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Nowy wóz strażacki
w Kamionkach str. 5
Zaproszenie na spotkanie
z sędzią
Anną Marią Wesołowską
str. 15

Dbajmy o powietrze
str. 7
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skiego Związku Kolarskiego Lucjusza Wasielewskiego, starosty Jana Grabkowskiego,
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
wiceburmistrzów, radnych, przedstawicieli
władz sejmiku wojewódzkiego, działaczy
kolarskich i kibiców.
Więcej na temat sukcesów UKS Mróz Jedynki
Kórnik w kolejnych numerach Kórniczanina.

Prosto

z Ratusza
Przymiarki do rozbudowy
W dniu 22 listopada w Biurze Rady Miasta
i Gminy odbyło się spotkanie w którym
udział wzięli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RMiG Adam Lewandowski, radna Irena Kaczmarek, kierownik Wydziału Oświaty Ewa Soczyńska oraz
dyrektor Krystyna Kiełpińska. Omawiano
plan rozbudowy Szkoły Podstawowej im
Jana Wójkiewicza w Radzewie. Zaproponowano, by powiększenie bazy lokalowej
polegało na budowie nowego budynku
na działce przylegającej do terenu, na
którym mieści się obecna szkoła. Temat
będzie dyskutowany podczas obrad komisji RMiG.

ZAPRASZA

MIESZKANKI

MIASTA I GMINY KÓRNIK
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1948 do 1967 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2016( w ramach Programu
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 11 stycznia 2018 r. (czwartek)
przy Pływalni OAZA
ul. Krasickiego 1 w Kórniku
w godzinach: 9:00 – 16:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 pod numerem:

61 222 37 00, 61 222 37 01, 510 137 571
Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii
wynosi – 150 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza
specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO
61-860 Poznań ul. Za Groblą 3/4

Program w przygotowaniu

Czytał dzieciom

Wystawa na Zamku

W dniu 22 listopada burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz kierownik Wydziału
Promocji Magdalena Matelska-Bogajczyk
spotkali się z panem Piotrem Najmajerem, który przygotowuje dla UMiG
Gminny Program Opieki nad Zabytkami.
Poddano analizie 300 kart z propozycjami
wpisów do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Program będzie konsultowany przez: Powiatowegi o Wojewódzkiego konserwatorów Zabytków, a potem trafi na obrady
Rady Miasta i Gminy.

Także 1 grudnia wiceburmistrz Przemysław Pcholski na zaproszenie dyrekcji odwiedził żłobek w Kamionkach, by włączyć
się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji i czytania najmłodszym.

W obecności wielu oficjeli, w tym wojewody Zbigniewa Hoffmanna odbyła się
5 grudnia w Zamku Kórnickim inauguracja wystawy zatytułowanej „Działyńscy
i Zamoyscy – wielkopolskie rody w walce
o niepodległość”. Składająca się z szeregu
plansz ekspozycja powstała w ramach
programu „Niepodległa”, dzięki któremu
dofinansowywane są wydarzenia uświetniające rocznicę odzyskania niepodległości. Zdjęcia, eksponaty, książki i rękopisy
zostały zaprezentowane w kontekście
starań magnaterii wielkopolskiej o odzyskanie niepodległości. Wystawa będzie
prezentowana w salach Zamku, ale trafi
także do siedziby Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Turniej Reissa w Oazie
Turniej Reiss Cup zawitał 25 listopada do
kórnickiej „Oazy”. Rywalizowało w nim ponad 30 zespołów, pół tysiąca zawodników
Akademii Piłkarskiej Reissa, w tym zespoły z Kórnika, Szczodrzykowa i Kamionek.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział
w ceremonii dekoracji zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Współpraca z Mosiną
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkał się 1 grudnia z burmistrzem Mosiny Jerzym Rysiem. Dyskutowano na temat
współpracy w zakresie komunikacji zbiorowej pomiędzy gminami. Rozważane jest
przedłużenie trasy linii 699 do Czmońca
i Trzykolnych Młynów. Przedstawiciele
Mosiny mają wycenić takie rozwiązanie.

Kolejny udany rok
kolarskiego UKS
Podsumowanie kolarskich sukcesów UKS
Mróz Jedynka Kórnik odbyło się 4 grudnia
w hotelu Rodan.
Trener Robert Taciak wraz z zarządem UKS
Jedynki podziękował zawodnikom, współpracownikom i osobom, które przyczyniły
się do tegorocznych sukcesów krajowych
i międzynarodowych. Na sali nie zabrakło
gości, między innymi: prezesa Wielkopol-

◊ Opr.ŁG
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Sesja RMiG

Listopadaowa sesja odbyła się 29 listopada.
O czym zadecydowali radni?
Przede wszystkim przyjęto ślubowanie
od nowego radnego. Pan Jarosław Lange
zastąpił w okręgu nr 20 (Kamionki) panią
Małgorzatę Walkowiak
Radni zmienili uchwałę budżetową oraz
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ustalono ceny za usługi przewozowe
transportu zbiorowego i wysokości opłat
dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg
w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii
autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określono
przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych.
Rada uchwaliła program współpracy Miasta
i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018
rok. Przedstawiony program określa zasady wsparcia dla wszystkich podmiotów
i organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego na rzecz gminy Kórnik i jej mieszkańców. Podstawową formą
współpracy będzie prowadzenie otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Podjęto uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Określone szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
które udzielają schronienia osobom bez-
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domnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik.
W uchwale określono m.in. procentowe granice, w ramach których podmiot kierujący
ustali konkretny wymiar ponoszonej opłaty
za pobyt w schronisku w formie decyzji
administracyjnej. Odpłatność uzależniono
od dochodu danej osoby przyjmując, iż jest
to dochód na potrzeby ustalenia prawa do
świadczeń z pomocy społecznej.
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a Miastem Poznań w sprawie zasad prowadzenia
punktów katechetycznych nauczania religii
Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uchwałę
dotyczącą wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowych na realizację
zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie
Miasta i Gminy Kórnik.
Stwierdzono przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych
(w Kórniku, Radzewie, Szczodrzykowie,
Kamionkach) w placówki ośmioletnie.
Wyrażono zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Skrzynki.
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obo-

Z unijnych funduszy...
Rozpoczął się grudzień i prace termomodernizacyjne w Szkole
Podstawowej w Kórniku dobiegają końca. W budynku wymieniono okna, częściowo drzwi, zmodernizowano instalacje c.w.u
i CO (w tym: wymieniono grzejniki, piece, zamontowano pompy ciepła), wyremontowano kotłownie, ocieplono dach i cały
budynek szkolny. Prace zostały wykonane w ramach projektu
pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku” dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 (poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF
Poznania). We wrześniu złożono pierwszy wniosek o płatność
dla projektu, a środki przekazane zostaną jeszcze w grudniu
br. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 5
czerwca do 13 września 2017 roku.
Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.525.074,04 zł, koszty
kwalifikowane stanowiły kwotę 1.518.072,15 zł, a wnioskowane
dofinansowanie 1.290.361,32 zł.
◊ Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Nowy wóz strażacki w Kamionkach

29 listopada odbyło się uroczyste powitanie
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach. To historyczny moment dla tej jednostki, nie dziwi więc sposób w jakim zademonstrowano radość z nowego sprzętu. Po
zmroku, gdy tylko pojazd dotarł pod remizę
zawyły syreny, wystrzelono fajerwerki i confetti. Niezorientowani myśleli, ze Sylwester
obchodzono miesiąc wczesniej.
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemiczno-ekologicznych sfinansowany
został w ramach pozyskanego wsparcia
finansowego - pożyczki udzielonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na spłatę
której wsparcia udzieliła Gmina Kórnik.
Przetarg na dostawę pojazdu został ogłoszony we wrześniu, jedyną i zarazem najkorzystniejszą ofertę na dostawę pojazdu

wiązku przetargowego i wydzierżawienia
nieruchomości położonej w m. Kórnik,
obręb Bnin.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Kamionki. Ulica Malwowa biegnie od ul.
Mieczewskiej do dz. nr 1128, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona częścią działki
nr 319/5.
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia
pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska
– Kromolice, przez grunty miejscowości
Kromolice.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa. Podjęcie uchwały ma na celu zmianę
układu komunikacyjnego. Parametry dotyczące zabudowy mieszkaniowej pozostaną
bez zmian.
Radni pozostawili bez rozpatrzenia wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów
prawa, zgodnie z art. 101 ust.1 ustawy
o samorządzie gminnym, podczas podjęcia uchwały nr L/552/2014 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014 r. (15
radnych było za pozostawieniem bez rozpatrzenia, 4 wstrzymało się, nikt nie był
przeciwny).
Więcej informacji o uchwałach na stronie
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/15366
◊ ZF

„Lider...“ zaprasza
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w związku
z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w
ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
zaprasza mieszkańców gminy Kórnik na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się dnia 14 grudnia br. w salce USC Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik (plac Niepodległości 1, wejście od strony parkingu).
Zaproszenie kierujemy do:
- osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy
oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swojej firmy,
- stowarzyszeń, instytucji publicznych i osób zainteresowanych
dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich” dla społeczności lokalnych
1

1 1

Nasz Konsultant będzie informował według jakich zasad i na jakie
projekty mogą zostać przyznane środki oraz omówi przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy.
Zapraszamy w czwartek 14 grudnia w godzinach 14.00-18.00!
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Honory dla
krwiodawców

1

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
14 listopada 2017 roku Starosta Poznański
wraz z Komisją Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Rady Powiatu postanowił uhonorować najbardziej Zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi Powiatu Poznańskiego,
między innymi z kórnickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. św. Floriana przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku.
Uhonorowani zostali: Kamila Ambrożak,
Maria Biskupska, Jolanta Majchrzycka,
Zygmunt Grzywacz oraz Ryszard Krajewski. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy, aby „dalsze działania na rzecz
krwiodawstwa były źródłem nieustającej
radości i satysfakcji w życiu”.
◊ Andrzej Szyc,Prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Kórniku

złożyła firma Bocar. Koszt nowego samochodu to blisko 1,2 mln złotych.
Nowy ciężki samochód na podwoziu marki
MAN z kabiną brygadową został zabudowany na terenowym podwoziu (4x4) MAN-a TGM. Samochód napędza silnik o mocy
340 KM, spełniający normę spalania euro 6.
Zabudowa samochodu wykonana została
z materiałów kompozytowych, podobnie
jak zintegrowana z oświetleniem ostrzegawczym nakładka na kabinę. W pojeździe
zamontowany został zbiornik wody o pojemności 5 tys. litrów H2O oraz 500 litrów
środka pianotwórczego. Podanie środków
gaśniczych umożliwia dwuzakresowa autopompa o maksymalnej wydajności 3700
litrów na minutę. Nowe GCBA wyposażone
zostało również w nowy sprzęt ratowniczy
m.in. zastaw narządzi hydraulicznych, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, czy
sprzęt do zabezpieczania miejsca zdarzania.

