorku, 5 września rozpoczynają się zapisy
na bezpłatne badania i konsultacje medyczne,
które odbędą się 23 września br. na terenie
Szpitala Powiatowego w Puszczykowie (ul.
Kraszewskiego 11). Akcja w całości finansowana jest ze środków powiatu poznańskiego.
Akcja, na którą zaprasza Jan Grabkowski,
starosta poznański, w całości finansowana jest
ze środków powiatu poznańskiego.
W godzinach od 11.00 do 15.00 zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań m.in. videodermatoskopem
(w kierunku nowotworów skóry), mammograficznych dla kobiet w wieku od 50-69 lat, ciśnienia tętniczego krwi, cholesterolu i glukozy
czy tkanki tłuszczowej. Ponadto lekarze będą
udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie
oceny ryzyka zachorowań na:
- choroby sercowo-naczyniowe,
- boleriozę,
- cukrzycę.
Na zainteresowanych czekać będą też
laryngolodzy i alergolodzy. Podczas białej
soboty będzie możliwość skorzystania przez
mieszkańców powiatu (od 50. roku życia) z
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Na
miejscu porad udzielać będzie dietetyk.
Dodatkowo na terenie Szpitala Powiatowego
w Puszczykowie czynne będą punkty informacyjne NFZ, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, oraz punkty edukacyjne
Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Od lat akcja, skierowana do mieszkańców
powiatu poznańskiego, cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem. Dlatego w tym
roku potrwa godzinę dłużej, jednocześnie też
poszerzono grupę specjalistów, którzy udzielą
chętnym fachowych porad. Całość badań i
konsultacji jest finansowana z budżetu powiatu poznańskiego.
Aby mieć pewność skorzystania z bezpłatnych
badań, warto zarejestrować się już wcześniej. Zapisy rozpoczynają się we wtorek, 5
września:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach od
9.00-15.00, nr tel. 61 84 18 822, 61 22 69 219.
- zapisy na badania mammograficzne od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.0018.00, nr tel. 61 855 75 28.

Warsztaty
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... kompromis między rodzicem a nastolatkiem:
•Co wpływa na rozwój nastolatka? Co stanowi zagrożenie, co daje możliwość rozwoju?
•Przez jakie zmiany przechodzi nastolatek?
•Koncepcja wychowania „kochać i wymagać”
- jak zachować równowagę?
•Jak rozpoznać własny styl i postawy wychowawcze, poznać swoje mocne strony?
•Rozpoznawanie najczęściej popełnianych
błędów wychowawczych i poszukiwanie
sposobów aby im przeciwdziałać;
II spotkanie: Jak mówić aby być słyszanym,
jak słuchać by zrozumieć?
•Jak zdobyć kompetencje potrzebne do
budowania więzi rodzinnych, skutecznej
komunikacji, współdziałania i okazywania
szacunku w rodzinie?
•Jak lepiej zrozumieć własne dziecko?
•Jak radzić sobie ze stresem i złością oraz jak
unikać zachowań agresywnych?
•Rozpoznawanie zachowań ryzykownych
nastolatków i pojawiających się symptomów
zaburzeń psychicznych.
Spotkania odbędą się w formie dwugodzinnych warsztatów prowadzonych przez
wykwalifikowanych psychologów.
Realizowane będą w Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 2, 62-035
Kórnik.
Informacje i zapisy telefonicznie:		
Terminy:
Małgorzata Ignaszak 508034564
Marika Witkoś 661150774 			
II spotkanie: 20.09.2017 godz.17:00

◊ Joanna Felińska

◊ Zdrowi MY

Krwiodawstwo
10 września 2017 w strażnicy OSP w Kórniku miała miejsce akcja krwiodawstwa.
Zarejestrowało się 68 krwiodawców, a krew oddało 58 spośród nich.
Zarejestrowano takze 2 dawców szpiku.
Owocem zbiórki jest 26,100 l krwi.
Dziękuje wszystkim uczestnikom i organizatorom

◊ Andrzej Szyc
Prezes OSP Kórnik

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski
Naszej Koleżance Joannie Kwas
wyrazy współczucia oraz słowa
wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

Taty

składają:
dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły
Podstawowej w Kamionkach

Panu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kórnik
Jerzemu Lechnerowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
KPA „KOMBUS” SP. Z O.O.

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu
składają:
Dyrektor i pracownicy
Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA

Wyrazy wsparcia i współczucia z
powodu śmierci

śp.
Bronisława
Walkowiaka
rodzinie zmarłego
składają:
Kadra i Uczestnicy
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku
w tym Bartek Wesołek

