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Kórnik zimą
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Narty wodne
na Jeziorze Kórnickim ?
Dnia 13 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z przedstawicielem
firmy Akademia Słońca, która zaproponowała realizację na Jeziorze Kórnickim wyciągu do nart wodnych. Instalacja miałaby
przebiegać od terenu OSIR na Błoniach od
wysokości działki zajmowanej przez WODKOM na drugiej stronie jeziora.
Plany ENEA OPERATOR
Dnia 14 stycznia w Miłosławiu wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w prezentacji Planu Rozwoju Enea Operator
na lata 2017-2020 w zakresie zaopatrywania w energię elektryczną. Obecnie
zbierane są informacje od samorządów
na temat zapotrzebowania wynikającego
z rozwoju zabudowy i powstawania nowej
infrastruktury.
Kontrola w przedszkolach
niepublicznych

Goście z Marek

KOMBUS w Śremie?

22 stycznia gościli w Kórniku przedstawiciele samorządu podwarszawskich
Marek. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie finansów.

W dniu 27 stycznia br. burmistrzowie
oraz specjalista ds. transportu publicznego
Piotr Kamiński spotkali się w Kórniku z burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim
i specjalistą ds. gospodarczych Iwoną Klak
w sprawie organizacji komunikacji w Gminie
Śrem. Gmina Śrem jest zainteresowana
obsługą swojej komunikacji przez naszą
spółkę KOMBUS od 1 lipca 2016 roku.
Rozmawiano także na temat zakończenia
współpracy ze Schroniskiem w Gaju oraz
o podjęciu współpracy w zakresie kanalizacji południowej części Gminy Kórnik.

Nowy Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego
Z dniem 25 stycznia rozpoczął pracę
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik nowy
kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego. Konkurs na to stanowisko ogłoszono
pod koniec 2015 roku. W wyniku procedury
rekrutacyjnej funkcję tę objął pan Tomasz
Wojciechowski.

Również 14 stycznia spotkała się grupa
robocza zajmująca się planami kanalizacji
gminy Kórnik. W jej skald wchodzą burmistrzowie, przedstawiciele Rady Miasta
i Gminy i WODKOMu oraz urzędnicy. Zadecydowano, iż na kolejne spotkanie należy
zaprosić przedstawicieli Aquanet, by jasno
określić możliwości współpracy. Samorząd
zamierza finansować kolejne etapy budowy
kanalizacji ze środków własnych, gdyż
wkład Aquanetu wiązałby się z podniesieniem (nawet trzykrotnym) obecnej stawki za
odbiór ścieków od gospodarstw domowych.
Puchar Polski w Oazie
16 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RMiG Przemysław
Pacholski i kierownik „Oazy” Wojciech
Kiełbasiewicz dokonali otwarcia zawodów
Pucharu Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. W imprezie udział
wzięło około 350 uczestników z całej Polski,
a organizatorem zawodów był kórnicki klub
UKS „TKD-Kórnik”.

29 stycznia 2016 r.

Opr. ŁG

Granitowy Globus na Rynku?
26 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski i radny Adam Lewandowski spotkali się
z przedstawicielem firmy HP Stone Henrykiem Papisem, który przedstawił propozycję
zamontowania na kórnickim rynku granitowego globusa z zaznaczeniem położenia
Polski i Kórnika. Zgodnie z propozycją inna granitowa kula z mapą nieba i gwiazdozbiorami mogłaby stanąć na Placu Browarowym. Propozycja będzie rozważana przez
urząd oraz konsultowana z projektantem i Konserwatorem Zabytków.

Także 14 stycznia odbyło się podsumowanie kontroli niepublicznych przedszkoli
z terenu naszej gminy, którą przeprowadziła
firma Idea Audyt. W podsumowaniu uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
przedstawiciele kontrolowanych placówek.
Podsumowanie połączono z instruktażem
dotyczącym zasad rozliczania dotacji ze
środków publicznych.
Grupa robocza
w sprawie kanalizacji

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Czy takie granitowe kule staną na
Placu Niepodległości
i Placu Browarowym?
foto ze strony:
www.hpstone.eu

Promenada
płatność końcowa

W grudniu 2015 roku zakończyły się
prace dotyczące Projektu pt. „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez
budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Inwestycja ta realizowana
była w ramach Priorytetu VI Turystyka
i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Dnia 28
stycznia br. został złożony w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową dla Projektu. Wnioskowana kwota refundacji poniesionych wydatków to 289.062,23
zł (wydatki kwalifikowane objęte wnioskiem
wyniosły 444.711,12 zł).

Foto T. Siuda
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Uwaga
podatnicy
Podatniku, jeśli prowadzisz działalność
i świadczysz usługi reklamy napojów
alkoholowych wiedz jakie ciążą na Tobie
obowiązki.
Jeśli prowadzisz agencje reklamową, jesteś
właścicielem restauracji lub pubu, prowadzisz
handel detaliczny m.in. napojów alkoholowych
i uzyskujesz przychody z tytułu świadczenia
reklamy poprzez np. eksponowanie logo firm,
szklanek z logo, podstawek firmowych pod
kufle, wystawiasz w miejscu prowadzenia
działalności urządzenia z logo danego rodzaju
alkoholu lub szyld reklamowy jesteś zobowiązany do składania zbiorczych deklaracji
miesięcznych i do naliczania opłaty z tytułu
świadczenia tej usługi, którą należy wpłacić
na utworzony przez Ministra Sportu i Turystyki
rachunek bankowy.
Reklamą napojów alkoholowych jest każde
publiczne rozpowszechnianie oznaczeń indywidualizujących takie produkty prowadzone
w celu ich popularyzacji. Chodzi tu przede
wszystkim o znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane, ale

także o nazwy i symbole graficzne samych producentów, o ile nie różnią się od nazw i symboli
graficznych produkowanych przez nich alkoholi.
Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
reklama i promocja napojów alkoholowych
jest dozwolona tylko dla piwa pod pewnymi
warunkami i określonymi jej formami co zostało
szczegółowo opisane w art.13 ust. 1 i 2.
Podatnicy, którzy świadczą usługi reklamy
napojów alkoholowych zobowiązani są do
sporządzenia zbiorczej deklaracji miesięcznej
DRA-1 i przekazania jej w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia
faktury związanej ze świadczeniem usługi
polegającej na reklamie produktu. Deklaracje
składa się do tego samego urzędu skarbowego,
do którego składa się deklarację dotyczącą
podatku od towarów i usług (VAT).
Podatnicy wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu
opłatę w wysokości 10 procent podstawy
opodatkowania podatkiem od towarów i usług
wynikającej z tej usługi. Opłatę wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym
powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji
miesięcznej, bezpośrednio na wyodrębniony

UWAGA ROLNICY !
W miesiącu lutym i marcu odbędą się
szkolenia z zakresu stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Będą to szkolenia uzupełniające jednodniowe i dotyczyć będą osób które
uzyskały zaświadczenia w 2011 r. lub
wcześniej. Ważność zaświadczeń – 5lat.
Osoby zainteresowane proszę o
zgłoszenia – Tel 600 533 814 do dnia
12 lutego br.
Jan Nowak

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego1918/1919
Koło Kórnik
zaprasza
wszystkich członków i sympatyków
na zebranie,
które odbędzie się
dnia 11. lutego 2016 roku
o godz. 18:00
w sali sesyjnej w ratuszu
w Kórniku - Bninie.
		

Zarząd Koła

GOŚCIE
Z MEKSYKU
W dniu 13.01.2016 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik, odbyło się spotkanie z wyjątkowymi gośćmi z Meksyku: Panią Marią Ortiz
– Torres dyrektorką i wykładowczynią jedynej
w Meksyku trzyletniej szkoły dla położnych
w San Miguel del Allede, która prowadzona
jest przez założoną przez nią fundację CASA.
Fundacja ta, zajmuje się kobietami w sposób
holistyczny. Położne tam pracujące prowadzą
edukację seksualną, antyprzemocową, żłobek, przedszkole, a także schronisko dla ofiar
przemocy. Z fundacji Crear Artey Consciencia
przybyli: Laura Casillas Lopez, Walter Diaz
Ovalle i Oscar Serna Jaramillo. Fundacja ta
zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, a także
dorosłymi. Ich praca polega na edukacji poprzez opowiadanie historii. Zajmują się oni min.
edukują specjalistów jak pracować z młodzieżą
wykorzystując te techniki. Pracują również
z nieletnimi matkami, jest to bardzo duży problem w Meksyku. Oscar Serna Jaramillo jest
również lekarzem ginekologiem położnikiem,
który aktywnie działa na rzecz poprawy opieki
okołoporodowej. Podczas spotkania goście
opowiedzieli o pracy jaką wykonują w Mek-

Z RATUSZA

Z RATUSZA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199) 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
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 22 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).
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 14 marca 2016 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku,
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 w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
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 w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik pok. 211.

syku, o sytuacji w szpitalach meksykańskich
i współpracy między położną a lekarzami.
Spotkanie mimo zimowej aury było niezwykle
ciepłe. Goście z Meksyku odwiedzili podczas
tygodniowego pobytu tylko 3 miasta w Polsce:
Poznań, Kórnik i Warszawę.
Dzięki wsparciu między innymi lokalnych władz, Rady Miasta i Gminy Kórnik ,
możemy działać na rzecz poprawy jakości

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
rachunek Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów utworzony w tym celu
przez Ministra Sportu, prowadzony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego:
nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000
0013 7186
Opłata w wysokości 10% stanowi dla podmiotu zobowiązanego do ich wniesienia koszt
uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust.
1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22 ust. 1 ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Powyższe informacje reguluje ustawa z 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca
2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji
miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez
podmioty świadczące usługę będącą reklamą
napojów alkoholowych (Dz. U. z 2011 r. nr 61
poz. 311).
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na
oficjalną stronę Ministerstwa Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl

Straż Miejska w Kórniku informuje, że w ostanim czasie pochwycono pieć psów. Jeden z nich odnalazł swojego właściciela tuż
przed wydaniem tego numeru. Właściciele czterech pozostałych zwierząt proszeni sią o kontakt pod numerem telefonu 604 607 104
(e-mail: sm@kornik.pl) lub przybycie do siedziby Straży Miejskiej ul. Poznańska 83, Kórnik (budynek dawnej gazowni).