Jak dowiedzieliśmy sie z wiarygodnych źródeł, wielu strażaków tak ambitnie podeszło
do sprawy poznania nowego sprzętu, że
niemal cały wolny czas spędzają w remizie.
Życzymy strażakom z Kamionek by wóz
służył im jak najlepiej, choc może lepiej by
nie musiał za często wyruszać na poważne
akcje.
◊ KPRi ŁG
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy
Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 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 terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy
Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach
geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na

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 18 grudnia 2017 r. do 8
stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów

środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017
r. do 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu objętego
niniejszą uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz.
14:00 (sala USC – parter, wejście od strony
parkingu). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik pok. 211.

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 5 stycznia 2018 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 23 stycznia 2018 r. na adres: Urzędu

Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako
wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570) 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.

IZBA PAMIĄTEK REGIONALNYCH W KÓRNIKU-BNINIE
ZAPRASZA
Dnia 19 grudnia (wtorek) o godzinie 12:00
NA OTWARCIE WYSTAWY

„2017 - ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI”
Kazimierz Krawiarz
KUSTOSZ IPR

Dbajmy
o powietrze

Sezon grzewczy w pełni. Z zaniepokojeniem obserwujemy to, że z niektórych
kominów wydobywają się kłęby ciemnego dymu. Mimo wprowadzenia obowiązkowej opłaty za odbiór odpadów nadal
zdarza się, że w domowych piecach
spala się odpady komunalne lub pali się
paliwem z którego powstają niebezpieczne gazy i pył.
Spalajac odpady sami się trujemy
Odpady w warunkach domowych palone
są w niskich temperaturach, a to powoduje
wydzielanie się niebezpiecznych zanieczyszczeń. W dymie z kominów możemy znaleźć
niemal całą tablicę Mendelejewa w różnych
konfiguracjach: tlenek i dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm,
chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część
szkodliwych substancji, jakie powstają
przy spalaniu w przydomowych instalacjach grzewczych. Przy spalaniu jednego
kilograma odpadów polichlorku winylu
- popularnego PCV, z którego wykonane
są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie,
powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który
w połączeniu z parą wodną tworzy kwas
solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (częsty skłądnik butów, odzieży,
mebli) do powietrza emitowane jest aż 50
litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą
kwas pruski. Nie można spalać również
sklejek czy płyt wiórowych, gdyż emitowany

jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie
odpadów z tworzyw sztucznych np. typu
PET, worków foliowych, odpadów z gumy
czy lakierowanych materiałów. W wyniku
spalania tego typu odpadów emitowane
są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny
wpływ na zdrowie może objawić się dopiero
po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Straż Miejska może ukarać osobę odpowiedzialną za spalanie zakazanych substancji
mandatem do 500 zł. Większą karę może
orzec sąd.
Jak się okazuje ważne jest nie tylko to
co palimy, ale także w jaki sposób to
robimy. Z ulotek kolportowanych przez
SM na początku roku dowiedzieliśmy się
„Jak palić czysto węglem i drewnem”. W
wielu przypadkach sprawdza się metoda
tzw. „palenia od góry”.
Nie tylko dym z lokalnego komina
To co palimy w naszych piecach i w jaki sposób to robimy wpływa na stan atmosfery.
Pyły i inne zanieczyszczenia nie znają jednak
granic gmin, powiatów czy województw i na
stan naszego powietrza mają także wpływ
nasi dalsi sąsiedzi.
Niestety coraz częściej pojawia się w
medialnych doniesieniach słowo „smog”.
Smog (ang. smog) jak czytamy w Wikipedii
to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu
zanieczyszczenia powietrza wskutek
działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego
zamglenia i bezwietrznej pogody.
Wielu z nas kojarzyło to zjawisko wcześniej
tylko z Krakowem, Nowym Targiem lub

7

obszarami przemysłowymi. Jak jednak wynika z badań, które prowadzone są w całym
kraju (również w placówce Polskiej Akademii
Nauk w Borówcu) także inne tereny naszego
kraju narażone są na czasowe niedogodności i niebezpieczeństwa związane z poniesieniem się poziomu pyłów w powietrzu.
Na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odnaleźć można
aktualizowane wyniki badań zanieczyszczenia powietrza z kilkudziesięciu punktów pomiarowych w całej Polsce. Są też podawane
co godzinę wyniki pomiarów z Obserwatorium Astrogeodynamicznego na Drapałce.
Niestety w tym roku już kilka razy kropka
na mapie w okolicach Borówca miała kolor
czerwony, czyli stan powietrza był zły. Każdy
z nas ma możliwość śledzenia aktualnych
wyników stężenia zanieczyszczeń mierzonych w Borówcu. Znajduja się one na stronie
internetowej: http://powietrze.gios.gov.
pl/pjp/current/station_details/chart/950.
Dostępne są także aplikacje na smartfony,
które informują o zanieczyszczeniach na
podstawie pomiarów z najbliższego punktu
badajacego to zjawisko.
Warto śledzić stan atmosfery w naszej okolicy, by w określone dni nie wybierać się na
przejażdżkę rowerową czy bieganie oraz
ograniczyć spacery.
Dla pocieszenia dodam jeszcze jedną statystykę. W roku 2016 stacja pomiarowa w Borówcu
zanotowała najmniej przekroczeń poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 w całej Wielkopolsce. Było to jednak nadal ponad 20 dni w roku.
Ważne byśmy jako społeczeństwo byli świadomi zagrożeń oraz tego, że możemy minimalizować ich skutki oraz przeciwdziałać im.
◊ Opr. ŁG

Powiat idzie na walkę ze smogiem
Mieszkańcy powiatu poznańskiego
mogą wnioskować o dopłaty za wymianę
starych pieców węglowych. Na walkę
o czystsze i zdrowsze powietrze powiat
wyasygnował 200 tys. zł ze swojego
budżetu. Dofinansowanie obejmuje
modernizację lub likwidację ogrzewania
opartego na paliwie stałym.
Na listopadowej sesji radni jednogłośnie
podjęli uchwałę o dotacji. Tym samym, od
początku 2018 roku mieszkańcy powiatu
poznańskiego będą mogli wystąpić o dofinansowanie wymiany starego systemu
grzewczego na:
- ogrzewanie za pomocą nowego kotła
zasilanego paliwem gazowym lub olejem
opałowym,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompę ciepła,
- ogrzewanie za pomocą nowoczesnego
zasilanego automatycznie kotła na paliwo
stałe,
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.
osoby prywatne – te dostaną (po spełnieniu
wszystkich kryteriów) nawet 7 tys. zł na
wymianę pieców lub kotłów. Dotacja przeznaczona jest także dla podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność
rolniczą czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Dla tych ostatnich przewidziano do 14 tys.
zł dotacji.
- To pierwsza taka akcja ograniczania emisji
toksycznych związków chemicznych oraz
cząstek pyłu, które zatruwają naszą atmosferę w postaci między innymi smogu. Nasze
działania to nic innego jak wychodzenie
naprzeciw ustawie antysmogowej – mówi
Jan Grabkowski, starosta poznański. - Doskonale wiemy, że emisja toksycznych
związków, które generuje stare ogrzewanie
negatywnie i długotrwale wpływa na nasze
zdrowie, powodując przede wszystkim
ciężkie choroby układu oddechowego. Nie
wspominając już o zatruwaniu środowiska.
Akcja wymiany starych pieców węglowych
wpisuje się w szereg działań podejmowa-

nych przez powiat na rzecz poprawy jakości życia i zapobiegania zanieczyszczenia
środowiska naturalnego. Przypomnijmy,
że w tym roku można było składać wnioski
na bezpłatne usuwanie materiałów zawierających azbest. Program likwidacji azbestu,
który 11 lat temu został zainicjowany przez
Starostwo Powiatowe skierowany był m.in.
do właścicieli nieruchomości, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, działkowców
oraz instytutów badawczych na terenie
całego powiatu.
◊ Powiat Poznański

Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika,
że nabór wniosków ruszy w Powiecie Poznańskim w styczniu 2018 roku.
Zainteresowanych szczegółami programu
odsyłamy do treści Uchwały Nr XXXIV/488/V/2017 podjętej 22 listopada prez
Radę Powiatu Poznańskiego w listopadzie
2017 roku.
◊ ŁG
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Ogłoszenie o naborze pracownika
do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na
stanowisko
Psychologa
w wymiarze pełnego etatu
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. wykształcenie wyższe magisterskie
w kierunku psychologia
7. co najmniej półroczne doświadczenie
zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami
psychicznymi
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata
gwarantujące prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na
stanowiskach zajmowanych poprzednio
przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich
miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych
relacji z podopiecznymi;
Wymagane dokumenty
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-

