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W tym numerze także:
- reorganizacja sieci szkół uchwalona na styczniowej sesji RMiG
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok
- podsumowanie finału WOŚP 

Nikol  Płosaj 
czwar ta 

w prestiżowym
 plebisc ycie
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APROSTO Z  RATUSZA
NA TEmAT ZmIAN 

W ORGANIZAcjI SZKóŁ

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
26 stycznia z dyrektorami szkół i przedszkoli 
gminy Kórnik. Dyskutowano na temat zmian, 
jakie muszą nastąpić ze względu na reformę 
oświaty. Przypomnijmy, że zlikwidowane zo-
staną gimnazja. W Kórniku dotychczasowa 
placówka gimnazjalna zostanie połączona ze 
Szkołą Podstawową nr 1. Gimnazjum w Ro-
bakowie przekształcone zostanie w nową 
szkołę podstawową. Obie szkoły w roku 
szkolnym 2017-18 prowadzić będą klasy 
gimnazjalne (klasę 2 i klasę 3).

Burmistrz zaapelował także do dyrek-
torów placówek, by podczas rekrutacji 
w pierwszej kolejności przyjmować nauczy-
cieli, którzy stracą pracę z powodu likwidacji 
lokalnych gimnazjów. 

POlIcjANcI PODSUmOWAlI ROK

Także 26 stycznia w ratuszu bnińskim  
odbyła się odprawa Kórnickiego Komisa-
riatu w Kórniku z zastępcą Komendanta 
Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. 
Adamem Kachelem.

Komendant kórnickiego komisariatu 
podinsp. Paweł Malusiak przedstawił raport 
z działalności kórnickiej placówki w roku 
2016. W spotkaniu uczestniczyli kórniccy 
policjanci, burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Antoni Kalisz, radna Kry-
styna Janicka oraz przedstawiciele Straży 
Miejskiej. 

SPOTKANIE Z WIcESTAROSTą

Tego samego dnia wiceburmistrz Prze-
mysław Pacholski razem z przedstawicielem 
firmy Peri Przemysławem Knapczykiem 
spotkali się w siedzibie Zarządu Dróg Po-
wiatowych z wicestarostą Tomaszem Łubiń-
skim. Dyskutowano na temat modernizacji 
skrzyżowania ulic Telewizyjnej, Gutenberga, 
Składowej i Magazynowej w Koninku. Usta-
lono, że ZDP dokona analizy natężenia 
ruchu na tym skrzyżowaniu. Na tej pod-
stawie określone zostanie, czy działaniem 
wystarczającym do poprawy przejezdności 
będzie instalacja sygnalizacji świetlnej, czy 
też niezbędne będzie wybudowanie ronda. 

PRZYGOTOWANIA DO WIElKIEGO WY-
DARZENIA mUZYcZNEGO 

Spotkanie organizacyjne dotyczące 
koncertu „Magnificat” Johna Ruttera, który 
planowany jest na 21 maja w Kolegiacie 
Kórnickiej odbyło się 30 stycznia. 

W Kórniku gościli: Krzysztof Wójcik 
dyrektor Poznańskiej Szkoły Chóralnej 
Jerzego Kurczewskiego oraz wicedyrektor 
tej placówki Eugeniusz Zdański, a także 

Wojciech Michalski dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Poznaniu wraz z od-
powiedzialnym za orkiestrę Wiesławem 
Bednarkiem. Goście razem z dyrygentem 
chóru Castellum Cantans oraz przedstawi-
cielami zarządu Kórnickiego Towarzystwa 
Śpiewaczego spotkali się najpierw z ks. 
proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem, 
z którym omówiono sprawy organizacyjne 
i logistyczne tego wielkiego przedsięwzię-
cia. Później grupę organizatorów przyjął 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który objął 
patronat i zadeklarował pomoc ze strony 
samorządu. 

Koncert, który odbędzie się z inspiracji 
kórnickich chórzystów i dyrygenta Dariusza 
Tabisza będzie transmitowany na żywo 
przez poznańskie Radio „Merkury”. Wpisze 
się w jubileusz 90-lecia tej rozgłośni, ale 
będzie także jednym z wydarzeń obchodów 
60-lecia Szkoły Chóralnej Jerzego Kur-
czewskiego. Zaśpiewają połączone chóry 
Poznańskiej Szkoły Chóralnej, chór Joanny 
Sykulskiej raz kórnickie zespoły: Tutti Santi 
oraz oczywiscie Castellum Cantans. Zagra 
orkiestra uczniów oraz absolwentów Zespo-
łu Szkół Muzycznych. Dyrygował będzie 
Dariusz Tabisz.

SUKcES KóRNIcKIEj ZAWODNIcZKI

Nikol Płosaj zdobyła 4 miejsce w Ple-
biscycie „Głosu Wielkopolskiego” na 
Najlepszych Sportowców i Trenera Wiel-
kopolski w 2016 roku.  Przed zawodniczką 
kórnickiego klubu  Mróz Jedynka Kórnik 
uplasowali się jedynie olimpijczycy: Marta 
Walczykiewicz (wicemistrzyni olimpijska 
2016), Monika Michalik (brązowa medalist-
ka IO 2016) oraz pływak Kacper Majchrzak.

Nikol Płosaj zdobyła w zeszłym roku 
wicemistrzostwo Europy w kolarstwie toro-
wym w wyścigu drużynowym. Wywalczyła 
także dwa srebrne medale akademickich 
mistrzostw świata. 

Tytuł Sportowca 70-lecia LZS Wielko-
polska przyznano Katarzynie Pawłowskiej, 
która niegdyś także reprezentowała barwy 
kórnickiego klubu kolarskiego Jedynka, 
a obecnie jeździ w zawodowej grupie 
kolarskiej Boels Doelmans. W jej imieniu 
nagrodę odebrał trener Robert Taciak.

Dnia 3 lutego w ceremonii wręczania 
nagród oraz w Wielkim Balu Sportowca, 
który zwieńczył plebiscytowe zmagania 
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.

NA TEmAT ZITóW

W dniu 3 lutego odbyło się w Po-
znaniu wspólne spotkanie pracowników 
biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, koordyna-
torów ZIT oraz włodarzy gmin należących 
do Stowarzyszenia. Spotkanie poświę-
cone było omówieniu zamierzeń gmin 

w zakresie aplikowania o dofinansowanie 
budowy węzłów przesiadkowych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w roku 2017. Odbyła się również dyskusja 
o planowanych zmianach w Strategii ZIT 
w MOF Poznania. W spotkaniu z ramienia 
gminy Kórnik uczestniczyli: Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz Anna Biernacka – koor-
dynator ZIT.

SPOTKANIE SOŁTYSóW

Sołtysi gminy Kórnik spotkali się 7 
lutego z przedstawicielami Urzędu Miasta 
i Gminy w Kórniku. Dyskutowano na temat:
- utrzymania melioracji szczegółowej i pod-
stawowej,
- wymiaru podatków i opłat lokalnych,
- stron internetowych dla sołectw, 
- zmian w ustawie o ochronie przyrody (dot. 
wycinki drzew i krzewów),
- propozycji szkoleń dla mieszkańców 
sołectw z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.

Opr. ŁG

INFORMACJA

W związku z kończącą się z dniem 
31 marca 2017r.  umową najmu lokalu 
użytkowego, znajdującego się w bu-
dynku położonym  w miejscowości 
Kórnik obręb Bnin przy ul. Rynek 1, 
z przeznaczeniem na cele agencji 
pocztowej wraz z usługami towarzy-
szącymi, Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik informuje, iż prowadzone jest 
postępowanie mające na celu ogło-
szenie przetargu na najem ww. lokalu. 
Nowa umowa najmu obowiązywać 
będzie od dnia 1 kwietnia 2017r. na 
okres do 3 lat.

Informacje dotyczące przedmiotu 
i warunków najmu będzie można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1, parter 
(pok. nr 2), tel. (61) 8170-411. 

Kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości

Łukasz Ryks

NOWA SIEDZIBA PORADNI

Od lutego 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Puszczykowie 

Filia w Kórniku mieści się w Kórniku–Bninie 
na ul. Błażejewskiej 63 

(budynek na terenie Domu Dziecka).
Sekretariat Poradni 

czynny w poniedziałek, środę i piątek w godz. 
07.00 – 15.00.

Rejestracja (osobista / telefoniczna) w ponie-
działek i piątek 

w godz. 08.00 – 14.00 
pod nr telefonu 797 523 252.

Zapraszamy!
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Foto. Szymon Szydłowski

Pierwsza w  2017 roku Sesja Rady miasta 
i Gminy Kórnik odbyła się 25 stycznia. Szczegól-
nymi gośćmi obrad byli panowie jan Wójkiewicz 
i Wojciech Kiełbasieicz. Dotychczasowy kierow-
nik Ośrodka Sportu i Rekreacji jan Wójkiewicz 
otrzymał podziękowania od samorządowców za 
wieloletnia pracę na swoim stanowisku. Dyrek-
torowi powstałej z połączenia OSiR-u i KcRiS 
Oaza nowej jednostki Wojciechowi Kiełba-
siewiczowi podziękowano za dotychczasowe 
zaangażowanie w  pracę oraz pogratulowano 
nowego stanowiska. 

