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ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI
Z SOŁECTWA ROBAKOWO-OSIEDLE
NA

MIKOŁAJKI
W PLANIE:
- SPEKTAKL ASZ.TEATRU
- WIZYTA MIKOŁAJA…
Z PREZENTAMI!

Prosto

z Ratusza
Wspólnie zaśpiewali hymn
W dniu 9 listopada o godz. 11:11 w wielu
szkołach w całym kraju odśpiewano wszystkie oficjalne zwrotki naszego narodowego
hymnu. Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewali
także uczniowie szkół naszej gminy. Trzy
szkoły: SP nr 1, SP nr 2 i Zespół Szkół w Kórniku umówiły się na wspólne śpiewanie na
placu Niepodległości. Dzieciom, młodzieży
i nauczycielom towarzyszył też burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz mieszkańcy, którzy
przyszli specjalnie o tej godzinie na rynek lub
spontanicznie dołączyli do wielkiego chóru.
Ponad 1000 osób zaśpiewało hymn na rynku

Obchody jubileuszu

MIKOŁAJKI ODBĘDĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROBAKOWIE
ORGANIZUJE SOŁECTWO ROBAKOWO-OSIEDLE
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Kórnickie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły
się 10 listopada. Uroczystą mszę świętą
koncelebrowali: ks. Krystian Sammler,
ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak oraz
ks. Łukasz Słociński. Po liturgii orkiestra
i liczne poczty sztandarowe poprowadziły
pochód mieszkańców i gości pod Pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie po raz
kolejny odśpiewano hymn narodowy i po
przemówieniu burmistrza Jerzego Lechnerowskiego złożono wiązanki kwiatów. Tego
dnia odbył się także finał Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w Historię” oraz „niepodległościowe” strzelanie
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
Fotorelacja z tego wydarzenia na str. 14-15.
Hubertus w Borówcu
W dniu 11 listopada Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich w Borówcu zorganizowało
obchody święta patrona myśliwych i jeźdźców – św. Huberta. W uroczystej mszy św.
oraz następującej po niej imprezie uczestniczyli także burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz skarbnik
Katarzyna Szamałek.
Uroczystość w Robakowie
Także 11 listopada przy Pomniku Obrońców
Ojczyzny w Robakowie odbyła się patriotyczna uroczystość związana ze Świętem
Niepodległości. Poprzedziła ją msza święta
w miejscowym kościele. W uroczystości
udział wziął wiceburmistrz Przemysław
Pacholski oraz radni.

Konferencja naukowa PAN BK

Projekt budżetu w terminie
W dniu 15 listopada, zgodnie z określonymi
przepisami prawa, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przekazał do Biura Rady Miasta
i Gminy Kórnik i do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt Budżetu Miasta i Gminy
Kórnik na 2019 rok.
Planowane dochody budżetu wynieść mają
185 974 153,52 zł. Wydatki zaplanowano na
poziomie 196 594 153,52 zł z czego wydatki
majątkowe proponuje się na kwotę 45 063
478,31 zł. W najbliższym czasie na temat
założeń projektu dyskutować będą radni
nowej kadencji.
Legion o Kompanii Kórnickiej
Stowarzyszenie Teatralne „Legion” zaprosiło
18 listopada na spektakl, którego fabuła
oparta była na prawdziwych wydarzeniach
związanych z walkami Kompanii Kórnickiej
o Zbąszyń i Łomnicę. Licznie zgromadzeni

widzowie poznali szczegóły dramatycznychwydarzeń początku 1919 roku zainscenizowane przez w większości aktorów-amatorów.
Na widowi pojawili się między innymi
europarlamentarzysta Marcin Libicki oraz
burmistrzowie Jerzy Lechnerowksi i Przemysław Pachoski
Sesja o cennych zbiorach PAN BK
19 listopada w Bibliotece Kórnickiej odbyła
się sesja naukowa dotycząca Akt Carów
Moskiewskich z XVII wieku. Sesji towarzyszyła wystawa oryginalnych dokumentów
pozostających w posiadaniu PAN BK. Referaty wygłosili: prof. Krzysztof Pietkiewicz
z Instytutu Wschodniego UAM, prof. Kirył
Koczegarow z Instytutu Słowianoznawstwa
w Moskwie oraz prof. Serhiy Lepyavko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
W sesji uczestniczył także wiceburmistrz
Przemysław Pacholski.
◊ Opr. ŁG
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Inauguracja nowej kadencji samorządu
Pierwszą sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik kadencji 2018-23 otworzył najstarszy
spośród wybranych radnych. Zaszczyt ten
przypadł radnemu Romanowi Genstwie. Na
sali obrad pojawiło się 20 radnych:
- Anna Andrzejewska,
- Beata Bruczyńska,
- Dominika Buczkowska,
- Iwona Cupryjak,
- Stanisław Duszczak,
- Roman Genstwa,
- Robert Jankowski,
- Jarosław Janowski,
- Magdalena Kosakowska,
- Iwona Kosmalska,
- Adam Lewandowski,
- Jarosław Mieloch,
- Tomasz Nagler,
- Magdalena Pawlaczyk,
-Andrzej Regulski,
- Jerzy Rozmiarek,
- Andrzej Surdyk,
- Jerzy Walczyk,
- Agnieszka Wiśniewska,
- Adam Zydroń.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Paweł Mikołajczak wręczył im zaświadczenia
o wyborze. Złożyli oni także ślubowanie.
Maciej Brylewski nie był obecny podczas
obrad, dlatego jego ślubowanie odbędzie
się w innym terminie.
Zaświadczenie o wyborze otrzymał i ślubowanie złożył także nowy Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski.
Radni wybrali na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik, dzierżącego to stanowisko także w minionej kadencji,
Adama Lewandowskiego. Był on jedynym
zgłoszonym kandydatem. Wszyscy obecni
radni (20) w głosowaniu tajnym poparli jego
kandydaturę.
Ustalono, że w obecnej kadencji rada będzie

miała trzech wiceprzewodniczących.
Kolejne trzy głosowania dotyczyły ich wyboru. Pierwszą wiceprzewodniczącą została
Anna Andrzejewska. Stanowisko drugiego
wiceprzewodniczącego otrzymał Andrzej
Surdyk. Trzecim wiceprzewodniczącym
będzie Roman Genstwa. Trzykrotnie na stanowisko wiceprzewodniczącej proponowano kandydaturę Magdaleny Kosakowskiej.
Trzykrotnie także głosownie tajne kończyło
się wynikiem 13 do 7 na jej niekorzyść.
W ostatniej części sesji głos zabrał burmistrz
Przemysław Pacholski, który podziękował
za zaufanie. Pogratulował Jerzemu Lechnerowskiemu wyboru na stanowisko radnego
Sejmiku Wojewódzkiego. Przy okazji poprosił o współpracę w ważnych dla naszej gminy
kwestiach, dotyczących m.in.:
- popraw bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich 434 relacji Kleszczewo –Kórnik Śrem, oraz 431 Kórnik – Mosina poprzez budowę świateł typu ALLred w Dziećmierowie,
pobudowanie oświetlenia na skrzyżowaniu
Kórnik-Dziećmierowo z aktywnymi znakami
drogowymi oraz reorganizację ruchu na
wysokości Mościenicy.
- budowy ścieżek rowerowych do Czmonia
i Rogalina,
- przebudowy skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Woźniaka w Kórniku.
Nowy burmistrz pogratulował wyboru
radnym Rady Powiatu Poznańskiego: Sewerynowi Waligórze, Filipowi Żelaznemu
oraz w wybranemu tego dnia na członka
Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoniemu
Kaliszowi.
Jako priorytetowe działania w nadchodzącej
kadencji wskazał między innymi:
- kontynuację budowy dróg, chodników,
oświetleń oraz ścieżek rowerowych,
- realizację zadań kanalizacyjnych we

Podziękowania

wsiach: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko,
Skrzynki, Szczodrzykowo oraz Robakowo,
Dachowa, Koninko i Szczytniki,
- zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych oraz
oświatowych,
- rozwój komunikacji zbiorowej,
- powołanie rad: senioralnej i młodzieżowej,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi i biznesem oraz tworzenie partnerstwa
publiczno- prywatnego,
- dokończenie kolejnego etapu budowy promenady, tak aby połączyć trasą spacerową
Błonie z Kórnikiem,
- jeśli będzie ku temu okazja pozyskanie
terenu ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku,
- działania związane z rozwojem gospodarki
wodno-ściekowej.
Zapowiedział także powołanie w dniu 22
listopada na stanowisko Pierwszego Wiceburmistrza dotychczasowego kierownika
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Sebastiana Wlazłego.
Głos zabrał także dotychczasowy burmistrz, w nowej kadencji radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Jerzy
Lechnerowski. Podziękował on za współpracę i pogratulował nowemu burmistrzowi
i radnym wyboru. Członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego Antoni Kalisz życzył wszystkim samorządowcom owocnej współpracy
i sukcesów. Nowemu burmistrzowi życzenia
złożyli także przedstawiciele harcerzy i pracownicy KOK.
Na zakończenie przewodniczący RMiG
Adam Lewandowski oraz kierowniczka
Biura Rady Miasta i Gminy Kórnik Bernadetta Piasecka omówili propozycje związane
z organizacją pracy nowej rady.
◊ ŁG

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Obdarzyliście mnie swoim zaufaniem,
za co bardzo dziękuję. To dla mnie wielkie
wyróżnienie i zaszczyt. Zdaję sobie również
sprawę jak duże wyzwanie stoi przede mną,
aby zarządzać Gminą, która się dynamicznie
rozwija. Zapewniam, że jestem na to gotowy
oraz dołożę wszelkich starań, aby zmieniać
miejsce w którym żyjemy, na jeszcze lepsze.
Dziękuję również serdecznie moim konkurentom w tegorocznych wyborach. Jestem
przekonany, że wszystkie dobre pomysły
mogą i powinny być spożytkowane dla
wspólnego dobra.
Podziękowania składam również w imieniu
całego Komitetu Wyborczego Bezpartyjni
Samorządowcy w Kórniku, za olbrzymi kredyt zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni.
Dzięki państwa głosom Kórnik będzie przez
następne 5 lat reprezentowany na każdym
szczeblu samorządu. Mandat radnego Sej-