Data pochwycenia: 14.01.2016
Miejsce pochwycenia: Kórnik, Armii Krajowej

Data pochwycenia: 22.01.2016
Miejsca pochwycenia: Kórnik, Rynek

Informacja przekazana przez
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Poznaniu

Miejsce pochwycenia: Borówiec, Żurawinowa
Data pochwycenia: 02.01.2016
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narodzin organizując w Kórniku od pięciu już
lat, Ogólnopolskie Konferencje dla położnych
„W Służbie Bociana” oraz możemy prowadzić
spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki
zdrowia wśród mieszkańców naszego miasta
i gminy. Nasi goście byli bardzo zadowoleni ze
spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik,
panem Jerzym Lechnerowskim.
(cd na str. 6)

nr 2/2016

29 stycznia 2016 r.

Data pochwycenia: 07.01.2016
Miejsce pochwycenia: Kórnik, Zwierzyniecka
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Wypełniając rubrykę „wniosek o prze
kazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
(28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
nazwę wybranej organizacji pożytku
publicznego i jej numer KRS. Urząd Skarbowy dokona przelewu za Ciebie.
W pozycji „informacje uzupełniające”
można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1% .
1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- emeryci i renciści (PIO-40A, PIT 11A)
- osoby, które sprzedały nieruchomość PIT 39.
W formularzu PIT możesz podać swoje
dane (imię, nazwisko) lub pozostać anonimowym darczyńcą.
Rozliczając się ze „Skarbówką” pamiętajmy, że możemy przekazać 1% naszego
podatku na działalność organizacji pożytku
Publicznego (OPP). Również osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą przekazać
swój 1% składając dodatkowe rozliczenie.
Oto dane stowarzyszeń działających na
terenie naszej gminy:
(cd ze str. 5)
Dużym zaskoczeniem był dla nich fakt, że
mamy wsparcie ze strony Radnych naszego
miasta. Nasi goście, liczą na współpracę i wskazówki od lokalnych władz, żeby w Meksyku,
wspólnym działaniem można było poprawić
jakość życia mieszkańców tego kraju w zakresie między innymi opieki okołoporodowej
i profilaktyki zdrowia. W tym miejscu pragnę
w szczególny sposób podziękować wszystkim osobom, którym leży na sercu działanie
na rzecz poprawy naszego zdrowia. Bez
wsparcia Burmistrza i Rady Miejskiej Urzędu
MiG Kórnik , nasze działania byłyby na dużo
niższym poziomie.
Maria Otiz Torres – wykładowczyni ze szkoły dla położnych, przeprowadziła w Malinowej
Szkole Rodzenia , specjalne szkolenie dla
położnych, dotyczące min. możliwości obrotu
dziecka z położenia miednicowego na położe-
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Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256
(wolontariusz stowarzyszenia pomaga
osobom chcącym przekazać 1%
wypełnić formularze rozliczenia PIT.
Info. tel. 502492540)
Fundacja „Zakłady Kórnickie”
Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000120123
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
Ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000131398
Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
Ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
Nr KRS 0000245354
Fundacja „Dom Na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Nr KRS 0000266321
(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla
Hufca ZHP Kórnik”)
Fundacja Marcinek
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
Nr KRS 0000285218
Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Prowent 6
62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079

POZYSKAJ DOFINANSOWANIE
NA BUDOWĘ INSTALACJIKANALIZACJI SANITARNEJ

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wlkp.
61-487 Poznań
ul. Rolna 51
nr KRS 66835

Możesz pomóc także osobom
„z sąsiedztwa”:
-podopiecznym KTPS
nr KRS: 0000042256
(w rubryce „cel szczegółowy”
wpisujemy nazwisko wybranej osoby)
- Kacperkowi Balcerzakowi mającego
problemy z mową i komunikowaniem
się o niezdiagnozowanym podłożu
-Kacperkowi Błoniakowi
z neuropatią czuciowo-ruchową,
-Kamilowi Welcz z chorobą mięśni,
-Krzysiowi Bednarzowi
cierpiącemu z powodu tętniaka,
-Klaudi Laś, która po ciężkim wypadku
wymaga rehabilitacji
- Filipowi Miszczakowi zmagającemu
sie z atopowym zapaleniem skóry,
- Marcinowi Sierpowskiemu który cierpi z powodu ataksji-teleangiektazji
-Kamilowi Welczowi choremu na nieznaną, postępująca chorobę mieśni
-Tomkowi Szycowi
po udarze niedokrwiennym mózgu,
lub
Agnieszce Majewskiej zmagającej się z
nowotworem jelita grubego
pozostającej pod opieką
Stowarzyszenie Pacjentówi Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne z siedzibą w Warszawie
nr KRS 0000241505
z dopiskiem „Agnieszka Majewska”
Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie naszej
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o
kontakt z Redakcją „Kórniczanina”.
ŁG

nie główkowe. Szkolenie było bardzo ciekawe
i inspirujące.
Nasi goście wrócili już do ciepłego Meksyku. W Polsce podobało im się mnóstwo
rzeczy. Dużą atrakcją okazał się padający
śnieg i piękne zimowe widoki. Laura Casillas
zapytana o największe zaskoczenie podczas
podróży do Polski odpowiedziała, że zadziwiły
ją polskie położne. W oczach Laury jesteśmy
mocnymi, zdecydowanymi i pewnymi swojej
wartości kobietami, które dzięki tym cechom
osiągnęły to, co dla Meksykanek jest odległym
celem- samodzielność zawodową.
Iwona Marczak
Program E-Motive umożliwia specjalistom i organizacjom z Europy, Afryki, Azji
i Ameryki Łacińskiej nawiązanie kontaktów
i poznawanie skutecznych metod pracy,
stworzonych w krajach Globalnego Południa.

Fundacja „Dziecko w Centrum” - we współpracy z Aquanet
SA - przedstawia propozycję dofinansowania podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku z istniejącą
studzienką na przyłączu kanalizacyjnym.
Dofinansowujemy do 50% faktury albo rachunku za wykonane
podłączenie, jednak nie więcej niż 800,00 zł brutto.
Warunkami otrzymania dofinansowania jest:
1. Posiadanie na terenie nieruchomości wykonanego zgodnie
z prawem przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studnią;
2. Wykonanie odcinka instalacji wewnętrznej od studni zlokalizowanej na Państwa nieruchomości do połączenia z instalacją
kanalizacji sanitarnej wychodzącej z budynku w okresie między
4 listopada 2015 r. a 30 czerwca 2016 r.;
3. Posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę za wybudowany odcinek instalacji wewnętrznej od studni
do instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzącej z budynku;
4. Zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków ze spółką Aquanet SA oraz uzyskanie oświadczenia o spełnieniu warunków
dofinansowania podłączenia;
5. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest
nie wyższy niż 1.287,00 zł.
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to ustawowy
obowiązek.
2. Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba. Poniżej przedstawiamy poziom
oszczędności dla 4 osobowej rodziny mieszkającej w Poznaniu
lub Luboniu przy miesięcznym wytworzeniu 12 m3 ścieków po
rezygnacji z szamba:
Miesiące od podłączenia
do sieci kanalizacyjnej
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Koszt wywozu szamba* (zł)

240

Koszt kanalizacji (zł)
**

Oszczędności

***

zł

6

12

24

36

1440

2880

5760

8640

92,1

552,6

1105,2

2210,4

3315,6

147,9

887,4

1774,8

3549,6

5324,4

*koszt wywozu szamba: 20zł/m3;
**koszt kanalizacji obejmuje: abonament: 8,10 zł/miesiąc, cena
ścieków: 6,18 zł/m3. Stawki cen i opłat brutto zgodnie z obowiązującą
w 2015 roku Taryfą Aquanet;
***aby sprawdzić jak kształtuje się poziom oszczędności w innych
gminach zapraszamy na www.aquanet.pl
W  celu skorzystania z niniejszej propozycji lub wyjaśnienia
wątpliwości prosimy o kontakt osobisty pod adresem ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu lub telefoniczny 61 832 84 20/ 725 050 555
w godzinach otwarcia biura (pon. 9-17, wt – pt 9-15), albo www.
funduszwodociagowy.pl.
Propozycja skierowana jest wyłącznie do konsumentów, których posesja jest zabudowana i użytkowana, posiada przyłącze
kanalizacji sanitarnej (na sieci eksploatowanej przez Aquanet SA)
niepołączone z instalacją wewnętrzną budynku.
Przedstawiona propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu cywilnego.
Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Zadbaj o środowisko i oszczędzaj
pieniądze.

nr 2/2016
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ZIMOWE
UTRZYMANIE
DRÓG
– ZIMA 2016

Z RATUSZA

Z RATUSZA

Kto może i jak przekazać 1%

Sprawa jest ważna, pożyteczna, a nie
wymaga wiele wysiłku. Lokalne organizacje
pożytku publicznego czekają na Państwa
pomoc w postaci przekazania 1% podatku.
Dlaczego najlepiej wybrać lokalne organizacje? Wybór oczywiście należy do każdego z
osobna, jednak organizacje, które działają
obok nas zadbają o to, by nasze pieniądze
wykorzystane były także w naszym lokalnym środowisku. Skutki działań statutowych
sfinansowanych z naszych pieniędzy będziemy mogli zaobserwować i sprawdzić.
Nie zmarnuj swojego 1%!
Z prawa przekazania 1% skorzystać mogą
wszyscy podatnicy, także renciści i emeryci.