Podczas obrad zatwierdzono plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kór-

nik na rok 2017.
Zawarto porozumienie międzygminne 

z Gminą Krzykosy w sprawie wspólnej realiza-
cji zadania dotyczącego lokalnego transportu 
zbiorowego. Na mocy zawartego porozumie-
nia Miasto i Gmina Kórnik przejmie od Gminy 
Krzykosy zadanie w zakresie organizacji 
lokalnego transportu zbiorowego, a Gmina 
Krzykosy zobowiąże się do udziału w kosztach 
realizacji powierzonego zadania. 

Zmieniono uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka 
w Kórniku.

Uchwalono tryb udzielania i  rozliczania  
dotacji  dla  publicznych i  niepublicznych  
przedszkoli i innych form wychowania przed-
szkolnego prowadzonych  na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik przez inne organy niż jednostka 
samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzysty-
wania dotacji.

Podjęto uchwałę w sprawie zasad odpłat-
ności za świadczenia udzielane przez przed-
szkola publiczne prowadzone przez  Miasto 
i Gminę Kórnik.

Ustalono projekt dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. W następnym roku szkolnym 
uczniowie,  którzy ukończyli klasę VI szkoły 
podstawowej będą podlegać promocji do klasy 
VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym 
samym proces wygaszania gimnazjów. Wraz 
z przedłożonym projektem uchwały ustalono, 
że Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskie-
go w Kórniku z dniem 1 września 2017 r. zosta-
nie włączone w strukturę  ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku. Z kolei Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich  w Robakowie przekształca się 
w Szkołę Podstawową w Robakowie o struktu-
rze  organizacyjnej klas I-VIII oraz oddziałem 
przedszkolnym. Zarówno w szkole w Kórniku 
(SP nr 1) jak i w przekształconej placówce 
w Robakowie w roku szkolnym 2017-18 po-
zostaną klasy II i III gimnazjum.

Podjęto się zamiaru likwidacji z końcem 
roku szkolnego 2016/2017 Punktu Przedszkol-
nego w Pierzchnie. W naborze na bieżący rok 
szkolny brak było chętnych do korzystania 
z Punktu. 

Uchwalono uchwałę w sprawie utworze-
nia  Żłobka w Kamionkach  oraz nadania 

mu statutu. Jak czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały: „uruchomienie pierwszego żłobka 
w Mieście i Gminie Kórnik wspieranego przez 
samorząd umożliwi powrót na rynek pracy po 
urlopie macierzyńskim rodzicom, którzy będą 
chcieli połączyć wykonywanie obowiązków 
zawodowych z opieką nad dziećmi. Trwający 
proces inwestycyjny uzupełniający powstanie 
kompleksu oświatowego w Kamionkach po-
woduje, iż Żłobek w Kamionkach rozpocznie 
swoją działalność od momentu zarejestrowa-
nia,  tj. w dniu 01.09.2017 r.”.  

Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia 
Przedszkola w Kamionkach. Placówka ma 
zapewnić opiekę przedszkolną dla 150 dzieci 
w wieku 3-6 lat z miejscowości Kamionki, 
Borówiec, Szczytniki. 

Podczas dyskusji  poruszono wiele 
tematów. Radny Andrzej Regulski pytał 
o ustalenia dotyczące biletu dla seniora 
oraz porozumienie w sprawie komunikacji 
w Miłosławiu. 

Radna Anna Andrzejewska pytała 
o przeznaczenie gruntu, który będzie dzier-
żawiony przy szkole podstawowej w Bninie 
oraz o teren przy Placu Powstańców. Jak 
wyjaśniono, po rozbudowie szkoły na dzier-
żawionym terenie będzie zlokalizowane 
boisko szkolne, wyremontowany będzie 
także budynek położony na działce. Przy 
Placu Powstańców Wielkopolskich powstać 
ma świetlica socjoterapeutyczna oraz dom 
dziennego pobytu dla seniorów. Radna An-
drzejewska poruszyła też temat uzgodnień 
dotyczących drogi Gądki – Szczodrzykowo, 
a w imieniu Sołectwa Borówiec Nowy 
przekazała propozycję wymiany gruntów 
gminnych na tereny należące do Lasów 
Państwowych. 

Radny Jarosław Mieloch pytał o aktuali-
zacje projektów i terminy działań w sprawie 
kanalizacji Biernatek i Błażejewa. Prosił 
także o szczegóły dotyczące przenosin 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do 
obiektów Domu Dziecka. 

Radna Dorota Buchalska także poruszy-
ła tematy biletu dla seniora oraz budynku 
dla seniorów na Placu Powstańców. 

Radny Stanisław Duszczak w imie-
niu grupy radnych przypomniał problem 
uzupełnienia oświetlenia ulic: Pocztowej, 
Kuśnierskiej i Kolegiackiej. Wspomniał 
także, że mimo wyznaczonych dyżurów 

aptek w niedziele, święta i w okresie noc-
nym, w praktyce apteki nie pełną dyżurów 
zgodnie z uchwałą powiatu.  

Radna Beata Bruczyńska wspomniała 
o konflikcie dotyczącym terenu sołeckiego 
i boiska w Koninku.  Burmistrz poinformo-
wał o roszczeniach przeciwników boiska 
i możliwościach rozwiązania konfliktu. 
Radna zapytała także o „otwarcie” ronda 
w Mościenicy i oświetlenie przejścia dla 
pieszych.

Radny Roman Genstwa przekazał 
zapytania od mieszkańców w temacie bu-
dowy wodociągu z Pierzchna do Runowa. 
W imieniu rolników pytał też o remont drogi 
w Kromolicach. Temat wodociągowania 
wywołał gorącą dyskusję. 

Radna Krystyna Janicka poprosiła 
o informacje na temat przyszłości placów-
ki pocztowej w Bninie. Podsumowaniem 
dyskusji na ten temat może być informacja, 
że z dniem 3 marca br kończy się dotych-
czasowa umowa najmu lokalu w ratuszu 
bnińskim, a gmina już prowadzi działania 
w celu przeprowadzenia przetargu na na-
jem lokalu przez kolejne trzy lata.  

Radny Jerzy Rozmiarek pytał o roz-
strzygnięcia w sprawie modernizacji drogi 
w Czmońcu. 

Radna Julia Bartkowiak poruszyła temat 
poszerzenia innej drogi w Czmońcu.

Przewodniczący Adam Lewandowski 
poruszył temat nowych przepisów doty-
czących wycinki drzew, który także szeroko 
został przedyskutowany.  

Opr. ZF i ŁG
foto. MM-B

APEl 
ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Głównego lekarza Weterynarii
do hodowców drobiu

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny 
dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla 
gospodarki i niebezpieczny dla Waszych 
gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania 
się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażo-
ne dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa 
też człowiek i dlatego przypominamy 
o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać 
zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem 
zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, 
w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywa-
nych przez człowieka wodą ze zbiorników, 
do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obu-
wie ochronne oraz po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce 
wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wej-
ściach i wyjściach z budynków, w których 
utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez moż-
liwości swobodnego poruszania się po 
otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stoso-
wania zasad bioasekuracji będą nakłada-
ne kary administracyjne.

Nowe autobusy
KOMBUS wydzierżawił na okres 10 lat trzy fabrycznie nowe autobusy marki Solaris - 

dwa o długości 15 m i jeden o długości 12 m.
Są to pojazdy nowoczesne, o niskiej emisji spalin, wyposażone w monitoring, świetlne 

tablice informacyjne, system zapowiedzi głosowej przystanków, oddzieloną od części pasa-
żerskiej kabinę kierowcy oraz alkotest, który nie pozwala odpalić silnika, jeżeli wskaźnik nie 
pokazuje wartości 0,00. Już niedługo nowe Solarisy trafią na linie obsługiwane przez spółkę.

ŁG

Na sesji  Rady Miasta i GMiNy Uwaga! 
mieszkancy Kórnika i okolic, 

serdecznie zapraszam do udziału 
w BEZPŁATNYm kursie 

j. angielskiego 
organizowanym 

w Kórniku-Bninie.
Tym razem oferta skierowana jest 
 do osob, które skończyły 50 lat, 
z wyksztalceniem max średnim.

Organizatorem projektu jest firma Betterfield 
z Poznania. 

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską 

ze środków 
Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Kurs trwa 120 godzin lekcyjnych, zajęcia 
odbywać się będą 2 razy w tyg. popołudniami 

(szczegoly ustalamy).