Podziękowania
Szanowni mieszkańcy.
Komitet Wyborczy Magdaleny Kosakowskiej MY Kórniczanie serdecznie dziękuje
za Wasz udział w wyborach samorządowych i wszystkie oddane na nas głosy.
Sedeczne podziekowania dla Wszystkich,
którzy wspierali nas podczas kampani.
Szczególnie dziękujemy przedstawicielom
komitetu w komisjach wyborczych oraz
mężom zaufania.
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy
na Magdalenę Kosakowską w obu turach
wyborów.
W II turze 4337 mieszkańców naszej gminy
(42,09% głosujących) uwierzyło w jej cha-
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miku Województwa Wielkopolskiego sprawował będzie Jerzy Lechnerowski. Antoni
Kalisz będzie pracował w Radzie Powiatu
Poznańskiego. Zadecydowali Państwo także
o tym, że w Radzie Miasta i Gminy Kórnik
otrzymaliśmy 11 spośród 21 mandatów
i będziemy najliczniej reprezentowanym
komitetem wyborczym.
Liczę na owocną współpracę ze wszystkimi
samorządowcami. Mam również nadzieję
na aktywne wsparcie naszych działań
i konstruktywne podpowiedzi ze strony
mieszkańców naszej gminy.
Jestem pewny, że wspólnie dobrze spożytkujemy czas rozpoczynającej się właśnie
kadencji samorządu.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Pacholski
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
„KÓRNIK”

Kolejna, druga już
sesja
ryzmę i plan na zmiany w Kórniku. I to już
jest sukces!
Nie została co prawda wybrana burmistrzem, ale będzie liderką ośmioosobowego klubu radnych MYKórniczanie.
W Radzie Miasta zamierzamy być mocną,
merytoryczną opozycją i ze wszystkich sił
działać na rzecz naszych Wyborców.
Powołaliśmy również Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „MY Kórniczanie”
, do którego zapraszamy wwszystkich
mieszkańców. Do Stowarzyszenia należą
obecnie wszyscy radni z Komitetu MY
Kórniczanie, a także kandydaci na radnych
oraz kilkudziesięciu mieszkańców naszej
gminy.

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail
mykorniczanie@gmail.com
Zachęcamy do obserwowania serwisów w Social Mediach
https://www.facebook.com/magdalena.anna.kosakowska/
https://twitter.com/MYKorniczanie
oraz polecamy stronę internetową
http://www.mykorniczanie.pl
Damian.Zawieja@MYkorniczanie.pl

Rady Miasta i Gminy Kórnik
kadencji 2018-2023
odbędzie się
w środę 28 listopada br.,
o godzinie 13:00
w sali posiedzeń
w bnińskim ratuszu
(ul. Rynek 1, Kórnik).

Przypominamy,
że od niedawna
wszystkie sesje RMiG
są transmitowane na żywo
na kanale
Rady Miasta i Gminy Kórnik
w serwisie YouTube.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą grunty wsi
Czołowo, pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a ulicami Leśną i Długą w Czołowie
oraz ulicą Owocową w Radzewie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1945) oraz art. 39, w związku
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi
Czołowo, pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a ulicami Leśną i Długą w Czołowie oraz
ulicą Owocową w Radzewie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 3 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Rady Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek
1, 62-035 Bnin o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko – projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3
wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi i wnioski do wyłożonego projektu
zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać
się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ZAPROSZENIE
Św. Mikołaj zaprasza dzieci z Dziećmierowa
w wieku od 3 do 12 lat
na spotkanie do świetlicy wiejskiej
w dniu 8 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 (sobota)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dziećmierowa, dzieci, rodziców, młodzież,
na wspólne robienie ozdób choinkowych w dniach 22 i 29 listopada br.
o godzinie 18:00 w Klubie Rolnika.
Ozdoby zostaną zawieszone na żywą choinkę, która stanie przed Klubem.
Rozświetlenie choinki nastąpi dnia 8 grudnia przy okazji Mikołajek
zorganizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Choinkę otrzymamy od zaprzyjaźnionej Szkółki
państwa Darii i Artura Bulczyńskich z Dziećmierowa.
Serdecznie Dziękujemy i Zapraszamy.
Każdy Materiał do produkcji ozdób mile widziany.
Zapraszamy Serdecznie. Do zobaczenia.
Grupa aktywnych mieszkańców.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 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. z 2018 r.,
poz. 2081), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr LII/713/2018
z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik,
w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu – w szczególności poprzez uwidocznienie na załączniku
graficznym do planu miejscowego
projektowanej przebudowy odcinka
gazociągu przesyłowego.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu
planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 21
grudnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
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Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Czmoń

19 listopada br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Kórnik na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego pozyskała
dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości: 63.855,00 zł co stanowiło 99% wartości zakupionego sprzętu. Wkład własny
gminy to tylko 645,00 zł. Dzięki pozyskanej
dotacji do jednostki OSP Czmoń trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy składający się
z: agregatu hydraulicznego, nożyc hydrau-

licznych, rozpieracza ramieniowego i węży
przedłużających.
Przekazania sprzętu Zarządowi Ochotniczej
Straży Pożarnej Czmoń dokonał wiceburmistrz Przemysław Pacholski wraz z posłem
na sejm Bartłomiejem Wróblewskim, w asyście Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Jacka
Michalaka, i Prezesa Gminnego Zarządu
OSP Kórnik – Jerzego Rozmiarka.
Po przekazaniu nowego sprzętu dla OSP
Czmoń Prezes jednostki Tadeusz Kozicz
przekazał Prezesowi OSP Szczytniki – druhowi Waldemarowi Jankowiakowi dotychczas
używany przez jednostkę w Czmoniu mały
zestaw ratownictwa technicznego, który
posłuży szczytnickim strażakom do ćwiczeń

i umożliwi udział w akcjach ratowniczych.
Przekazanie sprzętu odbyło się z udziałem
druhen i druhów obdarowanej jednostki
OSP Czmoń oraz członków Zarządu Gminnego Związku OSP Kórnik i zaproszonych
gości.
Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny umożliwi skuteczne
prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych, jak również
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa
wśród mieszkańców gminy Kórnik.
◊ Anna Biernacka

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zaproszenie
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na kolejny
Krakowski Salon Poezji w Zamku Kórnickim
w sobotę 1 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00.
Gościem kolejnej odsłony Krakowskiego Salonu Poezji będzie
aktor teatralny i filmowy Piotr Cyrwus
wraz żoną Mają Barełkowską, aktorką teatralną, filmową i telewizyjną.
Wystąpią z programem Anna Świrszczyńska, Czesław Miłosz
– dwugłos o życiu, miłości i odchodzeniu.
Zapisy na Salon pod numerem: 531 998 263
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00).
Szczegóły:
https://www.bilety24.pl/teatr/salon-poezji-piotr-cyrwus-i-maja-berelkowska-44008?id=212386
PAN BK
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Wycieczka po wiedzę

czyli przyjemne z pożytecznym
– Muzeum Narodowe w Poznaniu.
„W świecie arcydziełek” i „Muzealny zwierzyniec” to tematy lekcji muzealnej, w których
uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Radzewie. Propozycja Muzeum Narodowego w Poznaniu
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
młodych odbiorców sztuki malarskiej.
Pierwsze spotkanie pozwoliło na zapoznanie dzieci z przestrzenią muzeum, poznanie
tajników powstawania dzieła sztuki oraz
podstawowymi rodzajami malarstwa,
takich jak: portret, martwa natura, pejzaż
czy scena rodzajowa. Podczas spaceru po
galerii w rozmowie z panią przewodnik
dzieliły się spostrzeżeniami i odczuciami
na temat oglądanych dzieł sztuki. W czasie
drugiej części - warsztatowej – dzieci miały
możliwość wyrazić się plastycznie przez
swoją twórczość.
Kolejne spotkanie pt. „Muzealny zwierzyniec” było poświęcone zwierzętom w sztukach plastycznych: w malarstwie i rzeźbie.
Dzieci podążały animalistycznym tropem,
rozwiązując po drodze zagadki. Były poszukiwania zwierząt domowych, dzikich
i fantastycznych. A podczas warsztatu
plastycznego powstały stwory z plasteliny.

Obchody w przedszkolu

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski
w Przedszkolu nr 2 w Kórniku ,,Cztery
Pory Roku”
W związku z przypadającą w tym roku 100
.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego powstał projekt ,,KTO TY JESTEŚ?
POLAK MAŁY”. Szereg działań zawartych
w projekcie zmobilizowały dzieci i nauczycieli
naszego przedszkola do wielu aktywności.
6 listopada gościliśmy p. Włodzimierza Rocławskiego, który bardzo przystępnie przedstawił przedszkolakom genezę Powstania
Wielkopolskiego i znaczenie Kórnickiej
Kampanii.
7 listopada przeprowadziliśmy wewnątrz
przedszkolny konkurs na grupowy plakat
,,Co to znaczy Niepodległość”.
8 listopada dzieci z naszego przedszkola
wyruszyły do instytucji i na ulice z flagami
własnoręcznie wykonanymi - ,,100 flag na
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Idea przekazywania flag spotkała się z dużą serdecznością i zaskoczeniem
mieszkańców Bnina.
9 listopada to kulminacyjny dzień obchodów
100- lecia niepodległości.
O godzinie 11:11 dołączyliśmy się do ,,Rekordu dla Niepodległej”, którego celem było
odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli,
szkół w kraju i za granicą.

Narodowe święto u przedszkolaków
Nasze przedszkolaki bardzo aktywnie obchodziły dzień 11 listopada. Kilkadziesiąt
dni wcześniej został ogłoszony konkurs
plastyczny związany z symbolami narodowymi, z niepodległością i wolnością naszego
kraju. Dzieci wraz z rodzicami wykonały
przepiękne prace, które zdobią nasz przedszkolny hol.