Informacja dotycząca zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy
Kórnik w sezonie 2015/2016;
1. Utrzymanie zimowe drogi ekspresowej S11 Kórnik-Poznań, wraz z
drogami serwisowymi przyległymi do S11
na terenie gminy Kórnik należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu Rejon Dróg w Środzie Wlkp.
ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wlkp. tel. (61)
2853572, 698-629-816.
2. Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich nr 434 (Kostrzyn-Rawicz), nr
431 (Kórnik-Mosina) i nr 433 (węzeł Koninko –Tulce) należy do Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan tel. (65)
512-17-74, (65) 512-17-84.
3. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Kórnik koordynowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań
tel. (61) 859 34 30, fax. (61) 859 34 29.
Dyżurny zimowego utrzymania: tel.
(61) 859 34 46 (numer czynny wyłącznie
podczas trwania niekorzystnych warunków zimowych), kom. 508-236-315, fax.
(61) 859 34 44.
Wykonawcą ww. robót jest Zakład
Robót Drogowych Krystyna Michałowska,
ul. Północna 16 62-050 Rogalinek, tel. (61)
893-82-61, kom. 606-386-004.
4. Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy Kórnik koordynowane jest przez Urząd Miasta i Gminy
Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik tel. (61) 8170-411, (61) 8972-603
w godz. 8.00÷15.30.
Wykonawcą ww. robót jest Spółka
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM Kórnik, ul. Poznańska 71c, 62035 Kórnik (61) 8170-172, fax. 8170-041,
606-683-502.
Szczegóły na stronie internetowej http://kornik.pl/miasto/ZIMOWE_
UTRZYMANIE_DROG_ZIMA_2016/
Wydział Eksploatacji
Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
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W  tym roku będziemy kontynuować
nasz cykl, w którym przybliżamy Państwu
sołectwa i pokrótce opowiadamy o wydarzeniach i planach sołtysów oraz rad
sołeckich. W tym numerze dostarczymy
„porcję” informacji o Kamionkach.
Kamionki położone są w odległości 8 km
na północny zachód od Kórnika w dolinie Głuszynki. Jest to największe sołectwo w naszej
gminie. Zajmuje powierzchnię 2095 ha.
Bliskość aglomeracji poznańskiej oraz
dobra dostępność komunikacyjna sprawiły, że
Kamionki stały się „sypialnią Poznania”. Już
od kilkunastu lat obserwuje się dynamiczny
rozwój miejscowości, zwłaszcza pod względem rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Można również stwierdzić sporą dysproporcję
między liczbą osób faktycznie zamieszkujących miejscowość, a liczbą zameldowanych
(2856 osób). W rzeczywistości w Kamionkach mieszka dużo więcej ludności.
Od ubiegłego roku funkcje sołtysa w Kamionkach sprawuje Bartosz Szczepański,
który do głównych problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy zalicza szczególnie te
związane z brakiem infrastruktury. Mowa
tutaj o niedostatecznej ilości chodników, dróg
i oświetlenia co ma wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców. Jesień i zima to pory roku,
w których dochodzi do największej liczby
wypadków z udziałem pieszych.
Pomysłem Bartosza Szczepańskiego
jest pozyskanie funduszy na budowę nowych dróg z programów unijnych. Drogi te

budowane są z użyciem asfaltu z domieszką
gumy. Technologia ta jest przyjaźniejsza dla
środowiska, jest bardziej opłacalna (lepsze
parametry wytrzymałościowe) i obniża hałas.
Zdaniem sołtysa istnieje realna szansa na
zdobycie takich środków.
Wśród najbliższych planów działania
wymienia przede wszystkim postawienie
nowych wiat przystankowych, dzięki którym
mieszkańcy oczekujący na środek lokomocji
będą mogli schronić się przed deszczem
i wiatrem. Wspomniane wiaty staną w 3
punkach: przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej
i Platanowej, przy kościele oraz przy działce
sołeckiej (ulica Platanowa). Zdaniem sołtysa
powinna zostać zwiększona częstotliwość
kursowania autobusów. Oprócz komunikacji
lokalnej zauważalna jest potrzeba uruchomienia połączeń komunikacyjnych między
gminami.
W związku z kradzieżami i włamaniami,
do których dochodzi w miejscowości planuję
się przeznaczyć część środków na instalację
monitoringu. Montaż kilku kamer w newralgicznych punkach umożliwiłby całodobową
obserwację otoczenia oraz rejestrację zachodzących wydarzeń, co z kolei pomogłoby
w walce z przestępczością oraz zwiększyło
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Część funduszu sołeckiego z roku 2015
spożytkowana została na budowę siłowni
„pod chmurką”.
Jak powszechnie wiadomo walorem Kamionek i okolicznych terenów są rozległe obszary leśne, które zajmują ok. 70% powierzchni.
Warto byłoby zainwestować w infrastrukturę rekreacyjną, chodzi tu przede wszystkim o ścieżki
rowerowe. Władze Nadleśnictwa Babki, które
administrują wspomnianym terenem skore są
do współpracy - mówi Bartosz Szczepański.

Kolędowanie w bibliotece

W dniu 13 stycznia 2016 roku w bibliotece w Bninie odbył się wyjątkowy wieczór
świąteczno-poetycki pt. „Jest taki dzień‘’.
Wszyscy goście przybyli, aby wspólnie
doświadczyć wzruszających przeżyć jakie
dają poezja i muzyka. Spotkanie zorganizowały Panie Lidia Peda i Klaudyna
Pawłowska. W czasie wieczoru gościnnie
wystąpili początkujący muzycy w składzie:
Aleksandra Gnyś, Mateusz Fludra, Martyna
Piasecka, Martyna Jurga, Zofia Niemier,
Nadia Grzembowska , Zofia Byczyńska,
Maria Galubińska, Anna Galubińska, Matylda Scholz , Igor Gierszewski, Aleksandra
Gierszewska, Ewa Gąsiorowska, Marta
Wlazły, Stanisław Ogórkiewicz.
W wypełnionej po brzegi publicznością
bibliotece młodzi artyści wykonali na gitarze, keyboardzie i akordeonie najbardziej
popularne kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. Muzykę i śpiew przeplatała
poezja. Publiczność wysłuchała wierszy o
tematyce świątecznej i zimowej m.in.: Leopolda Staffa, Artura Oppmana, Jadwigi Żurawieckiej, Agnieszki Lisowskiej, Kazimiery
Iłłakowiczówny, Stanisława Grochowiaka.

Sołtys: Bartosz Szczepański
strona internetowa: www.e-kamionki.pl
e-mail: soltys@e-kamionki.pl
Pan Bartosz jako jeden z priorytetów
swojej społecznej działalności widzi w dążeniu do stworzenia przy nowo powstałej
szkole w Kamionkach przedszkola i żłobka
z klasami integracyjnymi, które umożliwiłoby każdemu dziecku optymalne warunki
rozwoju.
Zosia Fludra

Noworoczne spotkanie „Klaudynki”

Tegoroczne Spotkanie Noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” zorganizowane przez
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i
Ruchowo „Klaudynka”, tradycyjnie
odbyło się w restauracji „Biała Dama”
w niedzielę, 3 stycznia.
Prezes „Klaudynki” Dagmara Horodecka powitała wszystkich bardzo
serdecznie w imieniu Stowarzyszenia „Klaudynka”: podopiecznych,
ich rodziny, szanownych gości,
przyjaciół. Po powitaniu mówiła, iż
bardzo cieszy fakt, że „Klaudynka”
jest widoczna i znana. Kiedy mówi
„Klaudynka”, słyszy słowa „wiem,
znam, kojarzę”. Uznała, że wpływają
na to lata ciężkiej pracy wielu osób i tu w szczególności złożyła ukłony w kierunku obecnej
Anetty Szarzyńskiej.
Stwierdziła również:
- Te lata ciężkiej pracy pozwoliły na zaznaczenie miejsca w świadomości lokalnej
społeczności . Dowodem na to jest wsparcie
jakie otrzymujemy przy różnych akcjach charytatywnych. Wsparcie, które jest bardzo potrzebne, ponieważ podopiecznych wciąż nam
przybywa. W tym roku przyjęliśmy bardzo dużo
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nowych osób. „Klaudynka” wciąż przyjmuje
nowych członków, a my staramy się z całych
sił wspierać osoby z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodziny.
Dagmara Horodecka poinformowała, że
zbliża się okres kolejnych akcji: odpisywanie
od podatku 1 procent i bal charytatywny, który
jest przewidziany na 23 stycznia. Zachęcała
zebranych do aktywnego włączenia się w
realizowanie tych akcji, bo między innymi one
i ludzka życzliwość pozwalają funkcjonować
Stowarzyszeniu.

III wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kórniku - Irena Kaczmarek serdecznie powitała wszystkich.
Bardzo dziękowała za zaproszenie.
Podkreśliła, że występuję tutaj w
podwójnej roli. Zastępuje pana burmistrza, który nie może tutaj gościć, ale
przekazuje wszystkim bardzo, bardzo
gorąco serdeczne i pozdrowienia i
życzenia noworoczne.
Zarząd „Klaudunki” dziękuje
Annie Dłużewskiej za udostępnienie
„Białej Damy”.
Podczas spotkania zebrani jedli
ciasto upieczone tradycyjnie przez
mamy.
Karina Kominek wspólnie z wolontariuszkami wykonała szereg

W czasie spotkania nie zabrakło świątecznego nastroju, który zachęcił obecnych do
wspólnego kolędowania.
Na zakończenie muzyczno-poetyckiej
uczty każdy z wykonawców otrzymał drobny upominek.
W imieniu filii biblioteki w Bninie składam

KULTURA

WIEŚCI SOŁECKIE / KULTURA

Wieści
z Kamionek

serdeczne podziękowania dla Pani Lidii
Pedy i występującej pod Jej kierunkiem
młodzieży za owocną współpracę, a Rodzicom dzieci dziękuję za przygotowanie
słodkiego poczęstunku.
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

Finał XVII edycji Konkursu „ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI”
Wręczenie Nagrody
Publiczności
W sobotę 23.01.2016 o godz. 12.00
w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu
odbyło się oficjalne zamknięcie XVII już
edycji Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI” poprzez
wręczenie dwóch Nagród Publiczności. Po
przeliczeniu 1895 głosów Nagrodę Publiczności przyznano:
Szopce z numerem 103 wykonanej
przez Macieja Nawrockiego z Gimnazjum
nr 6 w Poznaniu (162 głosy) oraz szopce nr
75 wykonanej przez uczestników zajęć w
Świetlicy Socjoterapeutycznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w
Szamotułach pod opieką wychowawcy S.
Moniki Szymczak (159 głosów).
Obie szopki wzbudziły podziw wśród
gości odwiedzających Muzeum Etnograficzne w Poznaniu.
Jak co roku Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych rozbudza zainteresowania

polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi,
utrwala symbole żłóbka betlejemskiego, jest
promocją regionu Wielkopolski, podkreśla
piękno lokalnego krajobrazu, popularyzuje
zabytki architektury, folkloru i historii poszczególnych regionów; promuje i rozwija
działalność kulturalną w środowisku lokalnym, aktywizuje szerokie grono odbiorców
sztuki ale przede wszystkim kreatywnie
łączy pokolenia.
W tegorocznej edycji Konkursu nie zabrakło również akcentu kórnickiego. Wśród
wyróżnionych laureatów tegorocznego Konkursu znaleźli się uczniowie z Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie: Adam Kopaszewski, Kacper Zieleniak
– I miejsce w kategorii II Gimnazja; Aleksandra Mieloch, Krystian Schulz, Angelika
Brzezińska – wyróżnienia w kategorii II
Gimnazja oraz Michał Majchrzak – wyróżnienie w kategorii Rodzinnej. Uczniowie
przekonali skład jury swoim nowatorskim
podejściem do tematu, inspirując się okolicami Kórnika i pokazując nowe miejsca,

jak na przykład Dworzec Kolejowy w Gądkach w szopce Adama Kopaszewskiego i
Kacpra Zieleniaka, czy nowatorski projekt
przedstawiający KontenerART wykonany
przez Krystiana Schulza. Podkreślić trzeba
też różnorodność technik wykonania prac,
a także zastosowanie nowych, niewykorzystywanych wcześniej technik.
Każdego roku kolejne edycje konkursu
przyciągają coraz więcej zainteresowanych
osób. W XVII edycji Konkursu zadebiutowała m.in. Szkoła Podstawowa w Kamionkach
otrzymując za wykonane figurki Nagrodę
Specjalną dla dzieci ze świetlicy dzieci
młodszych wraz z opiekunami: Joanną
Ochocką, Sylwią Przybylską-Sawicką,
Pauliną Wojkiewicz, Magdaleną Jachnik i
Beatą Tobołą.
XVII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI” realizowany był w formie grantu ze środków
przyznanych przez Gminę Kórnik.
Przemysław Koliński

kolęd.
Kolejny w postać Gwiazdora wcielił się
Janusz Kellner.
Rozdał prezenty członkom „Klaudynki” bony. Obdarowani czekoladami zostali także
wolontariusze.
Na końcu była wspaniała zabawa, którą
poprowadził DJ Andree - Andrzej Kowalczykiewicz.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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„...Pastuszkowie przybywajcie, Jemu
wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu...” - nawoływanie popularnej kolędy
zostało usłyszane13 stycznia 2016 roku
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie. W ten magiczny, klimatyczny i tajemniczy wieczór zabrzmiały
najpiękniejsze polskie kolędy wykonane
przez uczniów szkoły, przez chór Allegro
prowadzony przez Panią Lidię Jarmuszkiewicz,a także przez rodziców uczniów
tejże szkoły.
Koncert noworoczny, który z małymi
przerwami co roku wpisany jest w historię
szkoły to prawdziwy festiwal talentów. W

tym roku, jak zawsze zachwyciły swoimi
wykonaniami niezawodne solistki szkolnego
chóru Allegro. Chwytającą za serce pastorałkę „Mario czy Ty wiesz...” zaśpiewała
Kornelia Kozłowska razem ze swoją mamą
Panią Renatą Kozłowską. Przepiękne wiersze recytowała Julianna Kraszewska wraz
z mamą Iwoną oraz rodzina Turowskich.
Wiersze, kolędy i pastorałki a także
oprawa instrumentalna była dumą i ozdobą
koncertu noworocznego w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Nikt nie zapomni
akordeonowego występu Pana Krzysztofa
Turowskiego, którego talent rozbłysnął w
ten wieczór, niczym betlejemska gwiazda.

Jeżeli o gwiazdach mowa.... Finałową pastorałkę „Kto wie czy za rogiem...”
zaśpiewała w gwiazdorskim stylu Pani
Joanna Kuźniak z towarzyszeniem szkolnego chóru. Nikt z widowni nie pozostał
obojętny i nikt nie zapomni tych bezcennych
chwil, podczas których emocje, pozytywne
wrażenia i nadzieja, że „ (…) zrobimy ten
właściwy krok, zanim znów upłynie życia
rok...” przesłoniły teraźniejszość.
Kochani uczniowie i rodzice... Dziękujemy za wszystko i liczymy na Was za rok.
Organizatorki
L.J E.B

Klub Podróżnika z Kórnika

Amazonia śladami Arkadego
Fiedlera
Spotkanie z Tomaszem Siudą ‐ uczestnikiem Ekspedycji
Amazońskiej 2015

18 lutego 2016 r. o godzinie 19.00 w restauracji
„Ventus”

ALE RYBA !!!
Pan Edmund Taciak z Bnina podczas
niedawnej wyprawy na Mauritius przeżył
niesamowitą przygodę. Udało mu się po
długiej walce złowić na wędkę olbrzymiego
marlina, który ważył 270 kg i mierzył 3,1
m. Gratulujemy i dziękujemy za piękne
fotografie.

PODRÓŻE

KULTURA

Noworoczne kolędowanie w Szczodrzykowie

ŁG

„To były długie 4 tygodnie spędzone w amazońskiej
dżungli z dala od cywilizacji i ludzi.
To były upalne i wilgotne dni wysysające z ciała
życie.
To były czarne jak smoła noce wypełnione odgłosami
które na przemian fascynowały i przerażały.
To były wyznaczane przez nas szlaki pełne
jadowitych węży i skorpionów czyhających na nasz
błąd.
To były godziny zachwytu i wzruszeń małego
człowieka pośrodku wszechogarniającej i pierwotnej
dżungli, niezmiennej od tysięcy lat.
To były ilustracje z książek Arkadego Fiedlera, które
przemieniły się w rzeczywisty świat Amazonii.
To będzie kilkadziesiąt minut w trakcie których
przy pomocy fotografii i filmów przeniesiemy się
w świat gdzie czas płynie rytmem wieczności.”
Zapraszam
Tomasz Siuda

IX Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zaniemyślu
„Czas Bożego Narodzenia to radość z
przyjścia Zbawiciela wyrażana również poprzez śpiew.”
Dnia 16 stycznia w Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu odbył się IX
Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany
przez doradcę metodycznego religii mgr
Joannę Staniś – Rzepka, którego współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w
Zaniemyślu . Przegląd miał na celu rozbudzenie talentów wokalno – instrumentalnych
oraz kultywowanie tradycji śpiewania kolęd
i pastorałek. W przeglądzie brało udział 89
uczniów szkół z dekanatu kórnickiego i średzkiego. Naszą szkołę reprezentowało dziesięć
uczennic:.
W kategorii wiekowej 1-3:
-kl.2d Maja Lipska
-kl.2b Maja Sołowiej
-kl.2b Maja Biernat
-kl.3c Weronika Kaźmierczak
-kl.3c Wiktoria Płosaj
-kl.3c Magdalena Kwiatkowska
-kl.3a Marika Godlewska
W kategorii wiekowej 4-6
-kl.5c Patrycja Strykowska
-kl.5a Emilia Pawlak
-kl.6a Weronika Rutkowska
Uczennice naszej szkoły włożyły wiele
trudu w przygotowanie kolęd i pastorałek
oraz pięknie dobranych strojów. Jurry wyraziło
swoje wielkie uznanie za obecność i poziom
wykonywanych kolęd. Wszyscy uczestnicy
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Wstęp wolny
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik

Kartka z Amazonii
Członkowie Ekspedycji Śladami Arkadego Fiedlera,
z kórniczaninem Tomkiem Siudą w składzie przesłali
„Kórniczaninowi”, czyli także Państwu, pozdrowienia
z lasów Amazonii.
Już niedługo na łamach „Kórniczanina” oraz w Klubie
Podróżnika z Kórnika (patrz wyżej) barwna relacja z tej
wyprawy.
ŁG

przeglądu zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami w postaci Dyplomu uczestnika
i książki.
Główną nagrodę Laureata zdobyły:
W kategorii klas 2:
- Maja Lipska ,która zaśpiewała kolędę „O
gwiazdo betlejemska”,
- Maja Biernat z kolędą „Noc ma coraz więcej
gwiazd”,
W kategorii klas 3:
- Marika Godlewska z kolędą „Pastuszek bosy”

- Magdalena Kwiatkowska, która zaśpiewała
kolędę „Cicha noc”,
- Weronika Kaźmierczak z kolędą „Zaświeciła
nad świerkiem i jodłą”
- Wiktoria Płosaj z kolędą „Wśród nocnej ciszy”
W kategorii klas 4-6
- Emilia Pawlak z kolędą „Złota Jerozolima”.
Dzieci do konkursu przygotowały katechetki: s. Barbara Elwart i Danuta Wawrzyniak.
Danuta Wawrzyniak

nr 2/2016

29 stycznia 2016 r.
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12

nr 2/2016

29 stycznia 2016 r.