POcZąTEK KURSU - marzec.
KONIEc KURSU - wrzesień
miejsce odbywania się zajęć: 

KOlUmB Kraina małego Odkrywcy, 
ul. jeziorna 26.

Kurs na poziomie początkującym.
Osoby zainteresowane udziałem 

proszę o smsa o tresci:
 Angielski, Kórnik, zainteresowana. 

Będę oddzwaniać. 
Katarzyna Olech, 6

68-008-103
 rekrutacjaangielski@betterfield.pl

UWAGA!!!
Absolwenci  Technikum Rolniczego 

w Środzie Wlkp. fila Kórnik.
Rok rozpoczęcia nauki:

 1976, 1977, 1978.

Grupa organizacyjna stworzona przez 
uczniów w/w  Technikum, chce zorganizować 
spotkanie koleżeńskie wszystkich uczniów 
z przedstawionych wyżej roczników rozpoczęcia 
nauki w Technikum.

Informację na temat spotkania 
można uzyska do dnia; 28.02.2017 r. pod 

telefonami:
 601 176 147 oraz 601 367 874

Uwaga Rodzice  
dzieci chcących wyjechać 

na kolonie z  KTPS  
„LATO 2017 r.”

 Informujemy, 
że organizujemy turnus kolonijny 

w miejscowości 
Zawoja-Mosorne 

 (Beskid Żywiecki - Małopolska)  
w terminie 

od 16 lipca do 28 lipca 2017 r. 
DW Jodełka pod Babią Górą .  

Zapisy pod nr tel.  
502 492 540 

 
Krystyna Janicka 

KóRNIcKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
AUTOBUSOWE „KOmBUS” SP. Z O.O.

62-035 KóRNIK, cZOŁOWO, KóRNIcKA 1
ZATRUDNI PRAcOWNIKA 

NA STANOWISKU 
KIEROWcA AUTOBUSU

WYMAGANIA:
- PRAWO JAZDY KATEGORII D

- UKOŃCZONY KURS 
DO PRZEWOZU OSÓB

- ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE 
PRZEPISÓW PRAWA DROGOWEGO
- DBAŁOŚĆ O POWIERZONY SPRZĘT

- NIEKARALNOŚĆ

OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRADZANIA

- UMOWĘ O PRACĘ
- PRACA W DYNAMICZNIE 

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
- SZKOLENIA

- OSOBOM ZAINTERESOWANYM PODJĘCIEM 
PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY, 
A NIE POSIADAJĄCYM UPRAWNIEŃ, 

PROPONUJEMY REFUNDACJĘ 
KOSZTÓW KURSÓW

Oferty zawierające cV prosimy 
kierować na adres mailowy 

magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl, 
lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo

Autobusowe „KOmBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, 
czołowo, Kórnicka 1, 

z dopiskiem „KIEROWcA”

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela 
Dział Kadr pod numerem 882 597 642.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2014 
r. pozycja 1182, 1662 )”.
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otrzyma decyzje podatkowe na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne 
zobowiązanie pieniężne. O wysokości stawek 
podatkowych pisaliśmy już w Kórniczaninie 
Nr 17 z dnia 7 października 2016 roku, str. 
4. Dla przypomnienia informuję, że zgodnie 
z Uchwałą Nr XXVI/304/2016 Rady Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od nieruchomości - stawka od gruntów 
pozostałych na 2017 rok wynosi 0,47 zł od 
1 m² powierzchni, tzn. nie uległa zwiększe-
niu - pozostała na niezmienionym poziomie 
w stosunku do roku 2016 i 2015. Stawka od 
budynków mieszkalnych również nie uległa 
zmianie i wynosi 0,75 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej. Natomiast stawka od budynków 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej uległa obniżeniu z 23,86 zł do 
22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, to jest 
o 20 groszy w stosunku do roku 2016. Stawka 
od budynków pozostałych uległa również obni-
żeniu z 7,68 zł do 7,62 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, to jest o 6 groszy mniej.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć 
o zmianach w podatkach i opłatach lokalnych 
wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw. Przed-
miotowy akt prawny znowelizował m.in. ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, podatku 
rolnym i podatku leśnym. Wśród zmian doty-
czących wszystkich podatków i opłat lokalnych 
powyższa ustawa wprowadziła kwotowy próg 
6,20 zł, poniżej którego organy podatkowe nie 
będą wszczynać postępowań podatkowych 

lub postępowania wszczęte będą umarzać. 
Oznacza to, że z uwagi na niską kwotę zobo-
wiązań podatkowych, stanowiącą równowar-
tość kosztów ponoszonych przez operatora 
pocztowego za doręczenie poleconej przesyłki 
listowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
żaden podatnik nie otrzyma decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania podatkowego, jeśli 
jego wyliczona kwota nie przekroczy 6,20 zł. 
To z kolei powoduje, że najmniejszą kwotą 

widniejącego na decyzji zobowiązania podat-
kowego będzie 7 zł.

Ponadto należy podkreślić, że dla zobo-
wiązań podatkowych o wysokości nieprze-
kraczającej 100 zł ustawodawca wprowadził 
jeden termin płatności. Zobowiązania takie 
będą płatne w całości do 15 marca danego 
roku podatkowego.

Jeżeli chodzi o podatników podatku rol-
nego to stawka podatku rolnego za 2017 rok 
wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 
131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozo-
stałych gruntów 262,20 zł za 1 ha gruntów 
i będzie niższa niż w roku 2016, w którym wy-
nosiła odpowiednio dla gruntów gospodarstw 
rolnych 132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, 
natomiast dla pozostałych gruntów 265,00 zł 
za 1 ha gruntów.

Decyzje, które właśnie przygotowują dla 
mieszkańców urzędnicy, doręczane będą za 
pośrednictwem sołtysów, pracowników urzędu 
lub poczty. Naliczony podatek należy zapłacić 
w terminach wskazanych w decyzji. Termin 
pierwszej raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego minie 15 marca 
2017 roku, dzień ten wypada w środę. Druga 
rata przypada na 15 maja 2017 roku. Trzecia 

rata płatności przypada 15 września 2017 
roku. Czwarta zaś 15 listopada 2017 roku. 
Jednocześnie przypominam o konieczności 
regulowania wymienionych podatków i opłat 
lokalnych na indywidualne konta wskazane 
w decyzjach. Warto wiedzieć, że regulując po-
wyższe zobowiązania w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku oraz jego oddziałach w Zaniemyślu 
i Poznaniu oraz filii w Borówcu, nie zapłacimy 
prowizji.

Właściciele pojazdów ciężarowych, cią-
gników siodłowych, autobusów, przyczep 
i naczep, muszą pamiętać o dacie 15 lutego 
2017 roku, kiedy to mija termin złożenia dekla-
racji na podatek od środków transportowych. 
W tym dniu upływa również termin zapłaty 
pierwszej raty tego podatku. 

Dnia 15 marca 2017 roku upływa również 
termin płatności opłaty od posiadania psów. 
Stawka roczna przedmiotowej opłaty, zgodnie 
z uchwałą z 2012 roku wynosi 40,00 zł za psa. 
Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania organu podatkowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 
2017 roku płatna jest do dnia 15 marca, kolejne 
raty do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków 

i Opłat Lokalnych
 Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Luty i MaRzec – czas podatków!
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Tegoroczny wynik  zbiórki w czasie 25 Finału WOŚP w Kórniku 
przekroczył nasze najskrytsze marzenia.  120.125,50 zł ze zbiórki i licy-
tacji w dniu 15 stycznia + 1.407,18 zł z Allegro, suma = 121.532,68,-  to 
rekord rekordów! (2016 rok - 70.005,55 zł, 2015 rok - 54.419,62 zł).

 Podczas tegorocznego Finału kwestowało 117 wolontariuszy. 
W imprezę w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz 
w Koninku na boisku było zaangażowanych ponad 130 osób. 
Z roku na rok jest nas  coraz więcej za co bardzo dziękujemy!

Sztab Finansowy tworzą harcerze z  ZHP  Hufiec Kórnik.
Harcerze jako osoby zaufania publicznego już od 12 lat 

podejmują się bardzo trudnego zadnia polegającego na liczeniu 
pieniędzy zebranych przez wolontariuszy do orkiestrowych pu-
szek. Jak mówi jedna z osób ze sztabu finansowego „wszystko 
musi się zgadzać co do grosza, dlatego zawartość każdej puszki 
liczymy minimum dwa razy”. Praca sztabu finansowego trwa do 
późnych godzin nocnych i jest dokładnie dokumentowana rapor-
tami oraz protokołem zbiorczym. Sztab Finansowy worzą: druhna 
komendantka ZHP Kórnik Krystyna Antkowiak, dh Anna Szyc, dh 
Teresa Przymusińska, dh Maria Pawłowicz, dh Grażyna Mytko, dh 
Anna Biernacka, dh Andrzej Regulski, dh Krzysztof Poprawski, dh 
Wiesław Przymusiński, dh Marek Smoliński. Bardzo dziękujemy 
Sztabowi Finansowemu za ofiarną i ciężką pracę!