Pobyt w Muzeum Narodowym był okazją
do bezpośredniego obcowania dzieci ze
sztuką muzealną. Dzięki lekcji muzealnej
dzieci zdobyły wiadomości, w sposób
„lekki” i sympatyczny poprzez obserwację
i eksperymenty. Wycieczka dostarczyła im
wiele, niezapomnianych wrażeń. Z niecier-

W tym samym dniu o godz. 13.00 grupa „Promyczków” w obecności rodziców debatowała
na Sejmie Optymistycznych Przedszkoli nad
utworzeniem ustawy,, Jak być dobrym Polakiem”. Mali posłowie i posłanki przedstawiali
swoje wnioski, które skrupulatnie zapisywała
pani sekretarz (mama Kacpra.P). Ustawę
jednomyślnie przegłosowano. Obrady zakończył Marszałek Sejmu – Wojtek M.
Następnie dzieci zaprezentowały swoim rodzicom spektakl słowno-muzyczny pt. ,,Sercu
memu bliska ziemia ojczysta”.
14 listopada gościliśmy panią Klaudynę
Przybylską-Pawłowską z Biblioteki Publicznej
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pliwością oczekujemy kolejnych wyjazdów,
które są możliwe dzięki dofinansowaniu
otrzymanemu od Fundacji Zakłady Kórnickie. Za co bardzo dziękujemy!!!
◊ Małgorzata Pawlaczyk

w Bninie, która zapoznała dzieci z legendą
mówiącą o historii powstania państwa polskiego pt. ,,O Lechu, Czechu i Rusie”. Przedszkolacy dowiedzieli się także dlaczego godło
stanowi orzeł biały i jak godło zmieniało się
na przestrzeni wielu wieków.
Oprócz wymienionych wyżej działań było
jeszcze wiele innych, a niektóre są w trakcie realizacji co świadczy o tym iż naszym
dzieciom, nauczycielom i pracownikom jak
w tytule spektaklu przygotowanego przez
grupę Promyczków -,,Sercu memu bliska
ziemia ojczysta”.
◊ Elżbieta Rzepczyńska

9 listopada natomiast najstarsza grupa
- sześciolatki - wystąpiły na scenie naszej
auli przed swoimi rodzicami i młodszymi
koleżankami i kolegami. Przeniosły nas do
roku 1918 i przybliżyły historyczne, jakże
istotne fakty z tego okresu.
O godzinie 11.11 wszystkie przedszkolaki
stanęły na baczność i zaśpiewały nasz na-

Dla „Niepodległej w SP 1

9 listopada br. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku zainicjowała wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na rynku kórnickim, włączając się
w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”. Społeczność szkolna stworzyła „pochód
powstańczy”, idąc z flagami i w strojach z epoki
szlakiem kórnickich powstańców. Całości
dopełniały transparenty z patriotycznymi
hasłami. Na czele korowodu szedł rotmistrz
Włodzimierz Rocławski ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7. Pułku Strzelców Konnych
Wlkp. wraz z uczniami ubranymi w mundury.
Za nimi podążał poczet sztandarowy i dyrekcja
szkoły. Korowodowi towarzyszył chór szkolny.
Przed ratuszem dołączyli do nas uczniowie SP
2 i ZS Kórnik. Zgromadzonych powitał burmistrz Jerzy Lechnerowski. O godzinie 11:11
wspólnie zaśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”, by w ten sposób wyrazić swój
patriotyzm i uczcić doniosły jubileusz stulecia
odrodzenia państwa polskiego.
Tego samego dnia w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości. Całą uroczystość dla
wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej
przygotowały wychowawczynie klasy 1a i 3a
wraz ze swoimi uczniami. Niezapomnianych
chwil dostarczyły nam występy uczniów recytujących wiersze i śpiewających piosenki ,
a szczególnie wzruszającym momentem był
pokaz choreograficzny uczennic. Uczniowie
przypomnieli losy Polski pod zaborami. Nie
zabrakło pieśni patriotycznych. W ten sposób
uczniowie podziękowali za wolność i uczcili
pamięć bohaterów.
◊ A. Dopierała i M. Błaszak
M. Stratyńska i M.Gorzelańczyk

rodowy hymn.
Wzruszający to był niezwykle moment,
kiedy my, wychowawczynie, dorosłe osoby,
mogłyśmy zobaczyć dziecięce przejęcie,
powagę i dumę wypływającą z małych, ale
jakże wielkich serc naszych dzieci.
◊ Beata Krakowska
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100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa
w Szczodrzykowie podjęła się realizacji wyjątkowego projektu na ogólnopolską skalę.
Razem z koleżankami i kolegami ze szkół
w całej Polsce zdecydowaliśmy się wysłać
kartki z pozdrowieniami. Była to geograficzna propozycja świętowania tej wyjątkowej
rocznicy.
Akcja polegała na wysyłaniu przez uczniów
szkół biorących w niej udział kartek z pozdrowieniami dla uczniów z innych miast.
Dzięki temu można było poznać się i poczuć
wspólnotę mimo, ze dzielą nas czasem setki
kilometrów. Inicjatywa ta, została zapoczątkowana przez grupę nauczycieli entuzjastów
z kilku polskich szkół: SP Nr 2 w Bieczu, SP
Nr 2 w Kępnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rokicinach Podhalańskich oraz SP Nr 130
w Łodzi. Zatoczyła jednak szerokie kręgi. Włączyło się w nią ponad 100 szkół z całej Polski!
My wysłaliśmy 100 pięknych pocztówek
z Kórnika, które wcześniej zostały wypisane
przez uczniów naszej szkoły. Od kilku tygodni
otrzymujemy ciekawe pozdrowienia z wielu
wartych odwiedzenia zakątków Polski, które
uczniowie zamieszczają na ogromnej mapie
polski znajdującej się w holu szkoły.

◊ J. Jagodzińska, E. Słoma

Pasowanie na Ucznia w SP w Kamionkach

„…pamiętać trzeba, że raz tylko w życiu
stajesz się stuprocentowym pierwszakiem…”

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Kamionkach to liczna grupa dzieci. Z tego
powodu uroczystość Pasowania na Ucznia
odbywała się w naszej szkole dwukrotnie!
23 października w uroczystości brali udział
uczniowie klas 1B, 1D i 1E (zmiana popołudniowa), a 24 października głównymi
bohaterami uroczystości byli uczniowie klas
1A i 1C (zmiana poranna).
To ważne i podniosłe wydarzenie odbyło się
w przyjaznej atmosferze. Występom dzieci
przyglądała się pani dyrektor Bogna Skoraszewska, panie wicedyrektor – Małgorzata
Baraniak i Hanna Prędka, przewodnicząca
Rady Rodziców oraz Rodzice uczniów klas
pierwszych. Dzieci pod okiem swych wychowawczyń przygotowały bogatą część
artystyczną. Udowodniły w niej, że są mądrymi, pracowitymi i kochającymi swój kraj
młodymi ludźmi, gotowymi, by rozpocząć
naukę w szkole. Piękne występy zostały
zakończone uroczystym zaśpiewaniem
polskiego hymnu.
Kulminacyjnym momentem uroczystości
było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów, następnie każdy z nich dostąpił
zaszczytu Pasowania na Ucznia dokonanego
symbolicznym ołówkiem przez panią dyrek-

tor i wicedyrektor. Od tej chwili uczniowie
klas pierwszych zostali pełnoprawnymi
członkami szkolnej społeczności. Dowiedzieli się, że mają wiele praw, ale też i nowe
obowiązki. Jesteśmy pewni, że ze szkolnymi
wyzwaniami poradzą sobie doskonale. Dzieci na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
otrzymały dyplomy, legitymacje szkolne

(ich pierwsze ważne dokumenty – z których ogromnie się cieszyły!) oraz drobne
upominki.
Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom
za obecność w tak wyjątkowym dla dzieci
dniu, a Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.
◊ Barbara Ziminska

Sukces uczniów „Jedynki“

Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku w Konkursie Powiatowym „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie
Drogi do Niepodległości” w Bukowinie
Tatrzańskiej.

W dniach 7–8 listopada br. delegacja
z gminy Kórnik gościła w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie w tym roku odbył się finał
Powiatowego Konkursu Historycznego pn.
„Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi
do Niepodległości”. Była to już jedenasta
edycja konkursu zorganizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
Patronat nad konkursem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda.
Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach: do uczniów szkół podstawowych
i szkół średnich z powiatu tatrzańskiego
oraz gmin i powiatów partnerskich, ale pytania konkursowe dla wszystkich uczestników
były takie same.
Szkoły podstawowe w konkursie reprezentowali uczniowie z Białego Dunajca,
Bukowiny Tatrzańskiej, Jabłonki, Kościeliska,
Kórnika, Poronina, Sianowa, Sopotu i Zakopanego. Natomiast szkoły średnie reprezentowali uczniowie z powiatów: kartuskiego,
łowickiego, poznańskiego, świdnickiego,
tatrzańskiego i miasta Sopotu. Powiat
poznański, podobnie jak w zeszłym roku
reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół
w Swarzędzu.
Uczniowie z Kórnika już po raz siódmy wzięli
udział w konkursie jako gmina partnerska
Bukowiny Tatrzańskiej. Gminę Kórnik
reprezentowała trzyosobowa drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku w skła-

dzie: Dominik Filipiak, Marcin Woziwodzki
i Mieszko Zięta z opiekunem Magdaleną
Wytrzyszczak. Drużynie towarzyszyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
Marzena Dominiak i kierownik Wydziału
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk.
Konkurs powiatowy poprzedzony był eliminacjami gminnymi, które odbyły się 10
października br. w szkołach, które zgłosiły
się do konkursu. Natomiast finał powiatowy
odbywa się zawsze w innej gminie powiatu
tatrzańskiego, w tym roku zorganizowany
został w Bukowinie Tatrzańskiej.
Tematem tegorocznej rywalizacji konkursowej byli „Bohaterowie Niepodległej”
i pomimo, że temat nie był łatwy, młodzież
wykazała się dużą wiedzą historyczną.
Rywalizacja do samego końca była bardzo
„zacięta”, a różnice punktowe w klasyfikacji
końcowej między niektórymi drużynami
były minimalne.
Ostatecznie wśród szkół podstawowych
I miejsce zajęła drużyna z Bukowiny Tatrzańskiej, która po emocjonującej dogrywce zwyciężyła z drużyną z Białki Tatrzańskiej,
natomiast trzecie miejsce, również po
dogrywce wywalczyli uczniowie z Kórnika.
Wśród uczniów ze szkół średnich zwyciężyła drużyna z Kartuz, II miejsce wywalczyli
uczniowie z Łowicza, a III miejsce zajął
zespół z Sopotu.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali z rąk
starosty tatrzańskiego Piotra Bąka i nowego wójta Bukowiny Tatrzańskiej Andrzeja
Pietrzyka książki historyczne, a pierwsze trzy
zespoły i ich opiekunowie cenne nagrody
rzeczowe.