13

KOLEJNY RAZ SZYMON NOWACKI
KRÓLEM POWSTAŃCZYM. TURNIEJ
POWSTAŃCZY KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 2016.
Dzień 27 grudnia, w Wielkopolsce od lat jest
obchodzony odświętnie jako rocznica wybuchu
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dało
ono niepodległość i przyłączenie Wielkopolski
do Polski odrodzonej po latach niewoli, co w pełni nastąpiło dopiero 17 stycznia 1920 r. Czas
przypomnieć to Polakom ponieważ o niektórych
faktach długiej wojny o Wielkopolskę wielu
zwyczajnie nie wie.
Dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnicka,
osławiona brawurowymi akcjami w Poznaniu
(27-29 XII 1918), w Śremie (31 XII. 1918), 6
stycznia 1919 w Poznaniu-Ławicy, już jako
IV kompania batalionu śremskiego wyruszyła
na front zachodni pod Zbąszyń. W rocznicę
tego wydarzenia będą się odbywać Turnieje
Powstańcze w Kórniku. Jak to uzasadnił prezes
bractwa Marek Baranowski czcimy rocznicę
wyruszenia Kórnickich Powstańców na front
wojny o Wielkopolskę.
Na strzelnicę w Kórniku-Skrzynkach, mimo
ataku zimy, przybyli strzelcy kurkowi z bractw
wielkopolskich z Dolska, Książa Wlkp., Śremu, Mosiny, Poznania 1253, Poznańskiego
Bractwa Kurkowego, Swarzędza, Opalenicy,
Tarnowa Podgórnego i Wrześni. Turniej
zaszczycili: Przewodniczący Rady Miejskiej
Kórnika – Przemysław Pacholski, liczni goście i sponsorzy tarcz turniejowych ze swoimi
rodzinami.
Na strzelnicy KBBK odbyły się następujące turnieje:
1. Turniej o Statutową Tarczę Powstańczą dla członków Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego, ufundowaną przez

Szymona Nowackiego.
Zwyciężył Szymon Nowacki z Biernatek
(po raz trzeci), II miejsce Zbigniew Kościelniak z Kórnika, III miejsce Norbert Biniek
z Poznania.
2. Turniej o Tarczę Urodzinową Króla,
ufundowaną przez Jubilata Marka Nowickiego z okazji 60. urodzin.
Zwyciężył, Michał Popławski z Mosiny, II
miejsce Jerzy Nowak z Wrześni, III miejsce
Maciej Łabno z Czmońca.
3. Turniej o Tarczę Żywiołów ufundowaną
przez Jakuba Mikołajczaka z Borówca.
Zwyciężył Zdzisław Kaczmarek ze Swarzędza, II miejsce Andrzej Tomiak z Bnina, III
miejsce Robert Kolwicz z Poznania.
4. Turniej o Tarczę Firmową ufundowaną przez Małgorzatę Kurzawa, kanclerz
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania
w Poznaniu..
Zwyciężył Przemysław Pacholski przewodniczący Rady Gminy Kórnik, II miejsce
Jan Ciszewicz z Dolska, III miejsce Zdzisław
Kaczmarek ze Swarzędza...

Tarcze malował Marek Fludra oraz Jakub
Mikołajczak. Zwycięzcy oprócz tarcz otrzymali cenne trofea w postaci medali i cennych
upominków.
W strzelaniu do kura najlepszym okazał
się Andrzej Tomiak, który strącił ostatni fragment drewnianego umocowania kura. Współ
wygranymi byli: BMarian Błaszak oraz Roch
Tarczewski z Kórnika.
Wręczenia trofeów: cennych tarcz i licznych nagród dokonali: fundatorzy tarcz oraz
Marek Baranowski - prezes KBBK, Marian
Błaszak - strzelmistrz oraz Marek Nowicki –
król kurkowy KBBK. Niech trofea i pamiątki
przypominają zwycięzcom o historii do których
są one przypisane.
Król Kurkowy AD 2015/2016 Marek Nowicki
wraz z Rycerzami zaprosili braci i ich gości na
XXV Królewski Bal Kurkowy do Restauracji
„Podróżnik” w Koszutach. Bal Kurkowy odbędzie się 23 stycznia 2016 r. Zaproszenia można
jeszcze nabyć w sklepie Romana Fludry w Bninie lub w Firmie RMC w Korniku. Zapraszamy.
Kazimierz Krawiarz

JUBILEUSZOWY XXV BAL
U KRÓLA KURKOWEGO
MARKA NOWICKIEGO
XXV Królewski Bal Kurkowy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego odbył
się w sobotę 23 stycznia 2016 r. w motelu

„Podróżnik”, należącym do brata kurkowego Kazimierza Sroczyńskiego. Honory gospodarzy pełnili Król z małżonką 2014/2015
Marek i Bogumiła Nowiccy – pamiątkowymi
przypinkami pięknie witali przybyłych gości,
co utrwalono na zdjęciach, które następnie

rozdano każdej parze w trakcie zabawy.
Do znakomitej organizacji balu przyczynili się również: I rycerz Wojciech Antczak
a równocześnie król okręgu poznańskiego
2015/2016, II rycerz Marek Baranowski,
najlepszy strzelec turnieju królewskiego

Foto RMC

Foto RMC
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Adam Szyszka, król żniwny 2015/2016
Tomasz Andrecki. oraz członkowie zarządu
KBBK. Bal był okazją do przypomnienia
czasów historycznych i międzywojnia, gdy
takie właśnie bale w Kórniku organizowali
kupcy, rzemieślnicy, chór kościelny czy
bractwo kurkowe. W 2015 r. Bractwo Kurkowe w Kórniku obchodziło 270 rocznicę
swojego powstania.
Królewska Para pierwszym walcem
porwała do tańca zgromadzonych gości,
a wspólna zabawa do białego rana była
przede wszystkim wspaniałą okazją do ekspresji autentycznej, wewnętrznej radości.
Motel „Podróżnik” w Koszutach dysponuje
doskonałymi warunkami hotelowymi. Wielu
braci kurkowych przybyło z zaprzyjaźnionych bractw z Poznania. Wśród gości
honorowych był burmistrz Kórnika Jerzy
Lechnerowski z małżonką, liczna delegacja
Poznańskiego Bractwa Kurkowego z Przemysławem Wojciechowskim prezesem
bractwa i Bractwa Kurkowego Poznań 1253
z królem kurkowym Leszkiem Taterką. Bale
królewskie mają swoje scenariusze – tak
było i tym razem. Po oficjalnym przywitaniu
gości odbywa się ceremoniał wprowadzenia sztandaru brackiego oraz odśpiewanie
hymnu brackiego. Grał zespół muzyczny
„ACORD” z Gniezna pod kierunkiem Olgierda Górala. Paulina Kraśniewska (vocal)
umilała wieczór swoim głosem.
Atrakcji było wiele: turniej strzelecki
z broni pneumatycznej, wykwintne dania,
tort królewski, danie myśliwskie czyli
pieczone prosię, występ iluzjonisty, liczne nagrody. Cenne nagrody ufundowali
członkowie KBBK oraz sponsorzy. Decyzją
Króla oraz członków zarządu KBBK dochód
z tegorocznego balu zostanie przekazany
na cele charytatywne. Brat Zdzisław Jakubowski, Król Kurkowy 2014/2015, otrzymał
dyplom - podziękowanie od Stowarzyszenia
Pomocy Społecznej w Kórniku za ubiegłoroczny dar serca… bo o braciach kurkowych należy wiedzieć również to, że mają
gorące serca i nawet zabawę łączą z myślą
o najbardziej potrzebujących! Tym razem
„dar serca królewskiego balu” przekazany
zostanie na leczenie Klaudii Laś z Bnina,
studentce Uniwersytetu Jagiellońskiego, na
jej specjalistyczne leczenie w Niemczech.
Wśród tradycyjnych atrakcji był turniej
strzelecki w czterech konkurencjach. Wśród
kobiet, w strzelaniu z wiatrówki, najlepsza
okazała się Patrycja Gąsiorowska z Lubonia, II miejsce zajęła Jagoda Bąk z Poznania, a III miejsce Alicja Czyż z Poznania.
Wiatrówka mężczyzn - mistrzowskim okiem
zachwycił Adam Szyszka, II miejsce zajął
Filip Kamiński z Poznania, III miejsce Tadeusz Baranowski ze Swarzędza. W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego zwyciężył
Maciej Łabno z Czmońca, II miejsce Janusz
Mocek, III miejsce Zdzisław Jakubowski..
Zwycięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami i cennymi nagrodami.
W karnawale, nie tylko w Kórniku,
odbywają się liczne zabawy i bale, ale Królewski Bal Kurkowy należy do najbardziej
prestiżowych.
Kazimierz Krawiarz

29 stycznia 2016 r.
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Terminy poboru krwi w 2016 roku:
13 marca, 12 czerwca, 18 września, 11 grudnia w Strażnicy OSP Kórnik.