Kto wierzy we mnie, nawet gdyby
umarł, ożyje (Jan 11)
... i te oczy pełne dobroci,
i te ręce pełne ciepła,
i to serce pełne miłości...
Dnia 27 października 2017 roku
odszedł niespodziewanie do Pana

śp. Grzegorz
Heigelmann
„Wieczny odpoczynek w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie”
Koledze Gerardowi, Bliskim
i Rodzinie Zmarłego, których Jego
śmierć osobiście dotknęła
składamy wyrazy szczerego żalu
i łączymy się myślami w smutku

Danka i Przemek Nowak,
Iwona, Karol, Mikołaj
i Ania z mamą

nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do
czynności prawnych, korzystaniu w pełni
z praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie;
5. Oświadczenie zawierające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym
naborem;
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 29
grudnia 2017 r. Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Oferta pracy” w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie
konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów oraz ewentualne
rozmowy z kandydatami. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje,
które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur
nastąpi w terminie do 12 stycznia 2018 r.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
kornik.pl).
Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:
1. udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,
2. poradnictwo indywidualne, grupowe
i rodzinne,
3. wzmacnianie zdolności uczestników i ich
rodzin do samodzielnego rozwiązywania
własnych problemów oraz dalszego pozytywnego rozwoju rodziny,
4. prowadzenie obserwacji uczestników,
5. diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych,

„Matka nie umiera nigdy... pozostaje na
zawsze w sercach kochających Ją osób”
Pani Annie Czerniachowicz i Bliskim,
Rodzinie z powodu śmierci

emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych uczestników z ustaleniem zakresu
możliwości samoobsługi własnej osoby
6. proponowanie form oddziaływań
wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,
7. podejmowanie działań zmierzających
do ogólnego rozwoju każdego uczestnika,
poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania
i funkcjonowania społecznego,
8. stałe czuwanie nad respektowaniem
potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich uczestników przez
personel opiekuńczy i terapeutyczny,
9. prowadzenie zajęć terapeutycznych
zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego,
10. ocenianie umiejętności zdobytych
przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych;
11. pomoc przy karmieniu uczestnika, o ile
stan zdrowia wymaga tej czynności,
12. pomoc uczestnikom przy załatwianiu
potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia
uczestnika tego wymaga,
13. opieka nad uczestnikami w trakcie
dowozów,
14. współpracę, integrację z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy
i placówkami działającymi w obszarze
pomocy społecznej;
15. współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
z innymi pracownikami przy ustalaniu
indywidualnych programów,

Mikołaj
w Dziećmierowie

Mamy

KÓRNICK
I

MIKO£AJ

na rynku
w Kórniku

2017

9 GRUDNIA 2017
godz. 16.00

W PROGRAMIE:
od godz. 16.00

Kórniccy artyœci Miko³ajowi

- Orkiestra Dêta w Kórniku
- Dzieciêca grupa baletowa KOK Skarbnica Talentów
- ZPiTZK W³adysie
- Chór Viva la Musica

Spektakl Miko³aja i renifera Rudolfa
Wielka parada z wielk¹ Bia³¹ Dam¹
Uroczyste rozœwietlenie choinki
Gry i zabawy z Miko³ajem

ORGANIZATORZY

Fina³ konkursu i wernisa¿ I Kórnickiego Konkursu
Przedmiotów Artystycznych „Guzik z Pêtelk¹”

Rada Rodziców Przedszkola nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku zaprasza Rodziców,
wszystkich Pracowników Przedszkola oraz ich
Rodziny i Przyjaciół na:

Bal Karnawałowy
20 stycznia 2018 r. (sobota) od 19.00 do 3.00
Dom Gościnny Hedan w Trzebisławkach
Cena 195 zł od pary
Dla uczestników przewidujemy moc atrakcji:
loterię fantową, zdjęcia w fotobudce, zabawę taneczną przy muzyce DJ-a,

Wyrazy szczerego smutku
i współczucia
składa
Danuta Nowak,

- w cenie poczęstunek w postaci przystawki, obiadu, zimnego bufetu oraz kawy i ciast.

Zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku od 3 do 12 lat
na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Spotkanie odbędzie się
9 grudnia o godz. 12:00
w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie.

Dochód z loterii fantowej oraz fotobudki
w całości przeznaczony zostanie na wyjazd dzieci z przedszkola
na atrakcyjne przedstawienie muzyczne z okazji Dnia Dziecka.
Wpłat na poczet rezerwacji miejsc dokonywać należy przelewem na konto:
Rada Rodziców Przedszkola nr 1 w Kórniku
nr konta 28 9076 0008 2001 0014 1497 0001
(w tytule przelewu prosimy podać imię nazwisko,
ilość par oraz numer kontaktowy)
Wszelkich informacji dotyczących balu udzielą państwu:

Sołtys Dziećmierowa

Anna Komisarczyk tel. 507 246 758, Katarzyna Tomalak tel. 506 019 925

ZAPRASZAMY!!!

8 grudnia 2017 r. 11
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Konkurs grantowy
na organizację zajęć pozalekcyjnych
w 2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zaprosił do składania wniosków w konkursie grantowym na organizację
zajęć pozalekcyjnych w roku 2018
1. Granty mogą być przyznane dyrektorom lub nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych na realizację
zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach
i szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Kórnik.
2. Głównym celem konkursu grantowego
jest:
1) wspomaganie rozwoju i aktywności
twórczej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych
i kulturowych,
3) wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu,
4) zachęcanie szkół do tworzenia atrakcyjnych programów edukacyjno - wychowawczych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
5) inspirowanie nauczycieli do rozwijania
działalności pozaszkolnej i aktywizowania
środowiska lokalnego,
6) inicjowanie międzynarodowej wymiany
międzyszkolnej.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) osoba ubiegająca się o grant powinna
wykazać się kwalifikacjami do prowadzenia proponowanego typu zajęć z dziećmi
i młodzieżą,
2) grant może być przyznany na zajęcia
edukacyjne, sportowe, artystyczne i inne,
np.: informatyczne, językowe, teatralne,
taneczne
4. Realizacja projektu podlega nadzorowi:
1) Dyrektora szkoły, na terenie której
projekt jest realizowany,
2) Kierownika Wydziału Oświaty i Polityki
Społecznej UMiG w Kórniku. W przypadku wniesienia przez podmioty, o których
mowa w pkt 4 ppkt 1 i 2 zastrzeżeń co do
sposobu realizacji projektu, Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik, wstrzyma jego
realizację.
5. Budżet:
1) Pula środków finansowych przeznaczonych na działania, o których mowa w pkt
3 ppk 2 w roku 2018 wynosi 90 000 zł.,
2) Wartość jednej godziny pracy instruktora/nauczyciela ustala się na poziomie
35,00 zł (brutto),
3) W roku budżetowym 2018 ustala się 30
grantów edukacyjnych, decyzję o ewentualnej zmianie ilości grantów, może podjąć
komisja w składzie ustalonym w pkt 8,
4) Wartość jednego grantu nie może
przekroczyć kwoty 3 000 zł.

Wnioski o grant należy składać do dnia 30 grudnia 2017 roku.
http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-oswiaty-i-polityki-spolecznej/
konkurs-grantowy-na-organizacje-zajec-pozalekcyjnych-w-2018-r.html

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłosił
niedawno na stronie interenetowej
bip.kornik.pl otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych
Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.
Konkurs dotyczy zadań z zakresów:
-POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH
-NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,
EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
-WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
-KULTURY,SZTUKI,OCHRONYDÓBRKULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
-RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
Oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik osobiście lub drogą pocztową
(decyduje data stempla pocztowego)
Szczegóły na stronie internetowej
http://bip2.wokiss.pl/kornikm/zasoby/
files/ngo/ongo2018.pdf

Akademia
Seniora
Zajęcia Akademii Seniora organizowane
przez Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka, na stałe wpisały się już w plany zajęć
naszych kórnickich Seniorów. Członkowie
Stowarzyszenia starają się, aby zajęcia były
atrakcyjne i różnorodne.
W miesiącu listopadzie spotkaliśmy się
cztery razy. Na początku listopada Seniorzy
piekli rogaliki niepodległościowe, były to
smakołyki z przepisów uczestniczek warsztatów: rogaliki drożdżowe, na piwie, czy
bez cukru. Nieodłącznym i comiesięcznym
elementem planu zajęć jest gimnastyka
(w zdrowym ciele, zdrowy duch!) oraz teatr
połączony z emisją głosu – coś dla ducha!
Trzeba dodać, że zajęcia cieszą się dużą frekwencją, mimo, iż prowadzone są w skromnych warunkach i z podstawowym sprzętem
sportowym. Widać, że Seniorom zależy na
tym, by pozostać w dobrej kondycji fizycznej
oraz uczyć się nowych rzeczy, przełamując
jednocześnie bariery i lęki związane z występowaniem publicznym (teatr). W listopadzie odbyły się również zajęcia: podróże

Do Ikarusa hej pasterze !

Wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szopek „Żłóbek Wielkopolski 2017”
realizowanego przy współpracy Miasta i Gminy Kórnik są już znane!
23 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie
jury XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Szopek „Żłóbek Wielkopolski 2017”, w skład
którego wchodzili: przewodniczący jury
pan Tadeusz Wieczorek – artysta plastyk,
pan Mariusz Polarczyk – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, o.
Dobiesław Nieradzik – przełożony Klasztoru
Franciszkanów, pani Paulina Broniewska –
przedstawicielka Działu Edukacji Muzealnej
Muzeum Narodowego w Poznaniu, pani
Barbara Vogt – dyrektor projektu Festiwal
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych Międzynarodowych Targów Poznańskich, pani
Elżbieta Witkiewicz – doradca metodyczny
nauczycieli plastyki z Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu oraz pan Przemysław Koliński – artysta plastyk, sekretarz
i współorganizator Konkursu.

w kategorii II).
Pozostałe nagrody – wyróżnienia w Gminie
Kórnik zdobyli: Przemysław Szumiłowski ze
Szkoły Podstawowej w Kamionkach oraz
Dominika Kwiatkowska, Magdalena Kisiel,
Natalia Osińska i Paulina Szafran ze Szkoły
Podstawowej w Robakowie.
Uroczyste otwarcie Wystawy Konkursowej
oraz wręczenie przyznanych nagród i wyróżnień autorom prac odbyło się 2 grudnia
2017 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Podsumowanie
Konkursu wraz z Wystawą Konkursową
nastąpi 28 stycznia 2018 r. o godz. 12:00,
podczas którego przyznana zostanie nagro-

da publiczności, jak co roku wyłaniana jest
poprzez oddane głosy odbiorców wystawy.
Dzięki organizacji tego Konkursu i udziałowi
w nim jesteśmy świadkami jak z roku na rok
ugruntowuje się piękna tradycja współzawodnictwa podczas budowy i prezentacji
szopek. Szczegółowe wyniki Konkursu na
stronie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie www.
sprobakowo.kornik.pl w zakładce Konkurs
Szopek.
Ogólnopolski Konkurs Szopek „Żłóbek
Wielkopolski 2017” realizowany jest w formie grantu ze środków przyznanych przez
Miasto i Gminę Kórnik.

Jak co roku Konkurs Szopek 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 pomysłowości uczestników. Jury
doceniło m. in. Szopkę na wzór poznańskiego Ikarusa – autorstwa uczniów Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie – Klaudii Kill, Magdaleny
Kozak, Oliwii Nowak, Wiktorii Polak, Huberta
Szymaniaka i Jakuba Zawodniego (I miejsce

Sportowcy Olimpijscy w Przedszkolu

filozoficzne z ćwiczeniami umysłu. Okazuje
się, że można w łatwy i przyjemny sposób
przyswoić zagadnienia z dziedziny filozofii,
a nawet podyskutować na ten temat!
Absolutnym strzałem w dziesiątkę, jeśli
chodzi o zajęcia w listopadzie, okazała się
Andrzejkowa zabawa taneczna z Jackiem
Schmidtem i Markiem Templewiczem.
Panom Sołtysom udało się poderwać do
tańca prawie wszystkich! Seniorzy przynieśli wykwintne potrawy i wypieki, ubrali się
elegancko i pomogli posprzątać. W trakcie
zabawy tanecznej, Monika Walkowiak na-

uczyła Seniorów podstawowych kroków
bachaty. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Na
koniec Seniorzy prosili nawet o powtórkę
w styczniu (bal karnawałowy!). Także… zapraszamy do śledzenia naszego planu zajęć!
Należą się podziękowania dla OSP Kórnik
za udostępnienie Strażnicy oraz za pomoc
Państwu Annie i Leszkowi Orlewiczom.
◊ Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka

Dnia 10.11.2017 r. w Przedszkolu w Kamionkach mieliśmy okazję zaprosić specjalnych
gości – sportowców olimpijskich. Odwiedziła
nas Kulomiotka Pani Agnieszka Maluśkiewicz - Medalistka mistrzostw Polski w
różnych kategoriach wiekowych, w tym 3.
zawodniczka mistrzostw Polski seniorów
(2010). Halowa mistrzyni kraju (2013). W tym
szczególnym dla nas wydarzeniu mogliśmy
poznać także Pana Artura Zaczka - olimpijczyka z Londynu 2012 w sztafecie 4 x 100
m, uczestnika Mistrzostw Świata Seniorów
w Lekkoatletyce w Daegu 2011 i Moskwie
2013. Zdobywcę licznych złotych medali
mistrzostw Polski juniorów.
Nasze kochane Dzieci z całego przedszkola
poznały czym zajmują się sportowcy oraz

co jest im potrzebne do pracy. Zobaczyły
jak wygląda młot, kula oraz jakie obuwie
należy ubrać, aby były dobre do biegania.
Każdy miał też okazję zobaczyć z bliska
medale oraz dyplomy.
Ogromną niespodzianką dla Przedszkolaków był moment, w którym każdy mógł
poczuć się jak prawdziwy sportowiec
uczestnicząc w warsztatach rzucania kulą
i młotem.
Oczywiście nasi goście pochwalili się również
swoimi osiągnięciami, z których wszyscy byli
bardzo dumni. Z całą pewnością takie
spotkanie stało się początkiem dziecięcych
marzeń sportowych.
◊ Natalia Martenka

◊ Przemysław Koliński

8 grudnia 2017 r. 13
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Czytelnicy piszą

Proszę o opublikowanie na łamach Kórniczanina poniższej terści, jako głos w dyskusji.

Szanowni Państwo, jako uczestnik warsztatów chciałbym odnieść się do kilku kwestii
podniesinych w artykule Wydziału Planowania Przestrzennego (WPP) oraz do samych
warsztatów.
Spotkanie zostało perfekcyjnie przygotowane pod względem prezentacyjnym, jednak
merytorycznie WPP nie odpowiedział na
wiele istotnych pytań, zarzutów i obiekcji
uczestników. Warsztaty miały charakter
raczej informacyjny a dyskusja na temat
lokalizacji Cmentarza Komumalnego powinnna sie rozpocząć od rzeczowej analizy,
a tego ze strony WPP zabrakło. Trudno
powiedzec, żeby uczestnikom spotkania
przedstawiono alternatywne lokalizacje,
raczej była to pierwsza informacja na ten temat i dla ogromnej wiekszości zaskoczenie.
Przedstawiono cztery lokalizacje: w BorówPolemika
Dziękuję Panu Krzysztofowi Sobczykowi za
zbranie głosu w dyskusji. Część argumentów
pojawiła się podczas „warsztatów”. Z niektórymi nie sposób się nie zgodzić. Są jednak
takie z którymi ośmielę siępolemizować.
1. Trudno nazwać lokalizację w Borówcu
najbardziej forsowaną przez WPP. Co różni
ją od pozostałych? Ta lokalizacja jako jedyna z omawianych figuruje w aktualnym
miejscowym planie zagospodarowania,
czyli jest usankcjonowana przepisami prawa
miejscowego.
2. To prawda, że dla wielu lokalizacje alternatywne były zaskoczeniem, ale przypomnijmy,

Replika
Zastanawiałem się, czy reagować na artykuł
p. Wandy Kościańskiej w ostatnim numerze
Kórniczanina „Dziwny jubileusz”, który to
artykuł w swoim założeniu, po pierwsze
miał podkreślić zasługi Pana Jana Kościańskiego w tworzeniu Stowarzyszenia, a po
drugie „przyłożyć” burmistrzowi, który nie

cu, Kamionkach, Czołowie i Dziećmierowie
Lokalizując Cmentarz Komunalny dla Gminy
Kórnik należy wziąć pod uwagę kilka czynników: obsługę komunikacyjną i infrastrukturę, centralną lokalizację na terenie gminy,
wielkość działki, usługi towarzyszące i wpływ
na istniejący krajobraz.
Najlepszą, pod powyższym względem jest
lokalizacja w Czołowie: idealna, istniejąca
komunikacja i pełna infrastruktura medialna, centralne położenie w gminie, bliskie
sąsiedztwo istniejących restauracji, kwiaciarni itp, idealna wielkość działki dająca 6,5
ha pow. grzebalnej. Działka jest ograniczona
drogami co uniemożliwi niekontrolowany
rozrost cmentarza.
Najbardziej zaawansowana formalnie
i najbardziej forsowana przez WPP jest lokalizacja w Borówcu. Jednak jest to lokalizacja
najgorsza - w środku pola. Brak jakiejkolwiek
infrastruktury i dojazdu do proponowanego terenu, brak usług towarzyszących.