Konkurs podobnie, jak w latach ubiegłych zorganizowany został w przeddzień
obchodów Święta Niepodległości, które
w tym roku zostały zorganizowane w dniu
8 listopada br. w Bukowinie Tatrzańskiej.
Uroczystości 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej, odśpiewania hymnu
i złożenia wiązanek pod odnowioną tablicą
upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa
Piłsudskiego w 1904 roku, na Olczańskim
Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej, po czym
poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy
uroczystości udali się na cmentarz obok
kościoła parafialnego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa I Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, orkiestra wojskowa
Wojska Polskiego oraz Banderia konna.
Na cmentarzu odbył się apel pamięci, salwa
honorowa i złożenie wiązanek na grobach
4 nieznanych polskich oficerów i przewodnika – rozstrzelanych przez Niemców
w 1940 roku oraz symbolicznym grobie
Bukowian, którzy nie powrócili do swoich
domów z I i II Wojny Światowej. W kościele
Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, a po
niej, na zakończenie obchodów, odbyła się
uroczysta akademia przygotowana przez
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
w Bukowinie Tatrzańskiej.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gmin
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„Młyn Wiedzy“

Jubileuszowy marsz w Borówcu
Po 123 latach niewoli, w 1918 roku, dzięki bohaterskim czynom naszych przodków, Polska wróciła na mapy świata!
Polska stała się wolna! Polska odzyskała
Niepodległość!
W Borówcu z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości zorganizowany został marsz
nordic walking. Jakże słoneczna i wesoła była
to niedziela. Zarówno obchody stulecia odzyskania niepodległości, wspaniała pogoda,

jak i rewelacyjni uczestnicy marszu sprawiły,
że ten dzień był wyjątkowo radosny! Grupa
ponad 70 osób spotkała się, by wspólnie
przejść 6 km pod okiem instruktorów, którzy
przez całą trasę czuwali nad prawidłową
techniką chodzenia. W połowie trasy przewidziano dla nas przerwę z zabawą ruchową,
połączoną z rozumieniem komunikatów
werbalnych. Nie było łatwo ale wspólnie
poradziliśmy sobie z zadaniami przygotowanymi przez instruktorów.

Na zakończenie marszu, dla wyrównania
spalonych kalorii, czekał na nas rogal świętomarciński oraz konkurs wiedzy o historii
Polski, oczywiście z nagrodami w postaci
książek o tematyce związanej z niepodległością.
Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i za
wszelką pomoc w organizacji wydarzenia.
◊ Sylwia Brzoskowska
fot. Jarosław Janowski

Dąb Niepodległości posadzony w Prusinowie
Dnia 12 listopada 2018 roku z inicjatywy sołtysa Aleksandry Szczepaniak na
boisku w Prusinowie został posadzony Dąb Niepodległości dla uczczenia
100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Pod korzeniami dębu
mieszkańcy zdeponowali list, który na
miejscu został podpisany przez świadków sadzenia drzewa. Zawarte zostały
w nim istotne informacje na temat
naszej miejscowości. Wraz z nim został
zdeponowany ostatni numer dwutygodnika ,,Kórniczanin”, prasa ogólnopolska, fotografie naszej miejscowości
oraz przyniesione przez rodziny listy.
Dąb ma już swoje imię. Mieszkańcy
nadali mu imię Witek. Obok dębu
została też umieszczona pamiątkowa
tablica upamiętniającą to wydarzenie.
					
Pielęgnujmy pamięć o tych, którzy walczyli o naszą wolność.
◊ Krystian Kazyaka

15 listopada 2018 klasa V ze Szkoły Podstawowej w Robakowie wyjechała na lekcje do
Centrum Nauki „Młyn Wiedzy”. Uczniowie
spotkali się na parkingu przed szkołą wcześnie rano i wyruszyli w drogę do Torunia
w świetnych humorach i pełni zapału do
nauki. Już w autokarze zaczęli rozwiązywać
zadania geograficzne na kartach pracy, a po
takiej rozgrzewce kontynuowali zdobywanie
wiedzy i nowych umiejętności już na miejscu,
w pracowni biologicznej.
Na warsztatach „Rośliny od środka” uczniowie zapoznali się z obsługą mikroskopu
i samodzielnie przygotowali preparaty, a następnie sprawdzili wygląd i budowę różnych
typów komórek i tkanek. Po warsztatach był
czas na zwiedzanie wystaw z interaktywnymi
stanowiskami, których tematyka dotyczyła
różnych obszarów nauk przyrodniczych oraz
edukacji ekologicznej i umożliwiła wszystkim
samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych.
Największym zainteresowaniem piątoklasistów cieszyła się wystawa pokazująca rzekę
jako element kształtujący środowisko i różne
ekosystemy, jej wpływ na życie ludzi oraz
możliwości gospodarczego wykorzystania.
Duży model rzeki od źródła po deltowe ujście do morza pozwolił na poznawanie (na
mokro!) ciekawostek przyrodniczych o rzece
i zbadanie modeli wytworów człowieka (m.in.
oczyszczalni ścieków, maszyn prostych służących do nawadniania), a także umożliwił
zbudowanie własnej tamy.
Na wystawie fotografii pokazujących piękno
krajobrazów Antarktyki, a także charakterystyczne dla tego obszaru elementy
środowiska przyrodniczego, uczniowie
z dużym zaangażowaniem wypełniali kolejne
polecenia z geografii. A już po chwili - wykonywali zadania zręcznościowe z wykorzystaniem wielkiego kalejdoskopu, labiryntów
światłowodów, zwierciadeł, soczewek i pryzmatów.
Kolejna wystawa prezentowała eksponaty
tworzące opowieść o ludzkich ideach przenikających różne sfery życia: Komunikacji,
Sztuki i piękna, Życia oraz Konstruktora.
Uczniowie samodzielnie zgłębiali budowę
ludzkiego ciała, a także poznawali różnice
między komórkami roślinnymi i zwierzęcymi.
Zwolennicy nowoczesnych technik ekspresji
zajęli się wytwarzaniem dźwięków w ciekawy
sposób, a pasjonaci podróży kosmicznych
mogli poczuć się jak prawdziwi kosmonauci,
wytworzyć próżnię i sprawdzić czy może
w niej rozchodzić się dźwięk, poznać współczesne metody poszukiwania planet oraz
budowę Układu Słonecznego. Wszyscy piątoklasiści wykazywali się nie tylko ogromnym
zaangażowaniem, ale i godnymi podziwu
zainteresowaniami oraz wiedzą w dziedzinach przyrodniczych i ścisłych, dlatego nie
stanowiły dla nich żadnego problemu nawet
takie zagadnienia jak ruch obrotowy oraz
jego zastosowania praktyczne.

Dopełnieniem tych wszystkich atrakcji i intensywnej pracy był przejazd na toruńskie Stare
Miasto, spacer i możliwość zakupu słynnych
pierników. Jeszcze w autokarze, w drodze
powrotnej, uczniowie wykonywali ostatnie
polecenia na kartach pracy, z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i ćwicząc pracę
zespołową. Wrócili do Robakowa bardzo
zadowoleni i zmotywowani do pogłębiania

swojej wiedzy i umiejętności samodzielnie,
ale i z niecierpliwością wyczekując kolejnych
wycieczek edukacyjnych. Wyjazd na lekcje
do Torunia został zorganizowany dzięki
wsparciu finansowemu z Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UMiG w Kórniku.
◊ Agnieszka Byczyńska,
Aneta Starosta
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Świętowaliśmy 100-lecie „Niepodległej“ - fotoreportaż z kórnickich obchodów
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Rzeczpospolita Kórnicka

„Legion” czci 100-lecie Powstania Wielkopolskiego

Charakteryzowało kompanię kórnicką ścisłe
związanie z okolicą, z której pochodziła,
z jej tradycjami i historią. Obok gorącego
patriotyzmu ogólnonarodowego cechował
ją patriotyzm lokalny, kórnicki, dbałość
o honor swych miasteczek i wsi. (Stanisław
Celichowski)
W roku stulecia Powstania Wielkopolskiego
w Kórniku nie mogło zabraknąć przedstawienia Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”
poświęconego udziałowi kórniczan w tym
zwycięskim zrywie Wielkopolan.
A jest co wspominać. Wszak powstała 14
listopada 1918 roku kompania kórnicka
brała udział między innymi w ochronie Ignacego Paderewskiego przebywającego od 26
grudnia w poznańskim Bazarze.
6 stycznia 1919 roku kórniczanie dostali
rozkaz wyruszenia pod Zbąszyń. Walczyli
w obronie Łomnicy. Ginęli pod Strzyżewem,
Szubinem i w wielu innych miejscach.
To właśnie tym epizodom poświęcone są
wspomnienia Stanisława Celichowskiego

(adwokata urodzonego w Bninie, dowódcy
IV kompanii batalionu śremskiego, a wcześniej pierwszej kompanii kórnickiej) – „Wyprawa zbąszyńska. Wspomnienia uczestnika”, które stały się kanwą przedstawienia
„Legionu”.
Spektakl wystawiono w trudnym miejscu
– bo na hali sportowej Ośrodka Rekreacji
i Sportu Oaza. Jednak dzięki znakomitej,
oszczędnej scenografii Marii Romany
Gierczyńskiej – już po raz kolejny „Legion”
świetnie poradził sobie z tym miejscem.
Na scenie zaaranżowany został bowiem
obóz żołnierzy-powstańców - z telefonem,
mapą, łóżkiem polowym, z udrapowanym
z papieru w tle nasypem kolejowym, krzyżami i powstańczymi flagami. To w obozie
toczyły się cała akcja. Tu dowódcy odbywają
narady, wydają rozkazy. Tu żołnierze odpoczywają, rozmawiają, śpiewają. Tu powstaniec-poeta czytał swoje wiersze, jeden
z żołnierzy pisze listy do żony, inny wspomina ukochaną. Potyczki i bitwy powstania
toczą się za kulisami – w huku armat i dymie
z pól bitewnych o ich przebiegu opowiadają
pojawiający się co rusz na scenie aktorzy.