Krystyna Janicka, Magdalena Pawlaczyk
 i Robert Jankowski - sztab 2571 Kórnik 

25. Finał WOŚP – znOWu się udałO! 

TFP Kórnik, 
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA,

Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
Marcopolo Development, 

KPA Kombus Kórnik, 
GS SCh Kórnik, BS Kórnik, 

 Pani Notariusz Joanna Jaśkowiak,
 NOVAFORM Polska  Sp. z o.o Poznań,

 Raben Logistics Polska, 
Paweł Niemier BIG BUD Borówiec, 

AUTOGAS AUTOPORT Wojciech Nowicki
Centrum Szkoleniowe AWANS 

- prawojazdykornik.pl
Gimnazjum Robakowo- Przemysław Koliński

 Gimnazjum Kórnik- Izabela Malicka
 LO i ZS Kórnik- Marta Trzmielewska 

Hufiec ZHP Kórnik
 Kórnickie Bractwo Rowerowe,

 Klub Miłośników BMW,
 Jubiler Grzegorz Błaszak, 

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej,
 Sołectwo Koninko- Jacek Schmidt, 

 Sołectwo Szczytniki- Marek Templewicz, 
Małgorzata Smolarkiewicz – Maliszewska,

Aktywne Radzewianki, 
Malwina Bartkowiak

Katarzyna Ernst-Górska, Tomasz Górski 
Lodziarnia ,,Kulka’’ ,

KGW Bnin, 
Piekarnia Adam i Ewa Zielniki, 
P.H.U. HEDAN Trzebiesławki, 

Dorota Bukczyńska Bnin, 
Katarzyna Zimna,

Łukasz Zimny, 
QQryku w Kórniku, 

ToTU Bawialnia Kawiarnia, 
OSP Kamionki, 

OSP Kórnik, 

OSP Szczytniki, 
Sylwia Litkowska i rodzice Kl.II a SP nr 2, 

Tomasz Nowaczyk, 
Jan Nowaczyk, 
Bartosz Górka, 

Marek Broniewski,
Emations Events, 

Bogusia Wójkiewicz, 
Natalia Kozłowska, 

Hanna Straus,
Centrum Diagnostyczne-Rehabilitacyjne 

Jankowiak, 
Sylwia Borowska,
Bartosz Shade, 

Marzena Kubiak,
Katarzyna Kaczmarek,

 Kotwica Kórnik, 
Zbigniew Staszczyk, 
Monika Kasprzyk, 

Straż Miejska w Kórniku,
Policja Kórnik, 

Andrzej Pawlaczyk,
 NEOGROUP-www.reklamoweupominki.pl, 

Monika Walkowiak,
Monika Lasek, 

Małgorzata Sobkowiak,
 Renata Kasperczyk, 

Anna Bałoniak, 
Adam Lewandowski,

Małgorzata Walkowiak,
Lidia Jakubowska,
Beata Bruczyńska, 

Danuta Lasek ,
Maria Borowska

Restauracja; Ventus Kórnik, Wielkie Nieba 
Kórnik, Biała Dama Kórnik, Bar Oskar Kórnik,  

Restauracja „Szuwarek” Koninko,
Łukasz Lolo Ochowiak,

Pasjoteka – Biblioteka Publiczna w Kórniku
Tina Wieczorek,

Anna Andrzejewska
Grupa Mixser

Monika Rychter Koninko,
Studio Futurum Drukarnia Borówiec,
Piekarnia Krzesiny Czesław Stricke,

Drewno Waldemar Owsiany – Robakowo,
Drewno Kujawa Kamionki,
Artur Jankowiak – Koninko

Hotel Rodan Skrzynki,
Ogrody Kórnickie,

Ogórkiewicz Surówki, Radzewo
Grześkowiak Surówki

Lejdis Salon Urody – Szczytniki,
Alio Pizza – Szczytniki, 

Lidia Przemysław Wyrwas- Borówiec,
P. Wawrzyniak Siekierki,

Piotr ŻURAWLEW MOTOOIL- Kórnik,
Modelki; Melania Lasek, Julka Łagoda, Ma-

rianna Basalak Cała, Maja Niemier, Marianna 
Bajońska, Julianna Bajońska, Zuzanna Piór-
kowska, Marysia Duszczak, Amelia Żak, Mar-
tyna Kaczmarek, Marta Jaworska, Weronika 
Górska, Katarzyna Górska Ernst, Katarzyna 
Kaczmarek, Gabrysia Domagała, Wiktoria 
Domagała, Rodzina Jachników, Weronika 
Baszyńska, Weronika Kuszak, Anastazja 
Janicka, Basia Bruczyńska, Zofia Fludra, 

Bogusia Sibilska, Danusia Sibilska, Helenka 
Sibilska, Grażyna Czjkowska - Felkel, Marta 
Każmierczak, Michalina Kalinowska, Anna 

Gołębiowska, 

DZIĘKUJEMY BARDZO  - SIE MA !
  Krystyna Janicka, Magdalena Pawlaczyk

 i Robert Jankowski

Minął miesiąc od wielkiego wydarzenia 
jakim był XXV finał WOŚP w Kórniku. 
Mieszkańcy naszej gminy okazali się jak co 
roku hojni! Do Sztabu dołączyły kolejne uta-
lentowane osoby min. Bractwo Rowerowe, 
czy „ekipa” z Koninka i Szczytnik, a wśród 
120 wolontariuszy szczególną uwagę przy-
kuło osiągnięcie 14-letniej gimnazjalistki z 
Kórnika, Niny Sołowiej, która zgodziła się 
odpowiedzieć na kilka moich pytań:

Nina, dlaczego jesteś wolontariuszką WOŚP?
Staram się pomagać innym uczestni-

cząc w różnych wydarzenia jako wolon-
tariuszka, a podczas WOŚP mam szansę 
pomagać najbardziej bezbronnym i po-
trzebującym czyli noworodkom i osobom 
starszym. 

czy zebranie tak ogromnej kwoty tj. 4.660 
zł uważasz za swój osobisty sukces?

Jestem naprawdę szczęśliwa, że ze-
brana przeze mnie kwota okazała się tak 
duża. Jednak wiem, że bez wsparcia Mamy, 
przyjaciół i znajomych, nie udałoby mi się 
zebrać aż tyle.

czy wszyscy których spotkałaś podczas 
zbierania byli dla ciebie życzliwi, hojni?

Zdecydowanie TAK! Mieszkańcy Kórni-
ka, Borówca i nie tylko okazali się, podobnie 
jak w poprzednich latach, bardzo pozy-
tywnie nastawieni do całej akcji. Nawet ci, 
którzy nie zdecydowali się wesprzeć akcji, 
byli sympatyczni.

To Twój drugi Finał WOŚP, w którym ze-
brałaś najwięcej pieniędzy, masz jakiś patent?

Po prostu staram się jak mogę, uważam, 
że skoro taka akcja jest organizowana raz 
w roku trzeba naprawdę się przyłożyć i po-
święcić cały dzień, żeby był efekt. Prawie 15 
godzin kwestowania poskutkowało.  Przede 
wszystkim jednak widziałam ogromną życz-

liwość i pozytywne nastawienie większości 
ludzi do akcji WOŚP.

Wiesz może jak radzili sobie inni wolonta-
riusze w naszej gminie?

Wszyscy wolontariusze, z którymi roz-
mawiałam byli naprawdę zaangażowani w 
to, co robią. Rozmawiałam z koleżankami 
i wiem, że fantastycznie poszło również 
Amelce Żak, Dobrochnie Rychlewskiej 
czy Braciom Majchrzak. Ale wszyscy za-
pracowali na doskonały wynik zbiórki, jaki 
osiągnęliśmy. 

 Widziałem cię również w OAZIE. jakie 
pozostały wrażenia z występów, które widziałaś?

Niestety mało czasu spędziłam w OAZIE 
i widziałam tylko pokaz mody z dziećmi w 
roli głównej, dla mnie fantastyczny; modelki 
dobrze się bawiły, widownia  też, a niektóre 
sukienki były bardzo ładne. Słyszałam, że 
ludziom podobały się występy, a tort był 
rewelacyjny.

czy masz jakieś spostrzeżenia odnoście 
Finałów, czy coś byś usprawniła w akcji WOŚP?

Z tego co wiem, jest wiele osób, chęt-
nych aby być wolontariuszem, niestety 
zupełnie nie wiedzą w jaki sposób można 
się zgłosić i wziąć udział w tej akcji. 

Finały w Kórniku są według mnie bardzo 
dobrze zorganizowane, o czym świadczy 
chociażby ilość osób odwiedzających Oazę 
oraz rosnąca z roku na rok kwota zebranych 
pieniędzy.