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

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ireny Sawickiej
Wieloletniej Nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 1w Kórniku
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku
„Chociaż wiemy,
że kiedyś nastąpi,
śmierć zawsze wydaje się
niespodziewana”

Pani Joannie Siejak
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

„W momencie śmierci bliskiego,
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się
zapełnić pustki”
Józef Tischner

Pani Lidii Jakubowskiej
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Babci

Matki

składają
Zarząd
oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego
w Kórniku

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele,
Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego
w Kórniku
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Kończy się powoli okres kolędowania. Dla Chóru Castellum Cantans pod
dyrekcja Dariusza Tabisza był to czas
pracowity i owocny. Zespół wystąpił
w styczniu z programem kolędowym
w Kolegiacie Kórnickiej oraz w kościele
w Koszutach, a w najbliższą niedzielę
odwiedzi swarzędzką parafie pw. Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych gdzie
proboszczem jest ks. Grzegorz Gałkowski, dawny proboszcz parafii w Borówcu.

Chór miał także okazję uczestniczyć
aktywnie w „Nieszporach ekumenicznych”,
które odbyły się 24 stycznia w cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Poznaniu w ramach
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan
zorganizowanego przez Poznańską Grupę
Ekumeniczną.
Kórniczanie zaśpiewali elementy Nieszporów po polsku i staro-cerkiwno-słowiańsku naprzemiennie ze znakomitym Chórem
Prawosławnej Konkatedry pod dyrekcją Mi-

Jasełka szkolne 2015

łosza Firleja i Joanny Piech-Sławeckiej. Po
nabożeństwie przedstawili także trzy kolędy.
Tegoroczne występy kórnickiego chóru
były pierwszymi pod dyrekcją Dariusza Tabisza, który pod koniec 2015 roku objął zespół.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
zaznać przygody z muzyką chóralną na
zajęcia, które odbywają się we wtorki
i czwartki o godzinie 19:30 w Kórnickim
Ośrodku Kultury.
ŁG

Castellum Cantans w poznańskiej cerkwi

„ZANIM BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”
w Przedszkolu w Szczodrzykowie

Przedszkole w Szczodrzykowie już po
raz szósty zorganizowało cykl wyjątkowych
zajęć pt. „Zanim będę przedszkolakiem”.
Warsztaty, jako pierwszy etap wspierania
procesu adaptacji, skierowane były do
dzieci w wieku 2- 4 lat, które przygotowują
się do przekroczenia progu przedszkola
oraz ich opiekunów.
Tegoroczna edycja zajęć, wzorem
lat ubiegłych, cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony rodziców. W
pierwszym tygodniu ferii zimowych przeprowadziliśmy cykl spotkań dla dwóch grup
warsztatowych – obejmujących łącznie ok.
60 osób.
Celem warsztatów było zapoznanie
uczestników z organizacją dnia w przedszkolu, regułami panującymi w grupie,
wybranymi formami twórczości plastycznej,
ruchowej, muzycznej, umożliwienie nawiązania kontaktu z rówieśnikami oraz budowanie pozytywnego stosunku do instytucji
przedszkola.
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Uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę, zaangażowanie,
aktywny udział w zabawach oraz wymianę
pomysłów na twórcze wspieranie rozwoju

dziecka. Fotorelacja z całego cyklu warsztatów dostępna jest na stronie przedszkola
www.szczodrzykowo.com.
Magdalena Czapkiewicz

Jak co roku okres świąteczny w Szkole
Podstawowej nr 1 został ubogacony pięknymi
jasełkami przygotowanymi przez s. Barbarę
Elwart we współpracy z p. Ireną Faliszewską
oraz p. Danutą Wawrzyniak. Tym razem mieliśmy okazję przypomnieć sobie o zwyczajach
związanych ze świętami, tymi bardziej i mniej
znanymi. Dowiedzieliśmy się, dlaczego w
naszych domach na święta tradycyjnie ubierana jest choinka i czemu w Wigilię imieniny
obchodzą Adam i Ewa. Na scenie pojawiła się
też święta rodzina, a także aniołowie i pastuszkowie, w których wcielili się uczniowie z klas
drugich, trzecich, piątych i szóstych.
Przedstawienie było bogate w śpiew
zarówno tradycyjnych kolęd, jak i mniej znanych pastorałek. Jasełka wystawione dla klas
IV – VI wzbogacił występ chóru szkolnego,
prowadzonego przez p. Lidię Jakubowską.
Natomiast podczas drugiego spektaklu dla klas
młodszych, dzieci z klasy IIb zaśpiewały „Cichą
noc” po angielsku. Dzięki czemu każdy występ

był wyjątkowy. Nie obyłoby się bez wsparcia
ze strony rodziców, którzy pomogli dzieciom
w przygotowaniu pięknych strojów, a także
włączyli się w oprawę całego przedstawienia.
Szczególne podziękowania należą się p.
Damianowi Urbaniakowi, który czuwał nad
nagłośnieniem.
Moc życzeń przekazana przez aktorów
w trakcie przedstawienia, a także świąteczne
przemówienie p. Dyrektor sprawiły, że wszyscy
poczuliśmy atmosferę zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, podczas których ludzie
stają się dla siebie mili i bardziej wyrozumiali.
Dzięki przyjściu Syna Bożego możemy poczuć
bliskość drugiej osoby, przez dzielenie się
opłatkiem, podczas wspólnie śpiewanych kolęd
i w trakcie rodzinnych spotkań przy wigilijnym
stole. W tym szczególnym czasie możemy
przecież być blisko człowieka nawet, jeśli jest
obok nas na odległość myśli.
Michalina Pelczyk

KONCERT W KOK
W sobotę 16 stycznia br. w KOK zrobiło się nie tylko nastrojowo, ale też lirycznie. Świąteczno-zimowy koncert zespołu Good Staff pozwolił słuchaczom poddać się urokowi nie
tylko tradycyjnych kolęd. Piękne poetyckie teksty i ich smakowite aranżacje niosły radość
niezapomnianej chwili bycia razem. Bardzo dziękujemy twórcom za ten wspólny czas.
Sławek Animucki

Gdy
w brzuchu
burczy

KULTURA

KULTURA

Castellum Cantans kolęduje

W tym roku
karnawał jest
wyjątkowo krótki,
trzeba więc się
spieszyć i dobrze
wybawić. Jeśli
chcecie osłodzić
sobie ten czas
hucznych zabaw
proponuję upiec
pyszne oponki
serowe. Ciasto
robi się w kilka
chwil, a samo pieczenie też nie zajmuje wiele czasu. Oponki
serowe są prostsze i mniej pracochłonne niż
prawdziwe pączki na drożdżowe, za to równie
smaczne. Najsmaczniejsze są oczywiście tuż
po upieczeniu, jeszcze ciepłe. Jeśli nie lubicie
lukru, wystarczy obsypać je cukrem pudrem
z dodatkiem wanilii lub cynamonu.
Składniki na ciasto (około 25 sztuk):
250 g maki pszennej
250 g półtłustego twarogu
1/3 szklanki cukru
2 jajka
2 łyżki rumu
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 ½ łyżeczki sody
Szczypta soli
Lukier:
4 łyżki rumu
2 łyżki soku z cytryny
Około 10 łyżek cukru pudru
Dodatkowo:
80 – 100 dkg smalcu lub 1 litr oleju
Ser rozdrobnić widelcem.
Mąkę przesiać z sodą i wymieszać z serem,
cukrem, cukrem waniliowym, jajkami, rumem
i szczypta soli. Zagnieść gładkie ciasto. Jeśli
ciasto będzie zbyt klejące dodać odrobinę mąki.
Cisto wyłożyć na obsypaną mąką stolnicę.
Ciasto lekko rozwałkować na grubość około 1
cm. Szklanka wyciąć kółka o średnicy około
6 cm, a w środku kieliszkiem małą dziurkę.
Pozotałe skrawki ponownie zagnieść i wyciąć
kolejne oponki.
Przygotować lukier: do cukru pudru dodawać porcjami sok z cytryny i rum.
Smalec nagrzać w garnku do temperatury 175°C. Zrobić próbę tłuszczu, wrzucając
kawałek ciasta, jeżeli wypłynie i szybko się
zarumieni, można smażyć pączki. Oponki
smażyć partiami, przez około 2 ½ – 3 minuty,
przewracając w połowie pieczenia. Odkładać
na ręcznik papierowy. Jeszcze ciepłe oponki
smarować lukrem lub obsypać cukrem pudrem.
Smacznego!
Iza Jokiel
Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.
blogspot.com gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.
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W dobie wszechogarniających nas gier
komputerowych, wydawać by się mogło,
że gry planszowe zostaną odstawione do
lamusa. Nic bardziej mylnego! Przynajmniej
w naszej szkole, czyli kórnickiej „Jedynce”.
Grupa około 20 zapaleńców, ze mną na
czele, zebrała się 19 stycznia 2016r. w sali
numer 24, aby przez 4 godziny mierzyć się