że do wyznaczenia alternatyw zobowiązało
urzędników uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy, a wyboru lokalizacji
dokonali wspólnie z urzednikami przedstawiciele mieszkańców (“Zielony Peryskop”).
3. Nie jest prawdą, że w bliskim sąsiedztwie
lokalizacji w Czołowie znajdują się restauracje i kwiaciarnie. Najbliższe restauracje
(i kwiacarnie) znajdują sie około 2 km w lini
prostej od tego terenu (isniejącymi drogami
nawet pewnie ponad 3 km). Chyba, że to jest
zdaniem pana architekta bliskie sąsiedztwo.
Ale wtedy w podobnej odległości znajdziemy
też lokale gastronomiczne w Borówcu. Natomiast w najbliższym sąsiedztwie, czyli na
działkach bezpośrednio przylegających do
dostrzega (co nie jest prawdą) zasług Jana
Kościańskiego.
Otóż zasługi Pana Jana są niezaprzeczalne,
co zawsze podkreślałem i podkreślam
mówiąc o „Klaudynce”. Nie wiem zatem,
skąd tyle żalu i goryczy w artykule p. Wandy
Kościańskiej, tym bardziej, że spotkanie na
Podzamczu nie było podsumowaniem działalności Stowarzyszenia, a miało charakter
integracyjny.
Skądinąd szkoda, że Pan Jan wyłączył się
z działalności w Stowarzyszeniu, bo mógłby

Zainwestowanie w właściwą komunikację
np. przez ul. Mościenicką i ulice omijające
istniejące osiedla oraz doprowadzenie
mediów do terenu cmentarza pochłonie
ogromne koszty. Proponowany teren jest
częścią gruntów ANR, z którego wydzielono
działkę dla 5,5 ha pow. grzebalnej, jednak
jej kształt umożliwia łatwe powiększenie
do 13,5 ha pow. grzebalnej plus parking.
To olbrzymi teren. Sporym minusem jest
również lokalizacja na skraju gminy, blisko
Poznania. Zbyt blisko, zwłaszcza, że cały
teren gruntów ANR ma 33ha.
Dlaczego Gmina Kórnik chce inwestować
ogromne środki w dziewiczy teren w sołectwie graniczącym z Miastem Poznań, mając
możliwość wyboru lepszej lokalizacji dla
Cmentarza Komunalnego?
Pozdrawiam
◊ ŁGarch. Krzysztof Sobczyk
terenu w Czołowie w uchwalonym planie
zagospodarowania ustanowiono kilkaset
działek mieszkaniowych, co czyni przymiotnik “idealna” niewłaściwym dla opisu tej
lokalizacji.
4. Nieprawdą jest także informacja, jakoby
Borówiec w jakimkolwiek miejscu graniczył
z Miastem Poznaniem co sugeruje pan
Krzysztof Sobczyk. Co istotne w świetle
demonizowania sąsiedztwa z Poznaniem,
zaplanowany cmentarz w Borówcu niebyłby
najbliższą Poznaniowi nekropolią położoną
w gminie Kórnik. O wiele lepiej skomunikowany z Poznaniem jest “najmłodszy” lokalny
cmentarz w Robakowie.
◊ Łukasz Grzegorowski
przecież wspierać działalność Stowarzyszenia, służyć radą, współpracować. W samym
spotkaniu integracyjnym z okazji 15-lecia też
nie brał udziału.
Niezależnie od tego uważam, że osoba
Jana Kościańskiego powinna być wymieniona przy okazji spotkania, jeżeli nie przez
organizatorów, to przeze mnie. Pana Jana
po prostu przepraszam.
◊ Jerzy Lechnerowski

MIKOŁAJKI W BIERNATKACH
Niedziela 10 grudnia 2017r.
Świetlica w Biernatkach
godz; 15.oo - 18.oo
w programie:
- wykonanie ozdób choinkowych
- ozdabianie dużej choinki przed świetlicą
- wizyta św. Mikołaja i słodkie niespodzianki
Wszystkie dzieci do wspólnej zabawy
zaprasza Sołtys Biernatek

Wizyta w ZGO

Zakład Gospodarki Odpadami
Cóż za wyjątkowe miejsce,
przyznacie to sami,
Gromadzą tam odpady,
których nikt nie potrzebuje,
I dzielą na grupy, typy, gatunki,
które dalej się wykorzystuje!
(Hubert Sikora, klasa VI a)
W dwa piękne, jesienne dni 17 i 18 października uczniowie starszych klas (VI i VII) Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie wybrali się
na terenową lekcję ekologii do ZGO w Jarocinie. Jest to nowoczesny i kompleksowy
zakład przetwarzania odpadów, do którego
przyjmowane są także odpady z gminy
Kórnik. Prowadzi on akcję informacyjną
i edukacyjną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali wspaniale przyjęci
i oprowadzeni przez pracowników zakładu
po ścieżce dydaktycznej. Naszym przewodnikiem był także pan wiceburmistrz Antoni

Kalisz. Dzieci mogły obejrzeć wszystkie etapy
pracy zakładu: od przyjęcia surowców, aż po
wyprodukowanie z nich kompostu, biogazu
i biopaliw. Mogły także zajrzeć do sortowni
odpadów i zważyć się na ogromnej wadze.
Wyjazdy te były nagrodą za systematyczne i bardzo efektywne zbiórki surowców

Z Grecji do Szczodrzykowa

Nietypowe zdarzenie miało miejsce w Szkole
Podstawowej w Szczodrzykowie. Na jedno
popołudnie zmieniła się w Olimp – siedzibę
greckich bogów. Wszystko za sprawą eksperymentalnego przedstawienia, przygotowanego przez szkolny zespół teatralny w ramach
projektu : „Z Grecji do Szczodrzykowa – interaktywny teatr”.
Teatr interaktywny to jedna z metod edukacji
przez teatr. Celem działań jest nie tylko inscenizacja tekstu. Aktorzy uczestniczą w jego
tworzeniu, mają wpływ na ostateczny kształt.
Widownia nie ogranicza się do biernego
oglądania, ale współtworzy spektakl. Teatr
interaktywny skłania do myślenia nad określonymi postawami, zachowaniami, które są tematycznie bliskie uczestnikom spektaklu oraz
widowni. Przyjmowanie postaw, projekcja
kolejnych zachowań pozwala identyfikować
się z bohaterami, przeżywać zdarzenia, szukać
i znajdować rozwiązania trudnych sytuacji,
rozgrywających się na scenie. To natomiast

pomaga uczestnikom oswoić problem, rozwiązać go, przenieść tę sytuację do swojego
życia. Umiejscowienie konfliktu, zdarzeń,
akcji w dwóch różnych, odległych epokach
historycznych, pokazuje uniwersalizm i ponadczasowość pewnych problemów, zmagań
i rozwiązań. W przyjemnej komediowej konwencji można więc doświadczyć katharsis czyli
oczyszczenia z negatywnych emocji, przeżyć
i doświadczeń.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim duża
dynamika spektaklu, ciekawe połączenie czasów współczesnych z wydarzeniami znanymi
(i nieznanymi) z mitów greckich. Całość uzupełniały piękne kostiumy, specjalnie uszyte
na tę okazję
Premiera spektaklu miała miejsce 7 listopada
2017roku, a 22 listopada aktorzy prezentowali się społeczności lokalnej. Cały dochód
z przedstawienia został przeznaczony na akcję
SZLACHETNA PACZKA.
◊ Beata Pawłowska

wtórnych, które przeprowadzamy w naszej
placówce od lat. Wiosną planujemy kolejne
wycieczki, tym razem dla klas IV i V.
Dziękujemy serdecznie Wydziałowi Ochrony
Środowiska i Rolnictwa za dofinansowanie
wyjazdów.
◊ A. Trzaska

14 nr 21/2017

Artystyczne
rewolucje
Bawełna, trochę farby i… tylko tyle! Dokładnie
tych materiałów potrzebowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kamionkach, żeby stworzyć
unikatowe świąteczne torby! Jak widać nie
trzeba być znanym artystą, aby tworzyć małe
arcydzieła!
W listopadzie w Szkole Podstawowej w Kamionkach odbyły się warsztaty plastyczne
w świetlicy dzieci młodszych - dla oddziałów
I-III, oraz w świetlicy dzieci starszych - dla
oddziałów V-VII. W ramach zajęć uczniowie
zapoznali się z techniką malarstwa na tkaninie
– malowali bawełniane torby. Inspiracją dla
tworzonych dzieł stały się motywy świąteczne
takie jak: bałwan, choinka bożonarodzeniowa
czy piernik. Finałem wydarzenia była prezentacja dzieł.
Dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Dlatego
zadbano, aby zajęcia umożliwiały wszechstronny rozwój uczniów, będący przede
wszystkim świetną zabawą! Poza twórczym
warsztatem, było miejsce na przemyślane
wypowiedzi oraz analizę zajęć w oparciu o
nową wiedzę. Innowacyjne zajęcia miały na
celu rozwój dziecięcej kreatywności i twórczego myślenia.
◊ Sylwia Przybylska-Sawicka,
Przemysław Koliński

Sukces
Emilii Pawlak
IV Festiwal Piosenki Światowej
Po raz kolejny bardzo dobrze spisała się
reprezentantka Szkoły Podstawowej nr
1 w Kórniku- Emilia Pawlak. Tym razem
spróbowała swoich sił 29 listopada, podczas
IV Festiwalu Piosenki Światowej im. P.E.
Strzeleckiego w Poznaniu. Emilia zaśpiewała
tam piosenkę „Radość o poranku” do tekstu
Janusza Kofty i muzyki Juliusza Lorenca i
swoim brawurowym wykonaniem tego
utworu zdobyła I miejsce.
Festiwal Piosenki Światowej to niepowtarzalne wydarzenie, którego celem jest
promocja piosenek z różnych stron świata
o tematyce przyrodniczo- podróżniczej z
wartościowym tekstem. Ważny jest taki dobór repertuaru, żeby sprostał wymaganiom
jurorów. Emilia swoim świetnym występem
została wysoko oceniona przez komisję, w
skład której wchodzili wykładowcy z Akademii Muzycznej i przedstawiciele ODN.
Patronat honorowy nad Festiwalem objął
Prezydent miasta Poznania i Radio Poznań.
Emilce gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
◊ Lidia Jakubowska
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Tydzień Edukacji Globalnej w SP 2

W dniach 20 - 24 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odbywał się już po
raz drugi Tydzień Edukacji Globalnej, tym razem pod hasłem: „Cele zrównoważonego
Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”.