W ogóle uważam, że WOŚP jest 
wspaniałą akcją, niosącą wiele dobrego i 
równocześnie umożliwiającą niesienie po-
mocy tym wszystkim, którzy chcą pomagać 
innym, a nie zawsze wiedzą jak to zrobić.

W takim razie wspólnie zapraszamy 
wszystkie chętne osoby z Naszej Gminy 
do przyłączenia się do Kórnickiego Sztabu 
WOŚP w przyszłorocznym finale, a Tobie 

bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów 
nie tylko jako wolontariuszka!

Tomasz Nowaczyk
Sztab WOŚP

serdecznie dziękujemy  Wszystkim , którzy WsParli FinansOWO,
rzeczOWO i Organizacyjnie 25 Finał WOŚP W kórniku i kOninku

WyWiad z WOlOntariuszką

…takie pytanie zadają mi czytelnicy Kórni-
czanina.

Odpowiedź jest prosta „wszystko o.k , po 
staremu”, ponieważ wszystko co dzieje się 
w Naszej Wsi jest cykliczne.

Jeżeli już siadłam do komputera to tak 
w skrócie opiszę co się dzieje.

W grudniu odbyło się spotkanie Mi-
kołajkowe dla dzieci. Dzięki uprzejmości 
Państwa Ordanik (Hotel Rodan) mogliśmy 
skorzystać z jednej z sal hotelu ( bardzo 
Państwu dziękuję), w której odbyło się 
przedstawienie dla dzieci teatrzyku „Pro-
myk” z Panem Grzegorzem Ociepką 
i Panią Iwoną Fijałkowską w roli głównej 
w przedstawieniu „Recepta na odwagę”. 
Jak zwykle dzieci reagowały bardzo żywio-
łowo na przedstawienie. 

6 stycznia odbyło się już tradycyjnie, lecz 
nietypowo kolędowanie. Nietypowo, bo za 
namową mieszkańców odbyło się ono przy 
ognisku na naszej Polanie Piknikowej. 

Przypomnę tylko, że było wtedy bardzo 
mroźno (-11 st. C) co nie przestraszyło miesz-
kańców i licznie przybyli z dziećmi aby śpiewać 
kolędy. Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” 

zadbało o nagłośnienie oraz  ciasto dla „na-
szych” dzieci . 

W tym dniu z inicjatywy mieszkańców 
podła data 28 stycznia jako termin zabawy 
przy ognisku! 

I tak też się stało!  W sobotę 28 stycznia 
odbyła się zabawa przy ognisku dla dorosłych 
na Polanie Piknikowej w Skrzynkach. Panowie 
Przemek, Krzysiek, Rafał i Adam zasponsoro-
wali mieszkańcom pieczoną szynkę i kiełbaski 
z dzika. Panie Gosia, Angelika, Kasia: bigos, 
zupę ziemniaczaną oraz pyszny placek.

Oprawą muzyczną zajęła się Ania.

Było bardzo sympatycznie i to nie tylko 
w moim odczuciu, ale też mieszkańców, 
którzy bawili się razem z nami dając dowód 
na to napływającymi sms’ami w niedzielne 
przedpołudnie oraz pytaniami o kolejny termin 

takiego spotkania. 
Dziękuje wszystkim uczestnikom tych 

spotkań za pomysł, pomoc przy organizacji 
imprez. 

Z rzeczy inwestycyjnych, które się dzieją 
i na realizację których czekamy to:  aktuali-
zacja projektu dotyczącego budowy kana-
lizacji sanitarnej w Skrzynkach (inwestycja 
bardzo wyczekana przez mieszkańców).

Przełom marca i kwietnia ma rozpocząć 
się budowa oświetlenia na ul. Palmowej 
(inf. z Urzędu).

Już 3 marca o godz.18.00 (świetlica 
wiejska w Borówcu) zapraszam na zebranie 
wiejskie  dotyczące sprawozdania finansowego 
za rok 2016 gdzie również omówimy sprawy 
bieżące sołectwa i ustalimy terminy imprez 
cyklicznych. W zebraniu uczestniczyć będzie 
wiceburmistrz Przemysław Pacholski. 

 
    Sołtys Beata Bruczyńska

cO słycHaĆ We Wsi skrzynki …?   
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 Stałe / stałe i segregowane
luty 7, 21

marzec 7, 21
kwiecień 4, 18

maj 2, 16, 30
czerwiec 13, 27

lipiec 11, 25
sierpień 8, 22
wrzesień 5,19

październik 3, 17, 31
listopad 14, 28
grudzień 12, 28

REjON 1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI, 
BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Nad Jezio-
rem, Czereśniowa, Ogrodowa, Drapałka, 
Okrężna, Gruszkowa, Szkolna, Gruntowa, 
Śliwkowa, Kempingowa, Urocza, Klono-
wa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa, Ładna, 
Zakątek, Morelowa, Zakole, Na Górce, 
Zielona, Na Uboczu, Zimowa

HarmOnOgram OdbiOru OdPadóW

REjON 2a  - DACHOWA
 Stałe / stałe i segregowane

luty 6, 20
marzec 6,20

kwiecień 3, 18
maj 2, 15, 29

czerwiec 12, 26
lipiec 10, 24

sierpień 7, 21
wrzesień 4, 18

październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 23

REjON 2b  - SZCZODRZYKOWO

 Stałe / stałe i segregowane
luty 13, 27

marzec 13, 27
kwiecień 10, 24

maj 8, 22
czerwiec 5, 19

lipiec 3, 17, 31
sierpień 14, 28
wrzesień 11, 25

październik 9, 23
listopad 6, 20
grudzień 4, 18

 Stałe / stałe i segregowane
luty 2, 16

marzec 2, 16, 30
kwiecień 13, 27

maj 11, 25
czerwiec 8, 22

lipiec 6, 20
sierpień 3, 17, 31
wrzesień 14, 28

październik 12, 26
listopad 9, 23
grudzień 7, 21

REjON 2c  - GĄDKI

REjON 3a  - ROBAKOWO
 Stałe / stałe i segregowane

luty 9, 23
marzec 9, 23

kwiecień 6, 20
maj 4, 18

czerwiec 1, 17, 29
lipiec 13, 27

sierpień 10, 24
wrzesień 7, 21

październik 5, 19
listopad 2, 16, 30
grudzień 14, 28

REjON 3b  - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, 
ŻERNIKI

 Stałe / stałe i segregowane
luty 9, 23

marzec 9, 23
kwiecień 6, 20

maj 4, 18
czerwiec 1, 17, 29

lipiec 13, 27
sierpień 10, 24
wrzesień 7, 21

październik 5, 19
listopad 2, 16, 30
grudzień 14, 28

REjON 4a - BORÓWIEC: Dębowa, Re-
kreacyjna, Dojazd, Uroczysko, Kręta, 
Warzywna, Kwitnąca, Widokowa, Leśna, 
Zacisze, Łąkowa, Zaułek, Mała Rekre-
acyjna, Zielona Dolina, Na Skarpie, Zie-
lona Polana, Piaskowe, Żródlana, Polna, 
Poznańska, Prosta

 Stałe / stałe i segregowane
luty 7, 21

marzec 7, 21
kwiecień 4, 18

maj 2, 16, 30
czerwiec 13, 27

lipiec 11, 25
sierpień 8, 22
wrzesień 5,19

październik 3, 17, 31
listopad 14, 28
grudzień 12, 28

REjON 5a - KONINKO

 Stałe / stałe i segregowane
luty 2, 16

marzec 2, 16, 30
kwiecień 13, 27

maj 11, 25
czerwiec 8, 22

lipiec 6, 20
sierpień 3, 17, 31
wrzesień 14, 28

październik 12, 26
listopad 9, 23
grudzień 7, 21

REjON 4b - BORÓWIEC: Maślakowa, Bo-
rowa, Nad Potokiem, Borowikowa, Pod Bo-
rem, Borówkowa, Pod Lasem, Buczynowa, 
Podgrzybkowa, Bukowa, Poprzeczna, Desz-
czowa, Poziomkowa, Fiołkowa, Prawdziw-
kowa, Główna, Różana, Graniczna, Skwer 
Brzozowy, Grzybobranie, Skwer Topolowy, 
Jagodowa, Słowikowa, Jesionowa, Sosnowa, 
Jeżynowa, Spółdzielcza, Jęczmienna, Stru-
mykowa, Karmelowa, Świerkowa, Kozakowa, 
Wierzbina, Kurkowa, Wolniewicza, Labirynt 
Wodny, Wrzosowa, Lisa Witalisa, Zapomnia-
na, Leśna Polana, Żurawinowa, Rydzowa