Wśród licznej grupy powstańców są postaci
autentyczne – np. Stanisław Celichowski,
Stanisław Pohl, Kazimierz Zenkteler, Stanisław Budzich, ale też anonimowi ochotnicy
i harcerze. To ich oczami śledzimy losy
kompanii kórnickiej, miejsc i ludzi.
Teksty wypowiadane przez aktorów –
w końcu amatorów, mieszkańców Kórnika
i okolic – tchną autentycznością. To zapewne
zasługa autorki scenariusza – Anny Łazuki-Witek, specjalnych okoliczności – 100-letniej
rocznicy powstania, ale zapewne też tego,
że wielu aktorów to potomkowie tych kórniczan biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. Może dziadek/pradziadek/wuj niejednego z występujących – pisał takie listy do
domu, brał udział w potyczkach, przeżywał
zwątpienie, odnosił rany, wreszcie ginął. To
dodatkowy walor sztuki – kórniczanie kórniczanom (i nie tylko) opowiadają o losach
przodków i dążeniu do wolności – Polski, ale
też małej ojczyzny – Kórnika.
◊ Joanna Klein

VIII Bal Niepodległościowy
W sobotę 10 listopada w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył się
VIII Bal Niepodległościowy. Tegoroczna
impreza, była niezwykle uroczysta i wyjątkowa, ponieważ świętowaliśmy dumnie
100 - rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Tradycyjnie przybyłych gości w świetle pochodni witali harcerze, a do stolików prowadzili, ubrani w strój łowicki, tancerze Zespołu
Tańca Ludowego z poznańskiego AWF, którzy zaprezentowali się także w trakcie balu
w tańcach góralskich z rejonu Beskidów.
Prezentowany występ pod czujnym okiem
Pana Dariusza Majchrowicza nagrodzono
gromkimi oklaskami.
Wszystkich gości balowych powitali Dyrektor KCRiS OAZA Wojciech Kiełbasiewicz
i Burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Niepowtarzalną atmosferę stworzył mo-

ment odśpiewania przez ponad 300-stu
gości czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” oraz pieśni patriotycznych „Legiony”
i „Warszawianka”. O północy, zgodnie z oazową tradycją, odbył się świetnie poprowadzony przez Tomasza Kilarskiego polonez
na 170 par.
W sobotni wieczór w Oazie zapachniało
świeżymi kwiatami, a w powietrzu unosiła
się woń palących się świec, zielonych świerków i żywotników, a do tego przepiękny,
biało-czerwony wystój sali balowej - całość
tworzyła oryginalny klimat.
Ósmym urodzinom Oazy przewodziła
Bardabusz Orkiestra, prezentując polskie
i światowe przeboje, a o formę taneczną
w późnych godzinach nocnych zadbał DJ
Tomeq, który zakończył naszą uroczystość
dźwiękami muzyki współczesnej…

Dziękujemy wszystkim gościom za
przybycie i wspólną zabawę, Go Events
Technika Estradowa za oprawę nagłośnienia i oświetlenia, wszystkim sponsorom za wsparcie,
a pracownikom KCRiS OAZA za ogromne zaangażowanie w cały wizerunek VIII
Balu Niepodległościowego.
Active Trener Wojciech Gorzelanny
Alter Grawerstwo Laserowe
Centrum Rowerowe Franowo
Emma Regały
Galeria Zwierzyński.
Graffiti
Hama Polska
Hotel Daglezja
Hotel Rodan
Hurtownia Kosmetyków Powąska
Jubiler Buszkiewicz
Juniperus Centrum Ogrodnicze
KRUK’s different
MaG-ic Nails
N-F Marcin Błaszak
Nieruchomości Nest
Oaza Dive
Oaza Look
Optyk Osińscy
ParalotniePoznan.pl – Szymon Domagała
Pracownia Wizerunku Basia Wein-Krajewska
Restauracja Eatalia
Restauracja Let’s meet / Spotkajmy się
Restauracja Loft46
Restauracja Tawerna pod Żaglami
Restauracja Ventus
Surówki Grześkowiak
Szkółki Kórnickie
Teatr asz.teatr
Willa i Restauracja Nestor
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„Nic się nie dzieje”

Na spotkanie autorskie pod takim tytułem
zaprasza Fundacja „APJA” i Biblioteka Publiczna w Kórniku.
Główna postać wydarzenia – Jolanta Ciecharowska, artystka wszechstronnie uzdolniona - autorka dwóch tomików poetyckich
(„Obcym wstęp wzbroniony”, Kraków 2009
r. i „Moje nowe kłamstwa”, Poznań 2017 r.),
kompozytorka, śpiewaczka, instruktorka
teatru oraz plastyczka, malarka i graficzka
zaprezentuje swoją twórczość w sali biblioteki przy ul. Poznańskiej 25 dnia 29 listopada
o godz. 18.00. Tytuł spotkania jest jednocześnie tytułem jej wiersza z ostatniego tomiku.

skupionych wokół Grupy Literycznej na Krechę, do której należy. Często współpracuje
z Romualdem Andrzejewskim – poznańskim
muzykiem, pianistą, kompozytorem i aranżerem, autorem muzyki do wielu spektakli
teatralnych granych w całym kraju. Obecnie
trwają prace nad wspólną płytą twórców.
29 listopada w bibliotece zobaczymy i usłyszymy ich oboje. Będzie można również

podziwiać prace plastyczne Jolanty Ciecharowskiej. Wieczór zapowiada się ciekawie.
Wydarzenie jest częścią projektu „Kultura na
oku” współfinansowanego przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Zapraszamy serdecznie!
◊ Lidia Ryś
Fundacja „APJA”

„Wiersze Jolanty to zaśpiewane obrazy
i namalowane piosenki” - napisał Mikołaj
Bogajewicz, recenzując jej ostatni tomik
poetycki. Poetka komponuje muzykę do
wierszy – nie tylko swoich, również do
tekstów Grochowiaka, Iwaszkiewicza czy
młodych poetów współczesnych, głównie

„Magnolie“ i „Senioritki“ koncertują

Sezon artystyczny obu zespołów rozpoczęty
na dobre. „Magnolie” w miesiącu wrześniu
intensywnie ćwiczyły nową piosenkę „Rodzinny dom”. Po raz pierwszy zaśpiewały ją
8 października w Szpitalu Onkologicznym
przy ul. Garbary. 12 października „Magnolie”
uświetniły spotkanie zespołów na „ŚPIEWANKACH RAJSKICH” w Domu Kultury „Jędruś”
w Poznaniu. 14 października „Magnolie” zawitały d Stęszewa gdzie odbywał się VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych pt. „PIEŚŃ NAD
SAMICĄ”. Na scenie zaprezentowało się 12
zespołów. Występ zespołu z Kórnika zaliczyć
można do bardzo udanych. Melodyjne piosenki porwały do tańca i wspólnego śpiewu.
Wyjazd finansował Kórnicki Ośrodek Kultury
Chór kameralny „Senioritki” już w sierpniu
rozpoczął koncertowanie. 15 sierpnia wystą-

piłyśmy na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania w koncercie „PRESLEY, KOBIETY I ŚPIEW”.
Miesiąc później wyjechałyśmy do Niemiec do
Trebnitz. Uświetniłyśmy swoim występem
plenerową imprezę z okazji 15-lecia współpracy Wielkopolski z Branderburgią. Kolejne
miasto na naszej trasie koncertowej to WARSZAWA. 24 i 25 września. Udział „Senioritek”
w 11 JUWENALIACH SENIORALNYCH III
WIEKU zaowocował zdobyciem III miejsca.
W tym miejscu pragniemy razem z naszą
p. Ewą Wodzyńską podziękować „KOK” za
sponsorowanie naszego wyjazdu i pobytu.
28, 29 i 30 września – udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych w Polanicy – Zdrój. Reprezentowałyśmy Spółdzielnię Mieszkaniową
„Rataje” – Osiedle Młodych.

Październik rozpoczęłyśmy od występu w Szpitalu Onkologicznym przy ul. Garbary razem
z zespołem „Magnolie”. Wystąpiłyśmy również w Domu Kultury „Jędruś” na „ŚPIEWANKACH RAJSKICH”.
19 i 20 października to DNI W POZNANIU, gdzie odbywały się II Targi „VIVA
SENIORZY”. 19 zaśpiewałyśmy na oficjalnym rozpoczęciu targów, a 20 w „IIPOZNAŃSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI SENIORÓW 2018”. Październikowe
koncertowanie zakończyłyśmy udziałem
w castingu do programu „JA CIĘ KRĘCĘ”,
który odbył się 27 października w Poznaniu
w Novotelu. Oczekujemy z niecierpliwością
na wyniki.
W imieniu obu zespołów
◊ Teresa Przymusińska

Potycko i muzycznie w bibliotece
„Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.”
L. Wiszniewski
Ósmego listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w bibliotece w Bninie
odbył się wieczór poetycko-muzyczny. Swoje
umiejętności muzyczne zaprezentowała młodzież pod kierunkiem pani Lidii Brych-Pedy.
Tym koncertem rozpoczęliśmy wielopokoleniowe celebrowanie stulecia Niepodległości
Polski, rozbudzając patriotycznego ducha
wszystkich uczestników. Goście wieczoru
usłyszeli znane pieśni patriotyczne, piosenki
powstańcze i harcerskie oraz utwory muzyki
klasycznej. Pieśniom towarzyszył rys historyczny opisujący drogę do niepodległości
oraz wiersze o tematyce patriotycznej zaprezentowane przez panie bibliotekarki.
Uczestnicy spotkania chętnie włączyli się
we wspólny śpiew. Zabrzmiały: Mazurek
Dąbrowskiego, Rota, Pierwsza Kadrowa,
Przybyli ułani, Pierwsza Brygada, O mój
rozmarynie, Boże coś Polskę, Jak długo ma
Wawelu, Piękna nasza Polska cała, Pałacyk
Michla, Płonie ognisko i szumią knieje.
Wielkie podziękowania kieruję do pani Lidii
i młodych wykonawców, którzy z wielkim zaangażowaniem ubogacili muzycznie wieczór
poświęcony Niepodległej.
◊ Klaudyna Przybylska-Pawłowska
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Sprawozdanie z działności KTPS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Zarządu KTPS w 2017/18 roku.
• KTPS zostało zarejestrowane 14 maja
1990 r.
• Od lutego 2006 roku posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego.
• Towarzystwo liczy obecnie 46 członków
zwyczajnych oraz siedmiu członków honorowych są to :
- p. Teresa Radowicz- malarka, rodowita
Kórniczanka, mieszkanka Poznania
- p. p.Barbara i Tomasz Sadowscy - założyciele poznańskiej Fundacji „Barka”
- p. Joanna Jaśkowiak- notariusz w Kórniku,
- p. Lucjana Kuźnicka -Tylenda prezes
zarządu TFP Dziećmierowo
- p. p. Maria i Wojciech Przychodzcy- Firma
„Anmed” WCZL w Kórniku.