ze znanymi już sobie grami planszowymi,
ale także, by poznawać nowe! I tak, największą popularnością cieszył się oczywiście „Rummikub” (nawiasem mówiąc moja
ulubiona), niemniej jednak inne gry, takie
jak „Dixit”, czy „Kod Faraona” równie mocno „wciągnęły” uczniów. Graliśmy również
w „Kolejkę”, „Twistera”, „Uno” oraz wiele,

wiele innych. Czas tak szybko upływał, że
ani się obejrzeliśmy, a wybiła godzina 14 i
musieliśmy zakończyć rozgrywki. Na koniec
wszyscy uczestnicy (uczniowie z klas 2 - 5)
jednogłośnie stwierdzili, że takie spotkania
należy zdecydowanie częściej powtarzać!
Cóż… Trudno się z nimi nie zgodzić.
Katarzyna Szczepaniak

nr 2/2016

Koniec roku
w UKS TKD
KÓRNIK
Bardzo intensywnie przepracowali ostatnie dwa miesiące 2015 roku zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „TKD-Kórnik”. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych, które odbyły się w dniach 23-25
października w Puławach, Nasza czteroosobowa ekipa zdobyła trzy medale w konkurencji walki sportowej. Najlepiej wypadł Łukasz
Nowak, który zdobył złoty medal i tytuł Mistrza
Polski Juniorów Młodszych (12 tytuł indywidualnego Mistrza Polski w Klubie). Na ostatnim
stopniu podium z brązowymi medalami stanęli Bartosz Karaśkiewicz i Dawid Smajdor.
Dodatkowo Łukasz zdobył siódme miejsce
w dwuboju sprawnościowym, a Dawid siódme
miejsce w poomsae (układach formalnych).
Nasza jedyna na tym turnieju zawodniczka,
Celestyna Siejak niestety odpadła z rywalizacji po drugiej walce.
W tym samym czasie (22-25 października) dwójka Naszych czołowych zawodników
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy uczestniczyła w Mistrzostwach Europy Juniorów,
które odbyły się na Łotwie w miejscowości
Daugavpils. Dużo sobie obiecywaliśmy po
tych Mistrzostwach. Po kontrowersyjnych
decyzjach sędziów obaj niestety wcześnie
odpadli z turnieju. Wyjazd Mateusza na Mistrzostwa Europy możliwy był dzięki wsparciu
Gminy Kórnik za co serdecznie dziękujemy.
W dniach 7-8 listopada Mateusz Nowak
i Jakub Posadzy debiutowali w kategorii
wiekowej senior podczas międzynarodowego turnieju Croatia Open 2015 w Varazdin
w Chorwacji. Chłopakom udało się wygrać po
jednej walce, by następnie ulec zawodnikom
z najwyższych miejsc rankingu światowego.
21 listopada bardzo dobry występ na
międzynarodowym turnieju Usedom Open
w Ahlbeck w Niemczech zaliczyła Nasza siedmioosobowa ekipa. Kórniczanie wywalczyli
łącznie sześć medali w tym trzy z najszlachetniejszego kruszcu. Złote medale zdobyli Julia
Szpak, Marek Binetti (debiutant w kategorii
walki sportowej) oraz Łukasz Nowak. Srebrne
medale przypadły Zuzannie Szpak i Marcinowi Kozieł. Oboje wystartowali w kategoriach
cięższych niż normalnie zdobywając bardzo
cenne doświadczenie. Na ostatnim stopniu
podium stanął Dawid Smajdor. Mniej szczęścia na tych zawodach miał Mikołaj Posadzy,
który odpadł po pierwszej walce. Jak się
później okazało, jego przeciwnik wygrał całą
kategorię. Ale tak to już w sporcie bywa.
Świetny prezent na Mikołajki zafundowali Nam nasi najstarsi zawodnicy: Zuzanna
Szpak, Mateusz Nowak i Jakub Posadzy.
Podczas tegorocznych 34 Mistrzostw Polski
Seniorów, które odbyły się w dniach 5-6 grudnia w Warszawie, wywalczyli trzy medale, po
jednym z każdego koloru:
• Jakub Posadzy - złoty medal i tytuł
Mistrza Polski Seniorów (13 tytuł indywidualnego Mistrza Polski dla Klubu),
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• Mateusz Nowak - srebrny medal i tytuł
V-ce Mistrza Polski Seniorów,
• Zuzanna Szpak - medal brązowy.
W ciągu kilkunastoletniej historii Klubu,
po raz pierwszy Nasi zawodnicy wystartowali
w Mistrzostwach Polski Seniorów i to z jakim
skutkiem. Widać, że podjęte w przeszłości
decyzje szkoleniowe przynoszą oczekiwane
rezultaty.
12 grudnia Kórnickie Centrum Rekreacji
i Sportu Oaza gościło uczestników V Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo Dzieci. Na starcie
pojawiło się blisko 180 zawodników w wieku od
3(!) do 12 lat z dziesięciu klubów Wielkopolski:
Szakal Jeżyce, UKS Taekwondo Środa Wlkp,
Wilk Gostyń, Fighters Mosina-Zaniemyśl,
UKS HWARANG Września, UKS Taekwondo
Feniks Śrem, TIGER TEAM Września, AZS
OŚ Poznań, Dragon Długie Stare no i oczywiście przedstawiciele gospodarzy czyli UKS
TKD KÓRNIK. Kórniczanie oczywiście nie
zawiedli. Trzydziestoosobowa ekipa zdobyła
aż czterdzieści medali. Jak to w sporcie bywa,
jedni stawali na podium parę razy, inni wcale.
Najważniejsze, że wszyscy dobrze się bawili.
Nasi medaliści: Oliwia Posadzy (trzy złote),
Hubert Jasiński (trzy złote), Kacper Górniak
(dwa złote i srebro), Mikołaj Posadzy (dwa złote
i srebro), Marek Binetti (złoto, srebro i brąz),
Mateusz Strzelecki (złoto, srebro i brąz), Nicole
Kulas (złoto i srebro), Patryk Łyskawiński (złoto),
Mikołaj Strzelecki (złoto), Mateusz Piątek (dwa
srebra i brąz), Kamil Czaplicki (srebro i brąz),
Tymon Dobosz (srebro i brąz), Filip Gajowiak
(srebro i brąz), Jakub Kozłowski (srebro i brąz),
Milena Michałowska (srebro), Eryk Pyrzowski
(srebro), Emilia Siejak (srebro), Konrad Chmielarski (dwa brązy), Amelia Blejwas (brąz),
Klaudia Dymaczewska (brąz). Nie sposób
nie wspomnieć o tych którym się niestety tym
razem nie powiodło, jednak dzielnie walczyli:
Hubert Ciołek, Arkadiusz Dymaczewski,
Ignacy Klofta, Witold Kondek, Hanna Muszyńska, Stanisław Ogórkiewicz, Łukasz Piątek,
Tymoteusz Rychlewski, Marcin Treumann,