 Stałe / stałe i segregowane
luty 7, 21

marzec 7, 21
kwiecień 4, 18

maj 2, 16, 30
czerwiec 13, 27

lipiec 11, 25
sierpień 8, 22
wrzesień 5,19

październik 3, 17, 31
listopad 14, 28
grudzień 12, 28

REjON 5b  SZCZYTNIKI
 Stałe / stałe i segregowane

luty 2, 16
marzec 2, 16, 30

kwiecień 13, 27
maj 11, 25

czerwiec 8, 22
lipiec 6, 20

sierpień 3, 17, 31
wrzesień 14, 28

październik 12, 26
listopad 9, 23
grudzień 7, 21

REjON 6 - KAMIONKI: Agatowa, Modelarzy, 
Bazaltowa, Na Skraju Lasu, Brylantowa, Opa-
lowa, Chabrowa, Porannej Rosy, Cynamono-
wa, Promienna, Diamnetowa, Rubinowa, Dłu-
gie, Rumiankowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, 
Granitowa, Spokojna, Kamienna, Szafirowa, 
Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szy-
bowników, Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, 
Topazowa, Lotnicza, Waniliowa, Makowa, 
Wiklinowa, Mieczewska, Wodna

 Stałe / stałe i segregowane
luty 14, 28

marzec 14, 28
kwiecień 11, 25

maj 9, 23
czerwiec 6, 20

lipiec 4, 18
sierpień 1, 16, 29
wrzesień 12, 26

październik 10, 24
listopad 17, 21
grudzień 5, 19

REjON 7 - KAMIONKI: Akacjowa, Łąkowa, 
Leśna, Brzozowa, Magnoliowa, Liliowa, Bu-
kowa, Modrzewiowa, Lipowa, Bułankowa, 
Mostowa, Lisia, Cedrowa, Murarska, Sosnowa, 
Dębowa, Nad Kople, Sportowa, Dolna, Nowa, 
Stokrotkowa, Grabowa, Orzechowa, Topo-
lowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, 
Jaśminowa, Piotrowska, Wichrowa, Jodłowa, 
Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, Polna, Wil-
cza, Kasztanowa, Poznańska, Wypoczynkowa, 
Klonowa, Przy Łowisku, Zacisze, Konwaliowa, 
Rogalińska, Zielna, Kresowe, Rolna

 Stałe / stałe i segregowane
luty 14, 28

marzec 14, 28
kwiecień 11, 25

maj 9, 23
czerwiec 6, 20

lipiec 4, 18
sierpień 1, 16, 29
wrzesień 12, 26

październik 10, 24
listopad 7, 21
grudzień 5, 19

REjON 8 - BIERNATKI, BŁAŻEJEWO, BŁA-
ŻEJEWKO, DĘBIEC, PRUSINOWO

REjON 9a - cZmONIEc cZmOŃ

 Stałe / stałe i segregowane
luty 13, 27

marzec 13, 27
kwiecień 10, 24

maj 8, 22
czerwiec 5, 19

lipiec 3, 17, 31
sierpień 14, 28
wrzesień 11, 25

październik 9, 23
listopad 6, 20
grudzień 4, 18

 Stałe / stałe i segregowane
luty 6,20

marzec 6, 20
kwiecień 3, 18

maj 2, 15, 29
czerwiec 12, 26

lipiec 10, 24
sierpień 7, 21
wrzesień 4, 18

październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 23

REjON 9b  - DWORZYSKA, KONARSKIE, 
RADZEWO, TRZYKOLNE MŁYNY, CZO-
ŁOWO

 Stałe / stałe i segregowane
luty 7, 20

marzec 6, 20
kwiecień 3, 18

maj 2, 15, 29
czerwiec 12, 26

lipiec 10, 24
sierpień 7, 21
wrzesień 4,18

październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 23

REjON 10 - CELESTYNOWO, KROMOLI-
CE, PIERZCHNO, RUNOWO, DZIEĆMIE-
ROWO, KÓRNIK ul. Czereśniowa, 
KÓRNIK ul. Katowicka

 Stałe / stałe i segregowane
luty 9, 23

marzec 9, 23
kwiecień 6, 20

maj 4, 18
czerwiec 1, 17, 29

lipiec 13, 27
sierpień 10, 24
wrzesień 7, 21

październik 5, 19
listopad 2, 16, 30
grudzień 14, 28

REjON 11a i REjON 11b - KÓRNIK Pl. Browarowy, 
Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcer-
ska, ks. Jabłońskiego,  Kolegiacka, Kuśnierska, 
Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, 
Szkolna, Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, 
Woźniaka, Zamkowa, Reja, Słowackiego,  Mickie-
wicza,  Al. Flensa, os. Białoboka, Celichowskiego, 
E. Pohla, Modrzewiowa, Parkowa, Prowent, 
Biernatki Al. Flensa, Biernatki, Laskowa, Biernatki, 
S. Nowaka, Biernatki, Gawrycha, Biernatki, St. 
Toboły, Biernatki, Wiatrakowa

 Stałe / stałe i segregowane
luty 6, 20

marzec 6, 20
kwiecień 3, 18

maj 2, 15, 29
czerwiec 12, 26

lipiec 10, 24
sierpień 7, 21
wrzesień 4, 18

październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 23

REjON 12 - KÓRNIK Asnyka, 20-go Paździer-
nika, Dworcowa, Św. Floriana, Działyńskich, 
Weymana, Fredry, Z. Steckiego, Kołłątaja, 
Kantego, Krasickiego, Młyńska, Krótka, Le-
śmiana, Patriotów, Potulickiej, ul. Staszica, 
Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblew-
skiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego

 Stałe / stałe i segregowane
luty 6, 20

marzec 6, 20
kwiecień 3, 18

maj 2, 15, 29
czerwiec 12, 26

lipiec 10, 24
sierpień 7, 21
wrzesień 4,18

październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 23

REjON 13 - BNIN ul. Akacjowa: Armii Krajowej, 
Kościelna, Biernacka, Lipowa, Błażejewska, 
Piaskowa,  Brzozowa, Pl. Jesionowy, Buko-
wa, Rynek, Cmentarna, Sosnowa, Dębowa, 
Szeroka, Dojazd, Świerkowa, Droga Kalejska, 
Topolowa, Jagodowa, Wierzbowa, Jaśminowa, 
Wrzosowa, Jeziorna, Żwirowa, Jodłowa, Błaże-
jewo - Zacisze, Kalinowa

 Stałe / stałe i segregowane
luty 13, 27

marzec 13, 27
kwiecień 10, 24

maj 8, 22
czerwiec 8, 19

lipiec 3, 17, 31
sierpień 14, 28
wrzesień 11, 25

październik 9, 23
listopad 6, 20
grudzień 4, 18

REjON 14 - BNIN Czołowska, Droździka, 
Fludry, Grześkowiaka, Witosa, Kanałowa, 
Wójkiewicza, Konarska, Kasztelana Jaro-
sta, Krauthofera, Zwierzyniecka, ks. Jana-
sika, Żurowskiego, Ładna, Błażejewo os. 
Przylesie, Michałowskiego, Mikołajczyka, 
Molińskiej-Wojkowskiej, Radosna, Śremska, 
Wieruszowskiego, Trąmpczyńskiego, BŁAŻE-
JEWO os. Przylesie

 Stałe / stałe i segregowane
luty 13, 27

marzec 13, 27
kwiecień 10, 24

maj 8, 22
czerwiec 5, 19

lipiec 3, 17, 31
sierpień 14, 28
wrzesień 11, 25

październik 9, 23
listopad 6, 20
grudzień 4, 18

INFORmAcjA:
Prosimy o opisanie pojemników numerem 

posesji.
Odpady segregowane oraz pojemniki z odpada-

mi należy wystawić (przed nieruchomość) w dniu 
odbioru do godz. 7:00

Podmiot odbierający odpady ma prawo nie 
odebrać worków z  odpadami segregowanymi 
w sytuacji, gdy:
* naruszono zasady prawidłowej segregacji,
* worki nie były związane,
* odpady zostały wystawione po godz. 7:00

-Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek 
bankowy miasta i Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu 
miasta i Gminy Kórniku

BIURO OBSŁUGI KlIENTA 
PGK Śrem

ul. Parkowa 6 , 63-100 Śrem
czynne w godz. pon.-pt. 7.00 - 15.00.

e-mail: biuro@pgk.srem.pl
tel: 61 28 30 511 w.141
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Bal odbył się 28 stycznia 2017 r. w Motelu 
„Podróżnik”. Honory gospodarzy pełnili Szymon 
i Katarzyna Nowaccy z rycerzami Maciejem 
Łabno i Rafałem Olejnikiem. Pamiątkowymi 
przypinkami, czekoladą i szampanem witali 
przybyłych gości, a był to bal na 65 par. Każda 
z nich fotografowała się z parą królewską 
i otrzymała pamiątkowe zdjęcie wykonane 
przez firmę R.M. C. Romana Czechoskiego, 
prowadzącego czyli wodzireja Balu. 