Zarząd KTPS pracował w składzie:
1. Krystyna Janicka - przewodnicząca
2. Hanna Straus – zastępca przew.
3. Eugenia Marciniak - skarbnik,
4. Małgorzata Smolarkiewicz- Maliszewska
– sekretarz
5. Ewa Soczyńska – członek zarządu
6. Szczepan Antkowiak - członek
7. Roman Czechoski – członek.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
- Adam Lewandowski- przewodniczący,
- Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak-Lewandowska i Leszek Orlewicz - członkowie.
Zarząd i Komisja Rewizyjna KTPS pracują
nieodpłatnie.
Siedziba KTPS mieści się w bnińskim ratuszu, lokal zajmujemy na zasadzie użyczenia.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zebrał
się na 8 posiedzeniach, podjął 6 uchwał
w sprawie wydatkowania środków na
sfinansowanie następujących zadań:
1. pomoc finansowa na leczenie podopiecznych z gminy Kórnik,
2. organizacja kampanii dla zbiórki 1%
podatku,
3. złożenia ofert w konkursie na realizację
zadań własnych gminy,
4. zorganizowania spotkania gwiazdkowego dla dzieci,
5. zorganizowania 26. Finału WOŚP
w Kórniku,
6. zorganizowania kolonii letniej.
Wszystkie decyzje dotyczące wydatkowania środków Zarząd podejmuje kolegialnie.
Podstawowym celem statutowym KTPS
jest niezależna pomoc społeczna osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Realizując te cele KTPS może podejmować
działania w zakresie:
a) działalności charytatywnej,
b) pomocy społecznej,
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
f) wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej,
h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
i) turystyki i krajoznawstwa,
j) działalności na rzecz integracji europejskiej,
k) promocji i organizacji wolontariatu,
l) ochrony i promocji zdrowia.
W związku z w/w celami w roku 2017 KTPS
zrealizował następujące zadania:
- w zakresie edukacji i opieki wychowawczej
Jak co roku zorganizowaliśmy kolonię
letnią dla dzieci oraz spotkanie gwiazdkowe dla uczniów ze szkół podstawowych
a także zakupiono artykuły szkolne dla
kilku uczniów.
- w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej
Pomagaliśmy w załatwieniu różnych spraw
urzędowych i sądowych m.in. sporządzono wnioski do burmistrza o przydział
mieszkania, załatwiliśmy sprawę w ZUS
osobie, która przez swoją nieporadność nie
otrzymywała emerytury. Zaprzyjaźniona
księgowa rozliczała PIT-y, a nasza koleżanka
psycholog udzieliła porad osobom, które
się do niej zgłaszały ze swoimi problemami.
- w zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji zakupiono leki dla przewlekle
chorych i
opłacono rehabilitację dla kilku osób z
niepełnosprawnościami,
dofinansowano trzem osobom wyjazdy
do sanatorium,
kontynuowano odwiedzanie w domu osób
obłożnie chorych przez nasze wolontariuszki.
- w zakresie pomocy rzeczowej udzielono pomocy w opłatach za czynsz i media, zakupiono kilka ton węgla na zimę,
udzielono pomocy w postaci zaopatrzenia
w odzież, meble, sprzęt AGD oraz współfinansowano przystosowanie łazienki dla
osoby niepełnosprawnej.
Sprawozdanie finansowe
Fundusze KTPS to: składki członkowskie,
dotacje, darowizny, 1% podatku od osób
fizycznych i odsetki bankowe.

Składki członkowskie w roku 2017 wyniosły
430,-zł. Wysokość składki członkowskiej
wynosi 20 zł rocznie, renciści i emeryci
płacą 50 % tej kwoty, czyli 10 zł. Członkowie
honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
Dotacje w 2017 r. otrzymaliśmy dwie - łączna kwota to 28.000,- zł
Pieniądze te, zgodnie z umową, zostały

wykorzystane na zorganizowanie kolonii
letniej oraz na pomoc dla rodzin będących
w potrzebie.
Darowizny to największa część przychodów
w 2017 roku. Była to kwota 153.486,79 zł
Wpływy z tyt. 1 % to kwota 48.854,80,-zł
pieniądze te w większości przekazane są
przez podatników na rzecz konkretnych
podopiecznych, w roku 2017 zbieraliśmy
dla dziewięciu naszych podopiecznych.
Odsetki bankowe od lokat w 2017 r wyniosły 192,36 zł
KTPS posiada rachunki złotowy i walutowy
w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
KTPS nie udziela pożyczek i nie udzieliło
poręczeń.
Sprawozdania finansowe i merytoryczne
składa do Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej.
Zeznanie podatkowe CIT 8 i CIT O składa w I
Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.
Przychody
KTPS w roku 2017 wyniosły łącznie
230.963,95 zł były to:
1.składki członkowskie 430.00 zł 0,19 %
2.dotacje 28.000.00 zł 12.15 %
3.darowizny 153.486,79 zł 66,38 %
4. zbiórka 1% dla OPP 48.854,80 zł 2,19 %
5. odsetki bankowe 192,36 zł 0,09 %
razem 230.963,95 zł 100 %
Wydatki
KTPS w roku 2017 wydatkowało 184.653,05
zł z podziałem na:
1. pomoc rzeczową, 26.647,94- zł 14,44 %
2. leczenie i rehabilitację, 75.238,61,- zł
40,75 %
3. koszty dz. statutowej /w tym kolonie/,
53.636,23 zł 29,05 %
4. koszty administracyjne, 3.037,55,-zł
1,64 %
5. koszty imprez, 16.615,99 zł 9,00 %
6. usługi, 1.982,73 zł 1,07 %
7. umowy zlecenia 7.494,00 zł 4,05 %
razem 184.653,05 zł 100 %
Omówienie najważniejszych zadań realizowanych w roku 2017 r.
Zbiórki publiczne i zbiórka 1 %
Kampanię dotyczącą zbiórki 1% prowadzimy wykorzystując dostępne nam media:
prasę lokalną, stronę internetową, reklamę w autobusach Kombusu oraz ulotki
informacyjne.
W roku 2017 dla naszych podopiecznych
podatnicy przekazali 48.854,80 zł - zł . Jest to
mniej jak w roku ubiegłym o ponad 15.000
zł. Zbiórka prowadzona była dla ośmiu
podopiecznych. Dziękujemy ofiarodawcom
i prosimy wszystkich, szczególnie Kórniczan
do tego odpisu, gdyż te pieniądze trafią

głównie dla potrzebujących mieszkańców
gminy.
Jak co roku dochód z Królewskiego Balu
Bractwa Kurkowego jest przeznaczany
dla naszych podopiecznych. Wobec tego
w tym roku otrzymaliśmy kwotę 3.090 zł
na leczenie sióstr bliźniaczek chorych na
cukrzycę, Kasi i Małgosi z Czmonia.
Ponad to zbieraliśmy pieniądze dla Zbyszka, Sylwii, Tomka, Kamila, Stasia, Tobiasza
i Piotra. Dla Tobiasza w czerwcu ubr. Prowadzona była zbiórka podczas wielkiego
grillowania na Błoniach zebrano wówczas
7.571,45 zł pieniądze te pozwoliły przez
10 miesięcy opłacać rehabilitację chłopca.
Nasze Towarzystwo regularnie wspierało
leczenie i rehabilitację 20 osób. Finansujemy lub współfinansujemy: ćwiczenia
usprawniające, turnusy rehabilitacyjne,
zakup sprzętu ortopedycznego, leków
i artykułów higienicznych dla obłożnie
chorych.
Pomoc rzeczowa
W gminie przybywa mieszkańców, a więc
i rodzin borykających się z różnymi
problemami. Niepełnosprawność, długotrwała choroba, nieporadność życiowa,
alkoholizm, przemoc w rodzinie i bieda,
to główne powody trudności życiowych
naszych podopiecznych. Rodziny o niskim
dochodzie mają problemy z zapłatą za
prąd, gaz i wodę, proszą o zakup opału
na zimę. W związku z tym w roku 2017
zakupiliśmy 6 ton węgla, opłaciliśmy kilkadziesiąt faktur za energię elektryczną
,gaz i wodę. Przez 8 miesięcy opłacaliśmy
zakup żywności samotnej kobiecie wychowującej dzieci. Dzięki staraniom rzecznika
osób niepełnosprawnych oraz naszym,
inwalida z Robakowa doczekał się remontu łazienki która została dostosowana do
jego potrzeb.
Kolonie LATO 2017 r.
Ubiegłoroczne wakacje spędzaliśmy
w Ośrodku Wczasowym Jodełka w Zawoi
województwo małopolskie kilka km od
granicy ze Słowacją. Pojechała grupa 50
uczestników pod opieką kierowniczki pani
Ireny Żyto. W czasie dwutygodniowego
turnusu koloniści zwiedzili najważniejsze
zabytki województwa małopolskiego. Wybraliśmy się też na cały dzień do Słowacji.
Dzięki temu, że mieliśmy ze sobą autokar
przejechaliśmy około 2000 kilometrów
zwiedzając mniejsze i większe miasta oraz
okoliczne pasma górskie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 52.830,zł
W imieniu kolonistów dziękujemy za
wsparcie finansowe wszystkim osobom
i instytucjom dzięki którym możemy organizować wakacje dla dzieci.
Gwiazdka
Odbyła się 19 grudnia w strażnicy OSP
w Kórniku . Zaprosiliśmy dzieci z SP nr 1 i SP
nr 2 razem - 50 dzieci. Pan Leszek Orlewicz
jak co roku udostępnia nam sale. Pan Ar-