Nasza szkoła należy do grupy 10 szkół
w Wielkopolsce, które są Liderami Edukacji
Globalnej, w związku z tym zrealizowaliśmy duży międzyprzedmiotowy projekt
odnoszący się do dwóch z siedemnastu
celów Zrównoważonego Rozwoju: MNIEJ
NIERÓWNOŚCI oraz JAKOŚCIOWA EDUKACJA. Naszym zadaniem było uwrażliwienie
uczniów na potrzeby innych, ich problemy,
inną sprawność, kulturę i zwyczaje w połączeniu z edukacją o wysokiej jakości,
wykorzystującą nowe technologie oraz
bezpośrednie spotkania z niezwykłymi
ludźmi - wolontariuszami, osobami niewidomymi i z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawicielami instytucji niosących
pomoc i ochronę.
W ramach projektowych działań zostały
zorganizowane różne spotkania np. z p.
Eweliną Stasińską -wolontariuszką z misji
medycznych. Pani Ewelina ukazała trudne
warunki życia oraz brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej w Kenii i Tanzanii.
Przypomniała także akcje pomocowe prowadzone w krajach Afryki tj. ”Opatrunek na
ratunek” lub „Kup PAN szczotkę”, w której
udział brała również nasza szkoła, zbierając
pasty i szczoteczki do zębów dla afrykańskich dzieci. Uczniowie z zaciekawieniem
słuchali i oglądali zdjęcia prezentowane
przez naszego gościa.
Wyjątkowym wydarzeniem pierwszego dnia
projektu było spotkanie uczniów klas VI i VII
z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych
p. Anitą Wachowiak oraz wolontariuszami Stowarzyszenia „Klaudynka”. Celem
spotkania była integracja osób z różnymi
niepełnosprawnościami ze środowiskiem
lokalnym oraz ukazanie, że młodzież doskonale rozumie, czym jest tolerancja, szacunek i empatia w praktycznej odsłonie. Po
krótkiej prezentacji historii „Klaudynki” na

scenę wkroczyli wolontariusze, śpiewając
piosenkę ”Bo nikt nie ma z nas, co mamy
razem”. Największe wrażenie na zebranych
w auli zrobił występ taneczny w wykonaniu
podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy, którzy zostali nagrodzeni
przez uczniów wielkimi owacjami.
Z kolei uczniowie klasy IVd uczestniczyli
w spotkaniu z p. Moniką Żwirko -policjantką
Komendy Policji w Kórniku, która w ramach
programu „Razem przeciwko przemocy”
omówiła sposoby przeciwdziałania różnym
formom agresji oraz wskazała kary przewidziane dla agresywnych osób.
Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej
uczniowie brali udział w warsztatach. I tak
w klasach siódmych edukatorki Stowarzyszenia Jeden Świat przeprowadziły zajęcia
pt.: „Odpowiedzialna turystyka”. Natomiast
w klasach trzecich odbyły się warsztaty pod
hasłem „Podaj rękę osobie niewidomej-integracja przez edukację”, których celem było
uwrażliwienie dzieci na obecność wśród nas
osób niewidomych.
Uczniów odwiedziła nauczycielka języka
angielskiego Pani Agnieszka Sawińska,
która od urodzenia jest osobą niewidzącą.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o codzienności jej życia, niezwykłej zaradności,
pasjach i stawianiu czoła różnym przeciwnościom. Pani Agnieszka pokazała uczniom
kilka bardzo praktycznych urządzeń, dzięki
którym życie osoby niewidomej staje się
łatwiejsze. Wśród nich był na przykład
komputer, który czytał na głos wpisywany
tekst lub kalkulator, którego głos odczytywał
działania i wyniki. Nasz gość pokazał również kartę do rozpoznawania nominałów
banknotów. Ciekawym urządzeniem była
nakładka na kubek, wydająca dźwięk sygnalizujący odpowiednią ilość nalewanego
napoju. Uczniowie widzieli też urządzenie

rozpoznające kolory, co umożliwia osobie
niewidomej dobranie odpowiedniej kolorystyki garderoby. Na koniec spotkania nasz
gość pokazał książkę napisaną alfabetem
Braille,a oraz przedstawił sposób jego czytania. Niezwykłość i optymizm pani Agnieszki
na zawsze zostanie w naszej pamięci.
W ciągu całego Tygodnia Edukacji Globalnej
został przeprowadzony cykl lekcji tematycznie związanych z wyjaśnieniem globalnych
współzależności i przyczyn nierówności. Poruszano na nich tematykę paraolimpizmu,
zagrożeń ekologicznych i ochrony naszego
środowiska czy komunikacji językowej
prowadzącej do zrozumienia i integracji
kulturowej. Plonem pracowitego tygodnia
była wystawa tematycznych plakatów i konkursowych prac plastycznych związanych
z hasłem projektu.
Efekty podejmowanych w Tygodniu Edukacji Globalnej działań przekonują, że małe
zmiany dokonane w myśleniu i funkcjonowaniu milionów ludzi dają ogromne efekty.
I na to liczymy, bo przyszłość tego świata
zależy przecież od nas!
Projekt przygotowały panie Agnieszka
Półchłopek, Alina Adamczyk, Dagmara
Horodecka, Katarzyna Warteresiewicz we
współpracy z licznym gronem nauczycieli.
Więcej informacji i fotorelacji z realizacji projektu można znaleźć na stronie sp2kórnik.eu
◊ Opracowała: Paulina Tórz
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uczestnictwo bezpłatne
poniedziałek
środa
piątek

zapraszamy dzieci od 7 lat
godz.
15.00-19.00

ul.Średzka 20
budynek dendrologii
(wejście od ul. Parkowej)

kontakt tel. 501 51 99 33 , 886 111 091
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AFISZ

Krakowski Salon Poezji

czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...
9.12 - RADZEWO BAD-OPEN. VI otwarty,
amatorski turniej badmintona w grach pojedynczych i podwójnych. Szkoła w Radzewie.
Zapisy drogą mailową do końca listopada:
karolniemier@o2.pl. Wpisowe 5 zł.
9.12 - WERNISAŻE: „Niezwykłe zjawiska na
niebie” - wystawa prac pokonkursowych,
„W takiej ciszy - tak oko wytężam ciekawie”
- wystawa pejzaży rogalińskich Moniki Rogalskiej. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
9.12 - KÓRNICKI MIKOŁAJ 2017. Rynek
w Kórniku (Pl. Niepodległości), godz. 16:00.
W programie m.in.: występy lokalnych artystów, spektakl Mikołaja i renifera Rudolfa,
wielka parada z wielką Białą Damą, uroczyste rozświetlenie choinki, gry i zabawy.
13.12 - AKADEMIA SENIORA. Spotkanie przy
wigilijnym stole.Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Zapisy: tel. 886 111 091, 515 229 684.
Zajęcia bezpłatne.
13.12 - 14.12 – SPOTKANIA Z SĘDZIĄ
ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ. 13.12 Szkoła
w Kamionkach, godz. 18.00. 14.12 Strażnica
w Kórniku, godz. 18:00. Wstęp wolny. Spotkania skierowane jest do osób dorosłych:
rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży, nauczycieli i pracowników instytucji mających
pod opieką dzieci. Anna Maria Wesołowska
będzie mówić o różnych form przemocy
oraz o sposobach jej zapobiegania i eliminowania, a także, jak budować dobre relacje
między rodzicami i dziećmi.
14.12 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
MIKROWYPRAWY JAK PRZEŻYĆ PRZYGODĘ
BEZ KASY I URLOPU - ŁUKASZ DŁUGOWSKI.
Restauracja „Ventus”, godz. 19:00. Zapisy
tel. 618 170 021.
20.12 - AKADEMIA SENIORA. Warsztaty
krawieckie: szycie dekoracji świątecznych.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy:
tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia
bezpłatne.
◊ ZF
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym: kultura@kornik.pl

W minioną sobotę, 2 grudnia br. w ramach
Krakowskiego Salonu Poezji gościliśmy
w kórnickim zamku aktora teatralnego,
filmowego i dubbingowego, dziennikarza
i prezentera telewizyjnego Łukasza Nowickiego. Szerokiej publiczności znany jako
gospodarz porannego programu „Pytanie
na śniadanie” i teleturnieju „Postaw na
milion”, nadawanych przez TVP2.
Aktor wprowadził publiczność zgromadzoną w Zamku w nastrój świąteczny
prezentując poezję świąteczną. Łukaszowi
Nowickiemu na scenie akompaniował na
fortepianie Michał Łaszewicz, kompozytor,
dyrygent i aranżer muzyczny.

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Finał już blisko...

SZlachetna Paczka pomoże w tym roku
29 rodzinom z terenu gminy Kórnik. 18
listopada odbył się marsz na otwarcie bazy
rodzin w Poznaniu, w którym braliśmy czynny udział. Dzięki Włodarzom Kórnika, całe
nasze miasto mogło się o tym dowiedzieć
– na balkonie Burmistrza zawisła flaga Szlachetnej Paczki, a w oknach Promocji Miasta
plakat informujący o tym wyjątkowym dla
nas dniu. Wszystkie rodziny bardzo szybko
znalazły swoich Darczyńców! Wynika z tego,
że ludzie naprawdę chcą pomagać!
Co teraz?
9 i 10 grudnia w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego nr 1 w Kórniku

odbędzie się FINAŁ. W tym dniu Darczyńcy
przywiozą swoje prezenty, a my, wolontariusze, rozwieziemy je do potrzebujących
rodzin.
Zachęcamy do pomocy przy organizacji
tego jakże ważnego dla nas dnia. Chętnie
przyjmiemy pierniki, ciasta czy inne słodycze, bo to jedyny sposób (oprócz uśmiechu),
którym możemy podziękować wspaniałym Darczyńcom za dobroć ich serca.
Zapraszamy do kontaktu poprzez portal
społecznościowy Facebooka (Szlachetna
Paczka Kórnik).
◊Ewa Serwatkiewicz
Lider Szlachetna Paczka Kórnik