Do organizacji balu, oprócz króla i rycerzy, 
przyczynili się zarząd KBBK z prezesem na 
czele, członkowie KBBK, liczni sponsorzy na-
gród. Do tych czynności należą: druk zaproszeń 
i plakatów, aranżacja sali, umowy z właścicie-
lem motelu, z orkiestrą itp. Dlaczego wybrano 
Motel „Podróżnik”? Motel ten dysponuje dobry-
mi warunkami hotelowymi, wspaniałą kuchnią, 
odpowiednią salą bankietową, miejscem do 
zorganizowania otwartego turnieju strzeleckie-
go, odpowiednio dużym parkingiem.

Na bal licznie przybyli goście z zaprzyjaźnio-
nych poznańskich bractw kurkowych, z królem 
Bractwa Kurkowego Poznań 1253 r. Leszkiem 
Taterką na czele. Gośćmi honorowymi byli: 
Burmistrz i Przewodniczący Rady Gminy 
z małżonkami. 

Bal tradycyjnie rozpoczęto: wprowadze-
niem pocztu sztandarowego, odśpiewaniem 
hymnu bractw kurkowych, strzałem honorowym 
i walcem królewskim. Ceremonię otwarcia balu 
wzbogaciło odczytanie listu podziękowania 
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej, 
odczytanego przez skarbnika tej organizacji 
Eugenię Marciniak,  skierowanego do Bractwa 
Kurkowego za pomoc finansową udzieloną 
w 2016 r. w leczeniu Klaudii Laś z Bnina. I w tym 
roku KTPS na taką pomoc charytatywnej może 
liczyć.

Jedną z wielkich atrakcji balu jest otwarty 
turniej strzelecki z broni pneumatycznej. W tym 

roku cieszył się on wielkim powodzeniem, 
a o zwycięzcach warto pamiętać. W strzela-
niu z wiatrówki dla kobiet zwyciężyła Dorota 
Pietrzyk z Poznania (już po raz trzeci). Drugie 
miejsce zajęła Liliana Stanisławska z Poznania 
a trzecia była Mariola Tomaszewska z Czmoń-
ca. W męskim turnieju zwyciężył Rafał Olejnik, 
drugie miejsce zdobył Wojciech Piechowiak 
z Poznania, a trzeci był Filip Kamiński. W strze-
laniu z pistoletu pneumatycznego najlepszy 
okazał się Maciej Łabno. Drugie miejsce zdo-
był Rafał Olejnik, trzecie miejsce wywalczyła 
Dorota Pietrzyk z Poznania. Wszyscy zostali 
nagrodzeni cennymi upominkami.

Jak bal to najważniejsze jest balowanie. 
Dlatego ważna jest orkiestra. Tym razem grała 

jedna z najlepszych orkiestr w Poznaniu. „Sum-
mer Dance Band” z Poznania, pod kierunkiem 
Pawła Hadady, to zespół sławy międzynarodo-
wej. Występuje od siedemnastu lat, w tym przez 
sześć lat na występach w Katarze, Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich i Indiach. W Głosie 
Wielkopolskim z 14-15 stycznia ukazał się 
wywiad lidera zespołu. Przy muzyce „Summer 
Dance Band”  bawili się na Balu Sportowca, 
dnia 3 lutego. Uczestnicy „XXVI Balu KBBK”, 
długo będą pamiętali ten miły wieczór i noc. 
Wiesław Łyczkowski prezes poznańskiego 
Bractwa Kurkowego zaprosił uczestników na 
bal Poznańskiego Bractwa Kurkowego do Re-
stauracji „Markietanka” dnia 25 lutego br. 

Kazimierz Krawiarz

XXVi. baL kRóLewski szyMoNa NowackieGo
I KóRNIcKO-BNIŃSKIEGO BRAcTWA KURKOWEGO Im. KS. SZcZEPANA jANASIKA

wybRaNo 
Władze kOła
W dniu 15.01.2017 r. w OSP Kórnik odbyło 

się zebranie Wędkarskie koła nr. 19 
Kórnik na którym wybierano nowe 
władze na następne cztery lata 
kadencji. Zebranie otworzył Prezes 
koła  Mirosław Grewling przywi-
tał zaproszonych gości w osobie 
Vice Burmistrza Antoniego Kali-
sza i Sławomira Zakrzewskiego 
przedstawiciela Referatu Ochrony 
Środowiska Gminy Kórnik. Przywi-
tał także przedstawiciela Zarządu 
Okręgu Kol. Grzegorza Rochowskie-
go. Jako pierwszy głos zabrał głos 
Pan Kiełbasiewicz kierownik OSiR 
i Oazy Kórnik w sprawie odtworzenia 
ścieżki zdrowia wokół jeziora Kórnik 
zaniedbanej przez wędkarzy i oso-
by korzystające z brzegów jeziora.  W toku 
zebrania przedstawiono sprawozdania za rok 
2016 osiągnięcia najlepszych wędkarzy w kole 

wśród których w kategorii Seniorów zwyciężył 
Łukasz Grewling, drugi Leszek Gubański trzeci 
Mirosław Grewling. Wśród kobiet zwyciężyła 
Helena Nowakowska druga Halina Wojkiewicz. 
Wśród juniorów pierwsze miejsce zdobył Michał 
Gubański drugie miejsce Aleksandra Sulejew-
ska trzecie Michał Paczkowski.  Pierwszy głos 

zabrał Vice Burmistrz Antoni Kalisz przedstawił 
osiągnięcia naszych władz w rozwoju naszej 
Gminy i plany na lata przyszłe. Podziękował 

Zarządowi za współpracę  w realizacji zadań 
publicznych i promowaniu Gminy. Pan Za-
krzewski  odniósł się do czystości naszych wód 
i ochrony środowiska na terenie naszej gminy. 
Przedstawiciel z ramienia Okręgu przekazał 
nowinki które na nas czekają w 2017 roku. Po 
wystąpieniach gości przystąpiono do wyboru 

nowych władz koła. Prezesem Koła 
został Mirosław Grewling do zarządu 
wybrani zostali: Marcin Jarzyna, 
Marek Wójkiewicz, Leszek Gubań-
ski, Paweł Domański, Waldemar 
Poprawski, Marcin Kużma, Mariusz 
Magdziarz, Mikołaj Kuchta, Leszek 
Stachowiak. Po wyborach uhono-
rowano najlepszych wędkarzy, złotą 
odznaką za zasługi dla wędkarstwa 
polskiego M. Wójkiewicza i M. Jarzy-
nę Pucharami, zwycięzców Grand 
Prix Koła za 2016 r. Na zakończenie 
Prezes podziękował za zaufanie i wy-
bór na nową kadencję. Podziękował 
także wszystkim przybyłym gościom 
członkom koła i życzył  im jak  najlep-

szego wypoczynku nad wodą.

MG

W związku z  licznymi, powtarzającymi się 
przypadkami oszustw, których ofiarami stają 
się między innymi osoby starsze, samotnie 
mieszkające apelujemy do Państwa o wzmożoną 
ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z oso-
bami pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub 
telefonujących do nas.

Sprawcy przestępstw dokonywanych na 
osobach starszych działają w różnorodny 
sposób i za pomocą różnych metod, wyko-
rzystując najczęściej zaufanie i „dobre serce” 
tych ludzi. Bardzo często oszuści pukają do 
drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą 
o wodę czy coś do 
jedzenia, oferując 
sprzedaż artykułów 
przemysłowych bądź 
też podając się za 
osoby zaufania pu-
blicznego np. listo-
nosza, pracownika 
ZUS-u, pracownika 
pomocy społecznej, 
pracownika admi-
nistracji. Po pod-
stępnym wejściu 
do mieszkania, wy-
korzystując nawet 
chwilową nieuwagę, 
okradają domowni-
ków.

Bardzo często popełnianym przestęp-
stwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, 
jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy 
przez osoby podające się za członków rodzi-
ny lub bliskich znajomych, pod pretekstem 
pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią 
na telefon domowy przedstawiając się jako 
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica 
(głos w telefonie jest zniekształcony i starsi 
ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie 
osoby z rodziny) i prosząc o pożyczkę na za-
kup jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie.

Najczęściej od razu informują „babcię” lub 
„dziadka”, że nie będą mogli przyjechać po 
pieniądze i w związku z tym pieniądze odbie-
rze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie 
znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu 
ofiary po pożyczkę pieniężną.

Ostrożność należy również zachować 
w stosunku do osób podających się za urzęd-
ników i przedstawicieli różnych instytucji. 
Często oszuści „podszywając się” za pracow-
ników opieki społecznej, urzędu skarbowego 
czy ZUS-u mogą twierdzić, że ich wizyta 
spowodowana jest wypłatą dodatkowego 
świadczenia pieniężnego lub materialnego, 
przyznaniem większej emerytury lub renty 
czy zwrotem podatku dochodowego, a w celu 
uzyskania tych pieniędzy lub świadczeń 
konieczne jest wniesienie opłaty manipula-
cyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup 
znaczków skarbowych.