tur Hoffmann zabezpieczył nagłośnienie.
Spotkania przy choince wpisały się na stałe
w kalendarz imprez organizowanych przez
nasze Towarzystwo a to dzięki hojności
państwa Marii i Wojciecha Przychodzkich
do których dołączył kilka lat temu pan
Witold z Borówca. Dzieci dobrze się bawią,
jest wesoło i słodko, na stołach do wyboru
różne ciasta i owoce.
Na koniec spotkania św. Mikołaj wręcza
każdemu dziecku bogatą paczkę świąteczną. Dziękujemy fundatorom za 28 uroczystych i słodkich spotkań przy choince.
WOŚP w Kórniku organizowaliśmy po raz
13 !
Zebrano 143.640,75 zł + 2 pary złotych
kolczyków. W puszki zbierało 120 wolontariuszy. Orkiestra zagrała na dwóch scenach,
w kórnickiej Oazie oraz na scenie w Szczytnikach. Najwięcej emocji jak zwykle wzbudziły licytacje złotego serduszka, w Kórniku
licytujący zapłacił 20 tys. zł w Szczytnikach
3 tyś zł. Dziękujemy za współpracę: Przyjaciołom Orkiestry, Sponsorom, Darczyńcom,
Wolontariuszom i Mieszkańcom gminy za
hojność i wspaniałą atmosferę jaka nam
towarzyszyła w trakcie przygotowań i podczas Finału.
Praca nas wszystkich na rzecz Fundacji
została doceniona przez Jurka Owsiaka
i sztab kórnicki został wyróżniony Medalem
25- Lecia WOŚP.
KTPS wspiera różne lokalne inicjatywy.
Współpracujemy ze szkołami i organizacjami społecznymi z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mosinie - Filia Kórnik
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku
ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni,
należymy do sieci „Działamy Razem”
Z radością pragnę poinformować że: na
wniosek Zarządu KTPS starosta poznański
pan Jan Grabkowski wyróżnił p. Krystynę
Antkowiak statuetką Wolontariusza Roku.
Uroczysta Gala Wolontariatu odbyła się
w Poznaniu. Pani Krystyna otrzymała to
wyróżnienie w podziękowaniu za 13-letnią
pracę na rzecz Finałów WOŚP, organizuje
i kieruje pracą harcerzy, którzy przeliczają
pieniądze z puszek wolontariuszy.
Za kolejny rok dobrej współpracy składam
podziękowania członkom KTPS oraz współpracującym z nami, wszystkim wspaniałym
i wrażliwym osobom.
Dziękuję podatnikom za odpis 1 % a także
zaangażowanym w organizację naszych
imprez służbom mundurowym.
Dziękuję podopiecznym za zaufanie jakim
nas obdarzają.

◊ Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS

Uwaga !
W związku ze zbliżającym się
terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie
realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019, pragniemy
skonsultować „Roczny program
współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
Uważamy, iż Państwa uwagi są
najlepszą formą polepszenia
efektywności i skuteczności
Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu
Rocznego programu współpracy
Gminy Kórnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
W dniu 16 listopada br. projekt
Programu został umieszczony
na stronie internetowej Miasta
i Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, w witrynie okiennej
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa
do wglądu będzie dostępna
w Urzędzie Miasta i Gminy
Kórnik.
Uwagi dotyczące Programu
można kierować do dnia 7 grudnia br. do Wydziału Promocji
Gminy, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611,
drogą mailową na adres ngo@
kornik.pl lub drogą pocztową.
Dodatkowo w dniach 23, 30
listopada oraz 7 grudnia br. od
godziny 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury
i Sportu, pl. Niepodległości 41
w Kórniku.
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...
23 LISTOPADA
KLUB DOBREGO FILMU: „Tamte dni, tamte noce” reż. Luca Guadagnino. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 19:00. Wstęp wolny.
25 LISTOPADA
WERNISAŻ: VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY JESIEŃ – KÓRNIK
PT. „ŚWIAT KOLORÓW”. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 18:00.
28 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA: ANDRZEJKI. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16.30. Zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.

1 GRUDNIA

14 GRUDNIA

KRAKOWSKI SALON POEZJI. Gościem kolejnej odsłony Salonu będzie aktor teatralny i filmowy Piotr Cyrwus wraz żoną Mają
Barełkowską, aktorką teatralną, filmową i
telewizyjną. Zamek Kórnicki, godz. 17.00.
Zapisy tel. 531 998 263 (od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-14.00).

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2018. Hol KCRiS
OAZA, godz. 14:00-21:00.

8 GRUDNIA

15 GRUDNIA

KÓRNICKI MIKOŁAJ 2018. Rynek w Kórniku
(Pl. Niepodległości), godz. 16:30.

KÓRNICKIE OBCHODY 100. ROCZNICY
WYBUCHU POWSTANIA WLKP.: - msza
święta w Kolegiacie Kórnickej, godz. 12:00.
Przemarsz pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich – odsłonięcie tablicy z
nazwiskami kórnickich powstańców,- po
mszy św. na rynku w Kórniku widowisko
historyczne przygotowane przez grupę
rekonstrukcyjną AD Honores,

9 GRUDNIA
KOLĘDOWANIE Z LEGIONEM „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”. Zamek w Kórniku, godz.
17.00
13 GRUDNIA
KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. Honorowy Konsul Generalny Republiki Albanii
Jarosław Rosochacki - „Albania nie jest
krajem mercedesów...”. Restauracja Ventus
w KCRiS Oaza, godz. 19.00. Zapisy tel. 618
170 021

15 GRUDNIA
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2018. Hol KCRiS
OAZA, godz. 09:00-20:00.

- VIII Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych. KCRiS OAZA, godz. 15:00.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?
◊ ZF

23 listopada 2018 r. 25
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Badminton w Kamionkach

(Wielko)Polska Liga Unihokeja

Od rywalizacji w nadmorskim Mrzeżynie rozpoczęły zmagania zawodniczki UKS Radzevia
Radzewo w sezonie 2018/2019. 20 października odbył się tam I turniej eliminacyjny
w ramach Polskiej Ligi Unihokeja w kategorii
juniorek młodszych. W pierwszym meczu
musieliśmy uznać wyższość przeciwniczek.
Ulegliśmy zespołowi UKS Junior Kębłowo
6:12. Drugie spotkanie to kolejna lekcja sportowej pokory. Prowadziliśmy 3:0 z gospodarzami zawodów MUKS Jedynka Trzebiatów
i wszystko zmierzało ku szczęśliwemu zakończeniu, gdy nagle wszystko się odwróciło.
Przestaliśmy celnie strzelać. Przeciwniczki
wprost odwrotnie. Przegraliśmy 3:7. Dziewczęta, podrażnione takim obrotem spraw,
zmobilizowały się na ostatni pojedynek.
Zakończył się on naszym zwycięstwem 7:2,
a w pokonanym polu zostawiliśmy drużynę
PKS MOS Zbąszyń. Po pierwszym turnieju
zajmujemy trzecie miejsce w tej grupie. Liderem Kębłowo. W szeregach naszego zespołu
grały: Roksana Toboła (kapitan, 4 bramki +
0 asyst), Mirella Rozmiarek (2+6), Zofia Kuświk (3+0), Sylwia Rumińska (4+0), Wiktoria
Wolniaszczyk (1+0), Zuzanna Banecka (1+0),
Agnieszka Wiśniewska (0+1), Natalia Sznura
(0+1), Gabriela Ukleja (0+1), Zofia Brylewska
(0+0), Dagmara Magoch (0+0), Kinga Banecka

Badmintonowa Wielkopolska Liga Młodych Talentów w Kamionkach
W niedzielę, 28 października 2018 roku
hala sportowa Szkoły Podstawowej
w Kamionkach stała się, po raz pierwszy
w historii, areną rozgrywek klubowych
w mini badmintonie dziewcząt i chłopców
kategorii U9 i U11. Działające przy szkole
Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kamionki, wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Badmintona, podjęło się organizacji
jednego z turniejów w ramach Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. Wcześniej
turnieje z tego samego cyklu odbyły się
w Ostrowie Wielkopolskim, Kleszczewie,
Przeźmierowie, a teraz przyszedł czas na
Kamionki. W zawodach wzięło udział 17
zawodniczek i 25 zawodników z klubów
z Poznania, Przeźmierowa, Puszczykowa,
Kleszczewa, Kępna, Kątów Wrocławskich,
Ostrowa Wielkopolskiego, Jastrowia, Mąkolna oraz oczywiście Kamionek.
Łącznie, na sześciu przygotowanych boiskach, rozegrano aż 91 meczów. Każdy
z nich to cenne doświadczenie dla startujących zawodników, ale również ogromny
stres. Dla tak młodych badmintonistów
olbrzymim wsparciem byli rodzice, którzy
licznie przybyli do Kamionek. Nie zabrakło
szału radości oraz łez po porażce. Zespół
z Kamionek prowadzony przez Rafała Węglarza reprezentowało sześć zawodniczek:
Agata Gratkowska (II miejsce – U9), Oliwia
Andrzejewska (III miejsce – U9), Maja Sarnowska, Maja Sawicka, Izabela Szymańska
i Zofia Nadol.
Organizatorzy zadbali, aby nikt z zawodników nie wyjechał z Kamionek z pustymi
rękoma. Po zakończeniu zmagań badmintonowych odbyło się losowanie nagród
ufundowanych przez WOZBad, PowerBad,
Hotel Rodan oraz SMS Kamionki. Podczas dekoracji, każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz słodki medal
ufundowany przez partnera imprezy –
Hotel Rodan.
Ostatni tegoroczny turniej MASTERS
w ramach Wielkopolskiej Ligi Młodych
Talentów odbędzie się 25 listopada br.
w Puszczykowie.
SP w Kamionkach nie pokonana w Drużynowym Badmintonie
W środę, 7 listopada br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kamionkach
odbyły się Mistrzostwa Gminy Kórnik
w Drużynowym Badmintonie dziewcząt
i chłopców, zarówno w ramach Igrzysk
Dzieci (rocznik 2006 i młodsi), jak i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003-2005).
Mecze rozgrywane były systemem każdy
z każdym na sześciu, na pełnowymiarowych boiskach badmintonowych. Łącznie