Kurkowie na sesji RMiG

Grzegorz Toboła, Król Kurkowy Kórnicko-Bnińskiego BractwaKurkowego (KBBK)
na czterdziestej pierwszej Sesji Rady Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Kórnik Adam
Lewandowski, tradycyjnie już, zaprosił na
Sesję Rady delegację Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. Tradycję tę przywrócono w 1990 r. gdy królem kurkowym został
po raz pierwszy Roman M. Czechoski. W czasach staropolskich król kurkowy cieszył
się licznymi przywilejami, w tym prawem
zasiadania w Radach Miejskich. Dnia 29
listopada 2017 r. na sali sesyjnej w ratuszu
bnińskim odbyła się 41. Sesja Rady na której
zaprezentował się aktualny król kurkowy
Grzegorz Toboła. W składzie delegacji KBBK
był prezes Marek Baranowski oraz Roman
M. Czechoski. Marek Baranowski przedstawił krótkie sprawozdanie dokonań KBBK
w 2017 r., roku dwóch jubileuszy: 30.-lecia reaktywacji bractwa kurkowego oraz
270.-lecia powstania bractwa kurkowego
w Kórniku i Bninie.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe od
1987 r. prowadzi ożywioną działalność na
skalę krajowa i europejską. Z inicjatywy
KBBK reaktywowano Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.. Od 1989 r.
współpracujemy z bractwami w Holandii,
Niemczech i Belgii. Nawiązaliśmy kontakty
z 400-letnią Strażą Miejską w Murau w Austrii. Wybudowana rękami braci kurkowych
strzelnica na Skrzynkach jest obiektem
sportowo-rekreacyjnym i służy Bractwu,
Policji, Strażakom, Sołtysom powiatu poznańskiego. Krótkie wystąpienia Marka

Baranowskiego i Romana M. Czechoskiego
zostały przez radnych i obecnych przyjęte
z aplauzem. Wersja pisemna sprawozdania trafiła do akt Rady. Współpraca KBBK
z władzami miasta daje obopólne korzyści.
Bractwo Kurkowe jest ambasadorem Kórnika w kraju i za granica. Rada Gminy wspiera
wysiłki bractwa również finansowo.

Warsztaty plastyczne
W niedzielne popołudnie, 3 grudnia w świetlicy wiejskiej w Błażejewie było gwarno
i wesoło. Dzieci wchodzące do sali witała
wspaniała wielka, pachnąca choinka przyozdobiona różnokolorowymi lampkami.
DZIĘKUJEMY NADLEŚNICTWU BABKI ZA
PODAROWANIE DZIECIOM Z BŁAŻEJEWA
ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA. Spotkaliśmy
się po to, aby nasze drzewko przystroić
własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Na
choince pojawiły się piękne złote i srebrne
gwiazdki oraz różnokolorowe dłuuuuugie
łańcuchy wykonane przez 22 dzieci. Wiele
radości sprawiło dzieciom wspólne ubieranie choinki. Teraz czekamy, aby nasze
dzieło podziwiał św. Mikołaj. Na spotkanie
z nim zapraszamy w środę, 6 grudnia 2017r.
o godz. 17.30
◊ Sołtys
Beata Jefremienko

Każdy z radnych otrzymał drugie wydanie
opracowania jubileuszowego, w trzech
wersjach językowych, pt. „Bractwo Kurkowe
w Kórniku-Bninie” autorstwa Romana M.
Czechoskiego i Kazimierza Krawiarza.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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Radzevia do boju!

Ponownie drugie miejsce, tym razem
w I Turnieju Eliminacyjnym w ramach
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja zajęła
drużyna UKS Radzevia Radzewo. Inauguracyjne zawody w tym cyklu rozgrywek
w kategorii juniorek młodszych odbyły się
18.11.2017r._ w Niechanowie. Na początek pewne zwycięstwo 12:3 z zespołem
UKS Refleks Gorzyce Wielkie, z którym
w zeszłym roku przegraliśmy bój o 3 miejsce w całej Lidze. Później zagraliśmy mecz,
który nam kompletnie nie wyszedł, w któ-

rym graliśmy (głównie w grze obronnej)
na poziomie unihokejowego przedszkola.
Kilka razy obejmowaliśmy prowadzenie,
by ostatecznie przegrać mecz z UKS Salezjanie Poznań 7:11. Na koniec jednak
znów pewna wygrana 15:2 z UKS Jarząbek
Jarząbkowo. Bramki dla naszego zespołu
zdobywało aż 7 dziewcząt: Roksana Toboła
(kapitan, 14 goli), Sylwia Rumińska (9),
Klaudia Olejniczak (4), Mirella Rozmiarek
(3), Natalia Sznura (2), Zuzanna Banecka
(1), Kinga Banecka (1). Oprócz nich na bo-

Brązowe unihokeistki

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Rejonu
Poznań Teren Wschód wywalczyły młode unihokeistki ze Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Po zawodach, które odbyły się 27.11.2017r.
w Kołaczkowie był lekki niedosyt, ale jak
głosi motto Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego „w życiu ważny jest nie tryumf,
lecz walka”, a tej w meczach z udziałem SP
Radzewo nie zabrakło. Pierwszy mecz wygraliśmy 6:2 z gospodarzami turnieju. Drugie
spotkanie było niesamowicie zacięte. Niestety
przegraliśmy 3:4 i musieliśmy uznać wyższość
szkoły z Jarząbkowa. W meczu ze zwycięzcami
całych mistrzostw (SP Kotlin) nie mieliśmy nic
do powiedzenia i przegraliśmy gładko 0:7.
W drużynie jednak drzemie duży potencjał,
który trzeba jak najszybciej obudzić! Nasze
reprezentantki to: Zuzanna Banecka (kapitan,
7 bramek), Zofia Brylewska (2), Aleksandra
Ogórkiewicz, Agata Błaszkowiak, Roksana
Bazanowska (bramkarka), Monika Fiedorczyk,
Anna Ogórkiewicz, Gabriela Ukleja, Lena
Flieger, Amelia Konarska, Klaudia Banecka
i Aleksandra Wróbel (bramkarka).

◊ Karol Niemier

isku pojawiały się: Agnieszka Wiśniewska,
Emilia Fiedorczyk oraz bramkarki: Patrycja
Bartkowiak i Roksana Bazanowska. Cieszy
fakt, iż byliśmy najskuteczniejszą drużyną
w całym turnieju. 34 bramki to powód do
zadowolenia. Trzeba jednak popracować
nad tym, by tracić mniej goli.
◊ Trener
Karol Niemier

Michał Paczkowski wicemistrzem Europy

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
vicemistrzem Europy w Taekwondo.
Michał Paczkowski jest uczniem Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego
w Kórniku. Swoją przygodę ze sportem,
a dokładniej ze sztuką walki koreańskiej TAEKWONDO – rozpoczął osiem lat temu,
w roku 2009. Posiada stopień mistrzowski
w Taekwondo Olimpijskim, jt. dyscyplina
sportowa wpływająca na poprawę kondycji,
ogólnorozwojowa. Od dawna odnosi liczne
sukcesy na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim, a nawet uczestniczył
w Mistrzostwach Świata Kadetów - rozsławia szkołę i miasto Kórnik. Do największych
ostatnich sukcesów Michała należy zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy
Kadetów w Budapeszcie w październiku
2017 roku. Stoczył wówczas cztery bardzo
dobre walki, a o złoto przegrał „złotym
punktem”.
Wśród tegorocznych osiągnięć Michała musimy wymienić jeszcze: 1 miejsce w Pucharze Polski SwarzędzCup - Wielkopolska Cup,

1 miejsce w Pucharze Świata G1 Slovenia
Open , 1 miejsce o Puchar Polski Pomerania
Open Świnoujście, 1 miejsce w VI Otwartych
Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim, 1 miejsce w Pucharze
Polski Bydgoszcz Cup, 1 miejsce w Pucharze
Polski Jarocin, 1 miejsce w Pucharze Polski
Hidori Cup Olecko, 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Drzonków
uzyskując TYTUŁ MISTRZA POLSKI, 1 miejsce
Polish Open /Warsaw Cup Puchar Świata,
1 miejsce Małopolska Cup Nowy Sącz, 1
miejsce Croatia Open w Chorwacji. Wakacje
spędził nasz kolega pracowicie - jako członek Kadry Narodowej Kadetów na obozie
szkoleniowym w Pucku oraz zgrupowaniu
w Zakopanem w Centralnym Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich). W sierpniu brał
udział w Mistrzostwach Świata Kadetów
w Sharm El- Sheikh w Egipcie – stając się
ósmym zawodnikiem świata – wyjazd ten
umożliwił mu prywatny sponsor.

Gratulujemy naszemu utalentowanemu
uczniowi osiągnięć sportowych i życzymy
dalszych sukcesów.