15 września 2017 r. 19

18 nr 16/2017

Kolarstwo

Ogłoszenia drobne:
PRACA

Kórniccy Kolarze w Reprezentacji Polski
Ostatnie dobre występy zawodników
i zawodniczek UKS Mróz Jedynka Kórnik,
zaowocowało aż ośmioma (nie licząc wychowanków UKS, Katarzyny Pawłowskiej
i Mateusza Taciaka) powołaniami do kadry
narodowej na różne akcje w całej Europie.
W szerokim składzie na seniorskie torowe
Mistrzostwa Europy, odywające się w październiku w Berlinie, powołany został Patryk
Rajkowski, który od kilku dni przebywa już
na zgrupowaniu w Spale. Świeżo upieczony szosowy Mistrz Polski juniorów Janek
Łamaszewski, wyjechał z kadrą narodowa
juniorów na wyścigi klasyczne do Belgii,
gdzie zajął w pierwszym wyścigu szóste
miejsce. Na francuski wyścig Tour de Ardeche powołane zostały dwie zawodniczki
UKS Jedynka Monika Graczewska i Dorota
Przęzak. Liderką reprezentacji Polski na ten
Tour była Kasia Pawłowska (wychowanka
UKS Jedynka Kórnik), która na tym wyścigu
wygrała dwa etapy, a raz była druga. Sporą
niespodzianką było powołanie na trzyetapowy wyścig juniorek w holenderskim
Watersley Joanny Golec. Do Holandii wyjechało 6 zawodniczek, z których najlepsze 4
miały się zakwalifikować na rozgrywane we
wrześniu szosowe Mistrzostwach Świata
w norweskim Bergen. Ku zaskoczeniu wielu
fachowców Asia nie miała wielkich proble-

Kto Tak Gra
- Kotwica
Po zwycięstwach i remisie, Kotwica wygrała
w Trzciance z Lubuszaninem 2:1 prowadząc
do 90 min. 2:0.Bramki zdobyli w 36 min.
Michał Stańczyk i w 78 min. Adam rogowski z rzutu karnego.Gospodarze bramkę
kontaktową zdobyli w 90 min. i przez pięć
minut (o tyle został przedłużony mecz)
trwało oblężenie i dzielna obrona Kotwicy.
Z trudnego terenu wywieżliśmy 3 punkty.
Następne zawody w Dopiewie z GKS.Trzeba
przyznać że obie drużyny zagrały poniżej
swoich możliwości.Kotwica miała przewagę
ale piłka omijała bramkę GKS. Dopiero w
55 min. faul na zawodniku Kotwicy z rzutu
karnego wykorzystał Adam Rogowski. GKS

Jan Łomaszewski

mów z tym wyzwaniem i w dniu 22 września
zobaczymy ją w Bergen w wyścigu ze startu
wspólnego o Mistrzostwo Świata juniorek.
Najliczniej reprezentowany przez nasze
zawodniczki był belgijski wyścig kobiecego
World Touru - Lotto Belgium Tour. Niestety
dwie nasze zawodniczki nie zapamiętają
najlepiej tego wyścigu, gdyż Alicji Ratajczak
odnowiła się kontuzja ścięgna, natomiast
Weronika Humelt w jednej z kraks złamała
obojczyk. Doskonale natomiast radziła sobie
z najlepszymi na świecie Nikol Płosaj, która
była aktywna na każdym etapie, a na ostatDopiewo – Kotwica 0:1. W międzyczasie zawodnicy Kotwicy rozegrali w Poznaniu mecz
kontrolny z TPS WINOGRADY wygrywając
6:3. A już 06.09 mecz kontrolny z WARTĄ
Poznań (II liga). Natomiast w niedzielę
10.09 mecz mistrzowski z Iskrą Szydłowo.
Dobra passa Kotwicy trwa, cztery mecze
bez porażki. Również z Iskrą liczymy na
zwycięstwo. Znany jest już termin zaległego meczu z Tarnowią – 26 września godz.
16.30 na Błoniach. Do zakończenia rundy
jesiennej zostało jeszcze 9 meczy a więc jest
dużo punktów do zdobycia Runda wiosenna
będzie o wiele trudniejsza. Zespoły będą
walczyły o miejsce w czołowej siódemce,
ponieważ reorganizacja rozgrywek tuż
tuż. Tradycyjnie dziękujemy sympatykom
Kotwicy za doping w Trzciance i Dopiewie.
Zapraszamy naszych kibiców na najbliższe
mecze na kórnickie Błonia. Do zobaczenia.

nim długo jechała w ucieczce. Ostatecznie
na mokrej nawierzchni kostki brukowej,
również nie uniknęła kraksy i w końcowym
rozrachunku zajęła 23 miejsce. Poza Joanną
Golec w Bergen zobaczymy jeszcze wychowanków kórnickiego klubu Kasię Pawłowską
w wyścigu elity kobiet i będącego ostatnio
w świetnej formie Mateusza Taciaka w wyścigu drużynowym na czas. Janek Łamaszewski jest rezerwowym w kadrze juniorów
na start wspólny.
◊ Paweł Marciniak

Karate Raven

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven zaprasza na treningi Karate Shotokan/WKF
(Karate Olimpijskie). Jesteśmy Klubem Karate
działającym na terenie gminy Kórnik już od
9 lat. Reprezentujemy kraj na najwyższej
rangi turniejach zdobywając bardzo wysokie
wyniki sportowe. Nasi Wychowankowie są
Mistrzami Polski, medalistami mistrzostw
Europy i Świata. W tym roku uruchamiamy
grupę treningową w Oazie. Treningi w Oazie
kierujemy do najmłodszych dzieci od 5 roku
życia.Treningi odbywać się będą w każdy wtorek i piątek od godz.15.45-16.35. Zapraszamy
do wzięcia udziału w zajęciach. Nie zwlekaj
przyjdź dołącz do nas i zostań, aby przeżyć
wspaniałą przygodę. Pierwsze trzy treningi
gratis. Z NAMI POLUBISZ KARATE !!!