30 zawodniczek i zawodników walczyło
o medale ufundowane przez Hotel RODAN, a także o prawo do reprezentowania
Gminy Kórnik na szczeblu powiatowym.
Po 25 zaciętych pojedynkach międzyszkolnych, gospodarze – reprezentanci Szkoły
Podstawowej w Kamionkach, okazali się
bezkonkurencyjni i zdobyli wszystkie złote
medale. Fotorelacja stworzona przez ITS
Poligrafia i Reklama dostępna na www.
smskamionki.pl. Klasyfikacje końcowe
prezentują się następująco:
Igrzyska Dzieci dziewcząt oraz chłopców:
I miejsce – SP Kamionki
II miejsce – SP Radzewo
III miejsce – SP Szczodrzykowo
IV miejsce – SP Robakowo
Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt:
I miejsce – SP Kamionki
II miejsce – SP1 Kórnik
III miejsce – SP Radzewo
IV miejsce – SP Szczodrzykowo
V miejsce – SP Robakowo
Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców:
I miejsce – SP Kamionki
II miejsce – SP Szczodrzykowo
III miejsce – SP Radzewo
Uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach reprezentowali Gminę
Kórnik na zawodach powiatowych, które
odbyły w dniach 14 oraz 21 listopada
2018 roku.
◊ SP Kamionki

Strażacy
na sportowo

(0+0) oraz bramkarki: Patrycja Bartkowiak
(0+1), Roksana Bazanowska (0+0) i Aleksandra Wróbel (0+0).
17 listopada do rywalizacji w Wielkopolskiej
Lidze Unihokeja przystąpiły młodziczki.
Dziewczęta na turnieju w Poznaniu pokazały
się z bardzo dobrej strony, pewnie pokonując drużyny z Kębłowa (11:3) oraz Poznania
(13:4). Tym samym są zdecydowanymi
liderami grupy po pierwszych zawodach.
Popis strzelecki urządziły sobie kapitan ze-

społu Zuzanna Banecka (12 bramek) i Zofia
Brylewska (11). Oprócz tej dwójki na boisku
walczyły także: Monika Fiedorczyk, Gabriela
Ukleja, Klaudia Rumińska, Amelia Konarska
oraz bramkarki Aleksandra Wróbel i Weronika Oźminkowska. Wyróżnienia indywidualne
za grę w poszczególnych meczach otrzymały
Monika i Zosia.

Kozłowska. Zawodnicy startowali w dwóch
konkurencjach: pierwsza to sprawnościowa, gdzie młodzi adepci mogli się wykazać
w dwuboju technicznym lub układach
formalnych, a druga konkurencja to walka

sportowa. Do klubu wpadły trzy medale.
Zawody z cyklu Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików są rozgrywane w ramach
Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu. Zawodnicy zdobywają medale,
które maja wagę punktów oceniających
poziom sportowy w dyscyplinie. Punkty
wprost mają wpływ na przyznawane dotację
na działalność klubów sportowych z Urzędu
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz są podstawą do ubiegania się o stypendium sportowe Burmistrza i Starosty
za wybitne zdolności dzieci i młodzieży.
Oaza Kórnik zdobył łącznie 9 punktów wywalczyli:
Oskar Leszczyński 2 miejsce konkurencja
sprawnościowa, 1 miejsce walka – 7 pkt.
Lena Kujawa 3 miejsce konkurencja sprawnościowa – 1 pkt.
Nie udało się Ani Kozłowskiej, która debiutowała podczas zawodów oraz rywalizowała
wśród bardzo utalentowanych zawodniczek.
Turniej ten to tak naprawdę początek
długiej kariery młodego sportowca. Wielu
zawodników podczas zawodów miało swój
debiutancki udział i mogą poszczycić się zdobyciem ogromnego doświadczenia. Dobre
wyniki wróżą na przyszłość i mamy nadzieję,
że kolejne starty będą równie owocne.

◊ Trener
Karol Niemier

Taekwondo

OSP RP, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu
17 listopada na sali widowiskowo – sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kleszczewie, zorganizowali XVI Mistrzostwa
Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych
i Państwowej Straży Pożarnej m. Poznania
i Powiatu Poznańskiego.
W zawodach brali również udział strażacy
naszej Gminy – z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewie, którzy w ogólnej
rywalizacji zawodów w kategorii Ochotniczych Straży Pożarnych zdobyli następujące
miejsca;
• dh. GRZEGORZ KUMOŚ – II miejsce
• dh. SZYMON NAGLEWICZ – IV miejsce
w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP
• MIRELLA ROZMIAREK – III miejsce
GRATULACJE

◊ ES

27 października 2018 r. w Jarocinie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Klub Oaza Kórnik wystawił na ten
turniej troje zawodników. Wystartowali:
Lena Kujawa, Oskar Leszczyński, Anna

◊ ZM
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Poszukuję pomocy domowej: sprzątanie, gotowanie.
Tel. 787 560 751

Sprzedam sprawną maszynę
do pisania Predom Łucznik 1303.
Tel. 507 155 477

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe z ogródkiem w Szczodrzykowie.
Tel. 666 677 003

Kupię zadłużone mieszkanie
lub dom. Tel. 517 120 127

Sprzedam drzwi łazienkowe,
kolor olcha, 200cm x 70cm.
Tel. 602 517 370

Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 602 517 370

Szeregowiec w Brodowie 68 m²,
289 tys. Tel. 501 645 055

Sprzedam dom jednorodzinny
z budynkami gospodarczymi i działką, 860 m². Kontakt po godz. 16:00.
Tel. 515 379 549

Oddam w wynajem mieszkanie
osobom samotnym, bez dzieci.
Tel. 061 171 652

Posprzątam mieszkanie, dom –
Kórnik i okolice. Tel. 724 285 337

Mieszkanie z ogródkiem na
os. Bnińskim, 64 m², 280 tys.
Tel. 501 645 055

Niemiecka firma logistyczna
Geis PL poszukuje magazynierów
z uprawnieniami na wózki w Robakowie. Tel. 602 571 384
Przyjmę do cięcia i łupania drewna
kominkowego. Tel. 692 241 023

Kawalerka na wynajem w Kórniku.
Tel. 501 645 055
Na sprzedaż działka w Szczytnikach, 849 m². Tel. 690 313 107

INNE

Na sprzedaż działka w Skrzynkach na ul. Kwiatowej, 997 m².
Tel. 501 645 055

Sprzedaż tui szmaragd. Biernatki,
ul. Główna 35. Tel. 797 912 497

Kupię dom, działkę lub mieszkanie. Tel. 517 120 127

Żywe ryby jesiotr, karp,
amur. Biernatki, ul. Główna 51.
Tel. 793 395 595

Szukam działki w Kórniku.
Tel. 517 120 127

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką, Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011

Sprzedam 4 kaloryfery aluminiowe, używane. Tel. 509 424 239
Serwis kotłów. Tel. 502 047 864
Kupię mieszkanie lub lokal na
biuro w ścisłym centrum Kórnika.
Tel. 607 879 292
Kierownik budowy z uprawnieniami, nadzory. Tel. 600 285 829
Kupię mieszkanie w Kórniku z rynku wtórnego. Tel. 601 730 900

Transport do 1,5 tony przewiozę, zawiozę, Kórnik - okolice.
Tel. 501 645 939
Montaż i naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
Sprzedam stojak do transportu
okien. Tel. 501 645 939
Sprzedam koła zimowe 155x80x13
Astra, Corsa. Tel. 500 166 008
Sprzedam części Fiat, Polonez,
nowe, rozrusznik, alternator i inne.
Tel. 500 166 008
Sprzedam nowe lampy tylne
Polonez, stary typ. Tel. 500 166 008

Drewno kominkowe, opałowe
– brzoza, olcha, dąb, jesion, grab,
buk, akacja, sosna. Tel. 692 241 023

Sprzedam sofę i 2 fotele (cena
1250 zł do negocjacji), szafę narożnikową (200 zł) i ławę popielatą
(ok. 100-140 zł). Tel. 517 747 404

Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, komody, stoły, garderoby.
Tel. 723 882 617

Sprzedam brązowy stół i 4
krzesła beżowe, cena 600 zł.
Tel. 517 747 404

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 668 151 151

Sprzedam 4 krzesła, cena 480 zł.
Tel. 517 747 404

Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 668 151 151

Sprzedam świeże orzechy włoskie
7zł/kg. Tel. 507 155 477

Nowe Biuro Rachunkowe w Szczytnikach zaprasza do współpracy.
Dla pierwszych 10 klientów 30%
rabatu na usługi do końca 2018.
Tel. 604 357 000

Sprzedam dwa używane telefony
komórkowe LG Q6 na gwarancji.
Tel. 507 155 477

Czyszczenie tapicerek samochodowych, wykładzin, dywanów, mebli
tapicerowanych. Tel. 500 177 140

Sprzedam łóżeczko dziecięce
z materacem. Tel. 507 155 477

Oddam w wynajem kawalerkę
w Kórniku. Tel. 601 250 564

Sprzedam czarny stolik z IKEA,
cena 30 zł. Tel. 517 747 404
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Błażejewku, 49 m².
Tel. 691 096 750

Kupie stary motocykl WSK, WFM,
KOMAR. Tel. 509 449 141

Przekażę nieodpłatnie kanapotapczan w dobrym stanie.
Tel. 668 151 151

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.

Uwaga! Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
prowadzi zbiórkę brakujących lektur szkolnych.
Spis potrzebnych tytułów znajduje się m. in.
na stronie http://www.sp1kornik.pl/ oraz na profilu Facebook „Przyjaciele Jedynki Kórnik”.
Książki powinny być w dobrym stanie. Można je dostarczać do biblioteki w godzinach urzędowania.

Podaruj uczniom książkę!
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