WARCABOWA SETKA-16.12.2017
VII KÓRNICKA LIGA
SZACHOWO – WARCABOWA
PODSUMOWANIE 2017
Miejsce: Świetlica OAZA/BŁONIE (ul. Leśna 6 Kórnik)
Mistrzostwa Gminy Kórnik w warcabach stupolowych.
W ramach warcabowej setki zostanie przeprowadzona
klasyfikacja dla drużyn dwuosobowych
Familiady pamięci Marka Serwatkiewicza 16.12.2017 (sobota)
Miejsce: OAZA-BŁONIE, ul.Leśna 6, od 17:00.
Turniej ma charakter OTWARTY
Startować mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek,
miejsce zamieszkania czy stopień zaawansowania.
Liczba miejsc ograniczona do 40 osób. Gramy 9 rund 2x5 minut.
• Początek zawodów o godz. 17:00 Zapisy elektronicznie na adres:
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu zawodów do 16:50
• Wpisowe: Uczniowie SP 2 zł, pozostali 5 zł
Czekają nagrody rzeczowych i inne trofea.
Po zakończeniu warcabowej setki nastąpi:
Podsumowanie VII edycji KLSz-W 2017
wręczenie dyplomów, medali oraz upominków.
INFORMACJE O TURNIEJACH:
RYSZARD BARTKOWIAK (rbartkowiak@op.pl)
www.kornik.pl (zakładka SPORT -> WIEŻA KÓRNICKA)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KÓRNIKA !!!
Organizatorzy: MUKS „Wieża Kórnicka”, OAZA/BŁONIE
Zadanie wspiera: Urząd Miejski w Kórniku

◊ SP1 Kórnik
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Ciężko wywalczone zwycięstwo

Tak jak można było się spodziewać reprezentanci Zespołu Szkół w Kórniku w tenisie
stołowym mieli trudną przeprawę w półfinale mistrzostw województwa. Zawody odbyły
się w miejscowości Ostroróg 21.11.2017.
W pierwszym meczu z drużyną Zespołu
Szkół nr 2 z Międzychodu Filip Kujawa,
Wiktor Szymkowiak, Roman Kapusta wygrali wszystkie pojedynki i mecz zakończył
się wynikiem 4:0. W kolejnym spotkaniu
z zespołem z Grodziska Wielkopolskiego,
Romana zastąpił rezerwowy Kasper Witkowski, a mecz zakończył się wynikiem
4:1 na korzyść naszej drużyny. W meczu

Ogłoszenia drobne:
PRACA

o pierwsze miejsce tenisiści z Kórnika po
bardzo wyrównanym meczu zwyciężyli 4:3
reprezentantów ZS nr 3 z Szamotuł. Dwa
pierwsze zespoły awansowały do finału
wojewódzkiego, który tradycyjnie odbędzie
się w grudniu w Krzyżu Wielkopolskim.
Mimo, iż bronimy mistrzostwa zdobytego
w ubiegłym roku, w zmienionym składzie
sukcesem byłoby stanięcie na podium.
Gratulujemy wygranej oraz życzymy udanego startu w wojewódzkim finale!!!

Agencja pracy nr certyfikatu 9778.
Poszukuje osób do kompletacji
towaru. Miejsce pracy Koninko. Tel.
519 332 942
Praca w magazynie dla panów do
35 lat. Kompletacja, rozkładanie. 13
zł/h netto na start. Tel. 664 151 479
Zatrudnię pomoc kuchenną-bufetową, Gądki-Robakowo. Tel.
500 128 373
Doświadczona Pani posprząta
mieszkanie, dom w Kórniku i okolicach. Tel. 505 317 151
Podejmę każdą pracę (mężczyzna
50 lat). Tel. 602 74 56 31
Zatrudnię Panią do sprzątania w
domu, Borówiec. Tel. 601 798 948

◊ ZS Kórnik

Średni początek, świetna końcówka

Piłkarze Kotwicy sezon 2017/2018 rozpoczęli od dwóch porażek,
ale następne 5 meczy to już passa zwycięstw i 2 remisów.
Następnie po dobrych meczach przegrywamy 2:1 z Unią Swarzędz i 4:3 z Gromem
Plewiska. Ciekawostka, z Gromem prowadziliśmy 2:0, następnie 3:1, aby przegrać
4:3. Potem przyszła seria 7 zwycięstw, co
w efekcie dało Kotwicy z w tabeli wysokie
5 miejsce. Nasi chłopcy zdobyli 30 punktów strzelając 28 bramek. Jest to dobry
prognostyk na wiosnę 2018 r. oraz przed
reorganizacją rozgrywek 4 ligi. Jednocześnie
zawodnicy Kotwicy świetnie się spisywali
w rozgrywkach o Puchar Polski, docierając
do ćwierć finału, gdzie zmierzą się 10.03.
2018 w Pniewach z miejscowym Sokołem,
grającym w klasie okręgowej.
Przez rundę jesienną, trener Kotwicy Tomasz
Nawrot miał do dyspozycji 23 zawodników,

w tym 8 młodzieżowców. Regulamin rozgrywek stanowi, że przez całe zawody musi grać
2 zawodników młodzieżowych. Treningi na
Błoniach 3 razy w tygodniu odnowa biologiczna w Oazie zapewniały należytą kondycję i
wytrzymałość zawodników. Jak wspomniałem
wyżej Kotwica zdobyła 28 bramek, najwięcej
po 4 bramki zdobyli Adam Rogowski, Błażej
Wieśko i Patryk Bordych, który jako jedyny z
zawodników wystąpił we wszystkich meczach
przez pełne 90 minut. Jak zacięte i emocjonujące były to mecze świadczy liczba 33 żółtych
kartek. „Wyróżnił” się Piotr Ciesielski, który
wyznaje zasadę „Grać na całego i walczyć do
upadłego”. Jego 5 żółtych kartek to nie rekord,
znamy zawodników, którzy w sezonie mieli ich
12. Teraz zawodnicy mają tzw. roztrenowanie,
następnie trener przekaże im indywidualne

plany treningowe. Na pierwszym treningu
spotkamy się w nowym roku 17 stycznia.
Treningi przeplatane będą meczami sparingowymi, które rozgrywać będziemy w Poznaniu na ul. Gdańskiej. Nasi przeciwnicy to:
Warta i Lech z Centralnej Ligi Juniorów, Obra
Kościan, Wiktoria Września (lider 4 ligi grupa
południe), Mieszko Gniezno, Wiara Lecha i
SKS 13 Poznań.
Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość,
ponieważ zawodnicy mają duży potencjał,
a zarząd klubu stwarza optymalne warunki
do treningu. Mam nadzieję, że w czerwcu
będziemy świętować zakwalifikowanie się do
jednej IV ligi, która będzie obligatoryjna w całej
Wielkopolsce. Sympatykom Kotwicy na Święta
Bożego Narodzenia życzymy wiele radości, refleksji oraz planów na nowy rok. Zadowolenia
oraz sukcesów z podjętych wyzwań.
Do zobaczenia wiosną na kórnickich Błoniach.
◊ Wiktor Stempowski

INNE
Sprzedaż choinek- Sklep ogrodniczy Bnin ul. Zwierzyniecka 38.
Tel. 787 702 424
Żywe ryby: karp, amur, jesiotr. Biernatki, Główna 51.
Tel. 793 395 595
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
Wydzierżawię lub sprzedam
gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400
Oddam kotki w dobre ręce. Dwa
kotki są w kolorze czarnym i dwa w
kolorze szarym. Tel. 8 190 576 lub
726 998 501
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-15 kg.
Bnin, ul. Błażejewska 43
Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939
Sprzedam drewno kominkowe
brzoza. Tel. 501 645 939
Sprzedam drzwi wewnętrzne,
skrzydła 3 sztuki i drzwi przesuwne
5 sztuk z litego drewna. Cena za
całość 240 zł. Tel. 609 666 689

Sprzedam grzejnik elektryczny
olejowy o mocy 2200 Wat, dziewięciożebrowy. Tel. 609 666 689
Sprzedam wózek dwufunkcyjny,
koła pompowane marki Boby Aktive. Tel. 61 28 510 11
Sprzedam nosidełko, fotelik,
bujaczek – stan idealny, od 0-9 kg.
Tel. 61 28 510 11
Udzielam
Tel. 694 093 609

pożyczki.

Działkę budowlaną 1500 m², media, MPZP Kórnik-Dziećmierowo,
sprzedam. Tel. 604 956 314
Sprzedam gazowy grzejnik wody
przepływowej Eurostar model SC-250D. Tel. 602 517 370
Sprzedam przepływowy podgrzewacz wody 10-litrowy.
Tel. 602 517 370
Sprzedam telewizor Sony kineskopowy 28 cali koloru popielatego.
Tel. 601 746 930
Sprzedam tapczanik drewniany
z Ikea koloru grafitowego, 130 zł.
Tel. 601 746 930

Skupuję książki płacę 1 zł za 1 kg
dojeżdżam. Tel. 503 622 212
Sprzedam półroczne opony zimowe 185/70/R14. Tel. 502 276 791
Sprzedam dwie kolumny głośnikowe summit firmy Eltax, 4 do 8 Ohm,
1 sztuka – 75 zł. Tel. 601 746 930
Firma remontowo-budowlana z
wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płoty,
klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
Oddam w dobre ręce kotkę po sterylizacji 5 miesięczną.
Tel. 693 995 199
Udzielę korepetycji z j.angielskiego, szkoła podstawowa, Kórnik,
Bnin. Tel. 695 532 977
Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2200 zł. - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Całoroczna sprzedaż pomiotu kurzego z własnym transportem GRPD
Daniel Pachura. Tel. 502 593 318
Sprzedaż karpi i choinek. Konarskie, ul. Długa 29

Wynajmę kawalerkę Kórnik, ul.
Staszica 30. Tel. 601 150 564
Atrakcyjna, zadrzewiona działka
rekreacyjna 800 m² w spokojnej
okolicy blisko Kórnika, cena do
uzgodnienia. Tel. 61 670 91 23

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.
Urząd Miasta i Gminy dziękuje państwu
J.B. Nowakom oraz J. Bartkowiak
za możliwość wykorzystania dotychczas rosnących
na ich posesjach choinek na rynki w Kórniku i Bninie.
Sprostowanie
W artykule Kazimierza Krawiarza „VII Przegląd Pieśni Powstańczych” w poprzednim numerze „Kórniczanina” (nr 20/2017, str. 14) nastąpił błąd
w nazwisku uczestnika - zamiast „Sobczak” jak
napisano powinno być „Tymoteusz Sobczyk (akordeon)”.
W imieniu autora i Redakcji przepraszamy uzdolnionego muzyka za pomyłkę .
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