◊ Wiktor Stempowski

Zaproszenie
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wieża Kórnicka”
organizuje zajęcia szachowe w świetlicy przy ul. Leśnej 6
w poniedziałki
17:00-18:00 nauka gry w szachy od podstaw,
18:00-19:00 doskonalenie umiejętności gry w szachy,
gra szkoleniowa-towarzyska.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grą w szachy.

Przyjmę do pracy kucharza lub do
przyuczenia. Tel. 665 717 888
Praca w magazynie, 16 zł brutto/h, do 15% premii, obiad za 1zł.
Tel. 723 190 110. APT 364.
Przyjmę sprzątanie domu
raz w tygodniu Kórnik i okolice.
Tel. +48 505 317 151
Poczta Polska S.A. zatrudni listonoszy na terenie Miasta i Gminy
Kórnik. Tel. 502 016 636
Praca od zaraz! 20 zł/godz. Runowo k. Kórnika darmowy obiad,
elastyczny grafik. Top Farms Agro.
Tel. 784 659 151
Zatrudnię pielęgniarkę środowiskową na terenie gminy Kórnik. Tel.
607 399 644
Firma remontowo-budowlana
przyjmie do pracy. Tel. 785 180 818
Zatrudnię opiekunkę do starszej
osoby w Kórniku na 1-2 dni w tygodniu (poniedziałek i/lub środa) w
godzinach od 10:00 do 18:00, tel.
694 655 812

INNE
Sprzedam łóżeczko dziecięce białe
70x160/IKEA/, stolik czarny 55x90 /
IKEA/, chodzik, tel. 667642983
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
Wynajmę lokal w centrum Środy,
powierzchnia ok. 80 m², za domem
duży parking miejski. Tel. 603 590
416
Kupię używaną lub uszkodzoną
pompę pływakową do wody marki
Ola. Tel. 727 539 587
Wydam płytę gazową szklaną do
zabudowy elektroluks – uszkodzony
zawór. Tel. 604 851 891
Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy, Konarskie, pow.
3400 m². Tel. 883 330 467
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m² w Dominowie. Tel. 665
717 888
Sprzedam tanio meble biurowe
ciemne, biurko duże z przystawką
- 120 zł, komodę wysoką oszkloną
– 80 zł, komodę niską – 40 zł. Tel.
601 746 930
Sprzedam drukarkę „Minerwa” –
180 zł. Tel. 601 746 930
Do wynajęcia lokal pod działalność gastronomiczną w Zaniemyślu.
Tel. 517 304 950
Korepetycje z matematyki, 25zł/h,
gimnazjum/liceum. Tel. 669 799 989
Wydzierżawię biura, Kórnik, bardzo dobra lokalizacja. Tel. 618 170
393
Oddam 3 kartony literatury kobiecej. Tel. 694 075 785
Usługi Stolarskie firma STOL-MAR
(www.stol.mar.com.pl). Oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane,
drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693
067 105
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia ok.
150 m² I piętro Plac Niepodległości
15. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Kórniku wydzierżawi pomieszczenia
biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel.
663 977 343

Głosuj !

Zagłosuj w konsultacjach
Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik
przez Internet
https://
kornik.budzet-obywatelski.
org/
lub na karcie do głosowania
dostąpnej m. in. w:
-Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik
- Biurze Rady
Miasta i Gminy Kórnik
- „Oazie”
Głosowanie trwa
do 30 września 2017 r

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

◊ RAVEN

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

◊ R. Bartkowiak

Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Kórniku wydzierżawi - sprzeda sklep
w Kromolicach działka 410 m². Tel.
663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Kórniku wydzierżawi lokal o pow.
ok. 85 m², parter przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 1. Tel. 663 977 343
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń. Tel.
572 386 490
Sprzedam działkę z domkiem,
ROD Kórnik-Bnin. Tel. 600 437 715
Sprzedam kątownik używany
70x70, 4 odcinki po ok. 3 m (gorąco
gięty, mocny) w dobrym
stanie. Tel. 608 309 541
Fotel relaksacyjny skórzany, nowy,
czerwono-beżowy, 800 zł. Tel. 602
214 931
Ciężki młot wyburzeniowy Hilti T
905 avr, 3200 zł, możliwa faktura.
Tel. 602 214 931
Sprzedaż ziemniaków z domu,
bardzo dobra odmiana, 10 zł–15 kg.
Ul. Błażejewska 43, Bnin.
Zamienię mieszkanie Poznań Zawady 33 m² na podobne w Kórniku
lub Bninie (parter, I piętro). Tel. 501
653 813
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Leszek Mucha. Tel. 502 047 864
Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2400 zł. - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 999
Fotograf – usługi fotograficzne –
zdjęcia osób starszych, z dojazdem
do domu. Tel. 604 794 755

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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