Mariusz Treumann. Warto nadmienić, że na
tym turnieju debiutowali zawodnicy z Naszej
sekcji w Kamionkach.
Mimo znacznie wyższej liczby uczestników
niż zwykle, turniej udało się sprawnie przeprowadzić. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie Gminy Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnickie,
pizzerii Piccolo w Kórniku, firmy Black-Jackal
oraz rodziców dzieci, za co składamy serdeczne
podziękowania.
W czasie gdy najmłodsi adepci taekwondo
zmagali się w Kórniku, w Olsztynie podczas
Pucharu Polski - Olsztyn Cup, ich starsi koledzy
walczyli (i to dosłownie) o punkty w rankingu
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
na rok 2016. Oczywiście Kórniczanie nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Dziewięcioosobowa ekipa wywalczyła sześć medali. Pierwsze
miejsca zdobyli: Dawid Smajdor (kadet) i Jakub
Posadzy (młodzieżowiec); drugie: Zuzanna
Szpak (młodzieżowiec), Bartosz Karaśkiewicz
(kadet) i Mateusz Nowak (młodzieżowiec); trzecie miejsce wywalczył Łukasz Nowak (junior).
Pozostali członkowie ekipy: Celestyna Siejak,
Julia Szpak i Marcin Kozieł zdobyli kolejne
ważne doświadczenie. Dodatkowo najstarsi
Kórniczanie wywalczyli III miejsce w klasyfikacji
drużynowej młodzieżowców!!!
Krótkie podsumowanie 2015 roku
Zawodnicy UKS TKD KÓRNIK wywalczyli
w systemie sportu dzieci i młodzieży 58,5
punktów (w tym 53,5 w walce sportowej, 4
w poomsae, 1 w dwuboju), co jest nowym
rekordem w historii Klubu. Z uwagi na przepisy
dotyczące zmiany barw klubowych połowę
punktów wywalczonych przez Zuzannę Szpak
przekazano do jej poprzedniego klubu (UKS
OAZA KÓRNIK), przez co do Klubu przypisano
54,25 punktów. System Sportu Młodzieżowego
nie uwzględnia też wyników Mistrzostw Polski
Seniorów, w przeciwnym razie punktów byłoby
znacznie więcej.
Łącznie w 2015 roku zawodnicy UKS TKD
KÓRNIK zdobyli:
• trzy tytuły indywidualnego Mistrza Polski
(po jednym: kadetów, juniorów, seniorów)
• jeden tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów
• jeden tytuł Międzynarodowego V-ce Mistrza Polski Kadetów
• pięć brązowych medali Mistrzostw Polski
(kadetów-2, juniorów-1, młodzieżowców-1,
seniorów-1)
• jeden tytuł Mistrzyni Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików
• jeden tytuł V-ce Mistrzyni Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w poomsae
Wszystkich zainteresowanych działalnością
Klubu zapraszamy do odwiedzenia Nas na
treningach w KCRiS Oaza w poniedziałki, środy
i piątki, lub kontakt telefoniczny pod numerem
663 786 462. Prowadzimy również nabór do
sekcji przy Szkole Podstawowej w Kamionkach
(zajęcia we wtorki i czwartki).
Strona internetowa Klubu: www.tkdkornik.
pl; profil na FB: facebook.com/tkdkornik
Szkolenie w UKS TKD KÓRNIK jest wspierane finansowo przez Gminę Kórnik, Urząd
Marszałkowski w Poznaniu oraz Fundację
Zakłady Kórnickie.
PP
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PIERWSZE ZGRUPOWANIE KOLARZY
TRADYCYJNIE W STOLICY TATR
Na dziesięciodniowe zgrupowanie kondycyjne do Zakopanego wyjechali starsi
zawodnicy i zawodniczki Grupy Kolarskiej
Mróz Jedynka Kórnik. - Główny nacisk
kładziemy na ćwiczenia wytrzymałościowe
i ogólnorozwojowe, dopóki pozwoli na to
pogoda, codziennie biegamy na nartach,
a w ramach treningu uzupełniającego,
chodzimy na narty zjazdowe. W planie
jest również lodowisko, oraz marszobiegi.
Gdy w ostateczności zabraknie śniegu,
przerzucimy się na rowery stacjonarne,
oraz rolki treningowe - powiedział trener
Robert Taciak.
- Bardzo lubimy okres ferii, ponieważ tu,
w Zakopanem mamy szansę posmakować
sportów zimowych. Poza tym jest to dla nas
mała odskocznia od codzienności, formy
aktywności są najróżniejsze i dzięki temu
każdy dzień jest ciekawy. Ponadto jedną
z wyjątkowych atrakcji, była możliwość
obejrzenia na żywo Pucharu Świata w
skokach narciarskich. Dodatkowo w grupie
panuje wspaniała atmosfera, a świadomość
niezwykłego sezonu, dzięki państwu Marii i
Wojciechowi Mróz, dodaje skrzydeł – zwierzyły się zawodniczki Mróz Jedynka Kórnik,
Weronika Humelt i Nikol Płosaj.
Kolejne etapy przygotowań to w drugiej
połowie lutego dwutygodniowe zgrupowanie w hiszpańskim Calpe, po którym cześć
zawodniczek wraca do domu i na uczelnie,
a część przemieszcza się do pobliskiego o
500 km Lloret de Mar i zostaje tam, aż do
drugiego hiszpańskiego zgrupowania, które
się odbędzie w terminie 9-23 marca. Wyjątkiem jest Nikol Płosaj, która z Hiszpanii
wraca do Polski 11 marca, ponieważ już 12ego wylatuje na Akademickie Mistrzostwa
Świata na Filipiny. Czynione są również
starania o marcowe starty we włoskich
klasykach, gdyby to się udało to można
powiedzieć, że przygotowania do sezonu
zostały wykonane w 100%. Po powrocie z
Hiszpanii to już tylko święta wielkanocne,
a następnie rozpoczęcie wyjątkowego
sezonu 2016 w Dzierżoniowie i Sobótce.
Wcześniej, przed wyjazdem zaawansowanego zespołu pod Giewont, najmłodsza
grupa w klubie żaków i młodzików, przebywała na pięciodniowym zgrupowaniu
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku.
Zajęcia z dziećmi odbywały się dwa razy
dziennie, pod okiem trenera Roberta Taciaka, któremu bardzo dzielnie przez cały ten
okres pomagała niestrudzona zawodniczka
Grupy Mróz, Natalia Radzicka. Natalia była
też inicjatorem naboru do szkółki kolarskiej
UKS Jedynka w październiku i listopadzie
ubiegłego roku, z której trafiło do klubu
aż dwunastu młodych adeptów kolarstwa.
Kolejny etap naboru nastąpi po feriach.

Pogotowie ratunkowe 999,
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Apteka Prywatna Lewicka-Nowak-Przybylski,
ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
pn. – pt. 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
niedziela 9:00 - 13:00
w święta i dni wolne od pracy 9:00 – 13:00

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
Centrum Medyczne KORMED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949

Paweł Marciniak
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Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00
„Apteka w Rynku”.
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka A-2 Borówiecka,
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00
Apteka „Rumiankowa”,
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:30 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00
Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. 61 893 72 89
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka „Amfora”,
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00
Punkt Apteczny „Witaminka”,
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00
Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032,
61 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

WAŻNE TELEFONY
KULTURA
SPORT

SPORT

KOLARSTWO

WAŻNE TELEFONY:
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Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Praca

*Pani w średnim wieku, uczciwa, rzetelna i dokładna posprząta dom lub mieszkanie. Tel. 669 169 625
*Poczta Polska poszukuje Listonosza w Kórniku, umowa o pracę, wymagany samochód. Tel. 61 869 74 39
*Szukam stałej pracy. Sprzątanie, na magazynie, ochrona itp., Kórnik/Bnin. Tel. 788 104 688
*Zatrudnię panie w salonie gier. Tel. 787 828 346
*Firma tapicerska z Borówca zatrudni pracowników do pracy fizycznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. Tel. 695 933 604
*Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekty przemysłowe, handlowe i budowy w miejscowościach: Gądki, Żerniki, Koninko. System pracy 12/24
lub 24/48. Kontakt:rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl. Tel. 61 659 03 60, 665 102 572
*Mężczyzna, 35 lat poszukuje pracy. Tel. 884 252 181

Inne

*Sprzedam telewizor Philips 100 Hz, 29 cali. Tel. 512 303 888
*Sprzedam klatkę dla chomika za 35 zł. 28/38/30 cm z akcesoriami. Tel.605 133 713
*Remonty kompleksowe domów, mieszkań, ocieplenia, instalatorstwo, elektryka (uprawnienia). Kopczyński Przemysław. Tel. 795 259 572
*Sprzątanie mieszkań, domów i mycie okien. Tel. 536 763 910
*Perfumeria LM, rozlewane perfumy damskie i męskie oraz szeroki wybór biżuterii. Zapraszamy. Pl. Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki wzrost 134/140 oraz dwie sukienki białe/ecru wzrost 146 i 152. Tel. 783 522 029
*Opel Insignia 2L/Diesel 160KM, 2009 r. kombi, srebrny gwarancją przebiegu 175 tys. km, bezwypadkowy. Tel. 501 303 029
*Energia ze słońca, instalacje fitowoltaiczne od A-Z. Tel. 501 303 029, www.eko-rozwiazania.pl
*Oddam mało używane materace 200x160x20 i 200x90x15. Tel. 601 685 014
*Sprzedam działkę budowlaną 729 m², Mościenica. Tel. 609 555 507
*Borówiec bliźniak 115 m² gotowy do zamieszkania. Wynajmę, sprzedam, 210 000 zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam tanio zestaw wypoczynkowy 2,1,1, jasny beż, eko skóra np. do biura. Tel. 605 663 337
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 34 m² Kórniku, ul. Staszica 15. Tel. 885 539 962
*Skuwanie płytek podłogowych i ściennych, tynków, skrobanie ścian, wykuwanie rowków pod kable i rury. Tanio! Tel. 796 456 176
*Sprzedam pralkę, lodówkę, zmywarkę stan bdb – możliwość transportu. Tel.697 203 371
*Sprzedam piecyk gazowy z butlą i reduktorem. Tel. 61 8171 772
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys.165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową kasę fiskalną Novitus Soleo Plus. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723

61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 168

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.
Oświadczam, że jest mi bardzo przykro, że są rozpowszechniane plotki o zamknięciu sklepu PH. Alpo (dawna Goplana).
Wiernym klientom bardzo dziękuję a nowych zapraszam.
Poprawska Alicja
KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
AUTOBUSOWE „KOMBUS” SP. Z O.O.
62-035 KÓRNIK ,
CZOŁOWO, KÓRNICKA 1
ZATRUDNI PRACOWNIKA
NA STANOWISKU
DYSPOZYTOR
WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE,
(PREFEROWANE KIERUNKOWE
LOGISTYCZNE, TRANSPORTOWE)
- MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE
NA WYŻEJ WYMIENIONYM
STANOWISKU
- PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ
PAKIETU MS OFFICE
- BARDZO DOBRA
ORGANIZACJA PRACY
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- UMIEJĘTNOŚĆ PRACY
POD PRESJĄ CZASU
- PRAWO JAZDY KATEGORII B
- GOTOWOŚĆ PODJĘCIA PRACY W
SYSTEMIE 2 ZMIANOWYM
- ZNAJOMOŚĆ USTAWY O CZASIE
PRACY KIEROWCY
- POSIADANIE GRUPY INWALIDZKIEJ
BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM
OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRADZANIA
- UMOWĘ O PRACĘ
- PRACA W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
- SZKOLENIA

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik,
Czołowo, Kórnicka 1,
z dopiskiem „DYSPOZYTOR”
Dodatkowo informacji telefonicznej
udziela Dział Kadr pod numerem
539 965 946.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2014 r. pozycja
1182, 1662 ). „

2016-02-12
na Rynku, Plac Niepodległości 1
w Kórniku
od godz.9⁰⁰

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: 3500 egz.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres mailowy info@kombus.pl,
lub pocztą

nr 2/2016

29 stycznia 2016 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 12 lutego 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 5 lutego 2016 r.
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