Takie działanie sprawcy ma na celu 
wskazanie miejsca, gdzie przechowujemy 
pieniądze.

Następnie złodziej prosi o podanie np. 
szklanki wody, a w międzyczasie kradnie 
oszczędności lub cenne przedmioty znaj-

dujące się w mieszkaniu. Sprawcy oszustw 
mogą także podszywać się pod funkcjona-
riuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując 
(np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby 
zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich popełnił 
przestępstwo lub wykroczenie. Jednocześnie 
sugerują, iż sprawę można załatwić polubow-
nie poza „granicami prawa”. Chęć udzielenia 
pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze 
płacą za tę „wymyśloną usługę” znaczne 
sumy pieniędzy.

W wymienionych sytuacjach zawsze 
należy potwierdzić fakty przekazywane nam 

przez nieznajome-
go lub nieznajomą, 
którzy zapukają do 
naszych drzwi oraz 
zadzwonić osobiście 
pod numer telefonu 
członka rodziny, aby 
przekonać się, czy 
jego znajomy mówi 
prawdę.

Należy prze -
strzegać zasady, 
że nie należy prze-
kazywać pieniędzy 
osobom, których nie 
znamy osobiście. 
Policjanci i strażnicy 

w żadnych przypadkach nie przyjmują od 
obywateli gotówki – żadnych pieniędzy.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy 
przestrzegać następujących zasad:

Przed otwarciem drzwi:
* Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub 

przez okno – kto to?
* Jeśli nie znamy odwiedzającego – 

spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch 
zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się 
na otwarcie drzwi) oraz poprosić o poka-
zanie dowodu tożsamości lub legitymacji 
służbowej, identyfikatora. Uczciwej osoby 
nie zrazi takie postępowanie powodowane 
ostrożnością.

* W razie wątpliwości należy umówić się 
na inny termin, sprawdzając uprzednio w ad-
ministracji osiedla lub innej odpowiedniej 
instytucji wiarygodność osoby pukającej do 
drzwi (jeśli osoba podaje się za przedsta-
wiciela administracji lub innej odpowiedniej 
instytucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczy-
wa, natychmiast należy zadzwonić na Policję 
lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych przypadkach 
należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc 
na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, przekazując jak najwięcej 
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd 
nieznajomej osoby, numer rejestracyjny 
i markę samochodu, którym ewentualnie 
przyjechała, a w przypadku rozmowy tele-
fonicznej – numer z wyświetlacza telefonu, 
datę i godzinę rozmowy.

Poznańscy policjanci

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski 
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. 
zm.) informuje, że ogłasza nabór wniosków 
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność, na operacje 
realizowane przez podmioty inne niż LGD 
w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem 
projektów grantowych zgodnie z planowanym 
harmonogramem planowanych naborów w 
terminie 10.02.2017 r. do 24.02.2017 r. na 
przedsięwzięcia z zakresów:

- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia 1/2017, 
2/2017)

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
(ogłoszenie nr 3/2017)

- Rozwijanie działalności gospodarczej 
(ogłoszenie nr 4/2017)

- Podejmowanie działalności gospodar-
czej (ogłoszenie nr 5/2017)

Informacje szczegółowe 
wraz z dokumentacją dla ogłoszonych nabo-

rów znajdują się na 
stronie internetowej 

www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka 
Ogłoszenie o naborze wniosków

KOmUNIKAT PREWENcYjNY

„POznańska POlicja Ostrzega”

Uwaga Uczestnicy 
Warsztatów Genealogicznych!

Kolejne spotkanie 
w dniu 21 lutego \ 
o godzinie 16:30 

w świetlicy 
Zespołu Szkół w Kórniku. 

Informacje 
pod nr tel. 517 973 065

Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Ogończyk



14 nr 3/2017 10 lutego 2017 r. 15

O
G

ŁO
SZ

EN
IA

O
G

ŁO
SZ

EN
IA



16 nr 3/2017 10 lutego 2017 r. 17

K
U

lT
U

RA

K
U

lT
U

RA

19 lutego 2017r. Emilia i Kazimierz 
Banaszakowie z Dziećmierowa obchodzą 
diamentowe gody. 60 Lat temu, 19 lutego 
1957r. pobrali się w kościele parafialnym 
w Krerowie (ślub cywilny odbył się wcze-
śniej – 30 stycznia). Emilia z d. Sznajder 
pochodziła z Zimina i miała wtedy 19 lat 
, Kazimierz, cztery lata starszy, pochodził 
z Krzyżownik (gm. Kleszczewo).  Choć znali 
się jako dzieci (razem chodzili do szkoły), 
ich drogi złączyły się dopiero po osiągnięciu 
pełnoletności, kiedy to spotkali się w pracy.  
Przez prawie siedem lat Emilia i Kazimierz 
mieszkali po ślubie w domu rodzinnym Emi-
lii w Ziminie. Urodziło im się czworo dzieci – 
synowie: Henryk, Jacek i Stefan oraz córka 
Anna. W 1963 r. przeprowadzili się do nowo 
wybudowanego domu w Dziećmierowie.

 Kazimierz Banaszak prowadził mały 
zakład budowlany. Po skończeniu eduka-
cji dołączyli do niego dwaj synowie Jacek 

i Stefan, którzy do dziś wspólnie zarządzają 
firmą. W ciągu swojej pracy zawodowej 
Kazimierz Banaszak budował m.in. Dom 
Strażaka oraz Dom Parafialny w Kórniku, 
a w czynie społecznym część szpitala 
w Śremie. Wiele innych budynków miesz-
kalnych i gospodarczych na terenie gminy 
Kórnik powstało w efekcie pracy zakładu 
murarskiego Kazimierza. Emilia Banaszak 
pracowała w przydomowym gospodarstwie, 
wychowując dzieci i pomagając rodzinie 
przy pracach rolniczych. Czasy ich młodo-
ści nie były czasami łatwymi, jednak zgoda 
w małżeństwie oraz ciężka praca sprawiły, 
że małżonkowie wspominają tamten okres 
szczęśliwie. 

Po przejściu na emeryturę Kazimierz 
otrzymał Honorową Odznakę Członka 
Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie za 
wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła. 
W 2008 r. Emilia i Kazimierz zostali uho-

norowani przez Prezydenta RP Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat). 

W Dziećmierowie są szanowani za 
swoją życzliwość, a ich dom był zawsze 
otwarty dla każdego.

Dzień swych diamentowych godów Emi-
lia i Kazimierz będą świętować z dziećmi, 
dziesięciorgiem wnucząt oraz siedmiorgiem 
prawnucząt (ósme w drodze). Pomimo, iż 
wiek jubilatów nastręcza pewne trudności, 
zachowują pogodę ducha i organizują ro-
dzinną uroczystość. W niedzielę 19 lutego o  
godz. 12 w kościele parafialnym w Kórniku 
odbędzie się msza św. w intencji kolejnych 
wspólnie przeżytych lat.

 
W imieniu całej rodziny Drogim Jubi-

latom składam serdeczne gratulacje oraz 
życzenia zdrowia i radości.

Lidia Banaszak-Jankowska 
(wnuczka)

diaMeNtowe Gody 
eMiLii i kaziMieRza baNaszaków

dzień 
babci i dziadka 

W świetlicy w Prusinowie po raz pierwszy 
odbył się Dzień Babci i Dziadka zorganizowany 
przez sołtysa, radę sołecką i grupę odnowy wsi. 
Przy kawie i pysznych domowych wypiekach 
babcie i dziadkowie oraz wnuczęta mile spędzili 
wieczór. Dzieci pod okiem Pani Asi i Agnieszki 
przygotowały dla ukochanych Babć i najlep-
szych Dziadków własnoręcznie robione kwiatki. 
Dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane 
na Superwnuka. Był toast i odśpiewano sto lat. 
Odbył się również pokaz mody, a kulminacją był 
wspólny występ taneczny. Zaangażowanym w 
organizację serdecznie dziękujemy.

Wszystkim babciom i dziadkom za Wa-
szą miłość dziękujemy i życzymy 100 lat ! 

Aleksandra Szczepaniak

21 stycznia  zorganizowaliśmy Pierwszy 
Bal Karnawałowy dla Rodziców i Przyjaciół 
Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzy-
kowie. Przyjęcie odbyło się w gościnnych 
(nomen omen!) progach Domu Gościnnego 
w Trzebisławkach, imprezę poprowadził 
niezastąpiony konferansjer, Maciej Krajew-
ski z MStudio. Goście dopisali znakomicie 
– sala zapełniła się szybko, a po wystawnej 
kolacji i oficjalnym otwarciu Balu przez 
Organizatorki – Mamy, wszyscy ruszyliśmy 
do tańca. Atrakcji było niemało – prócz 
cegiełek na rzecz działalności Rady Rodzi-
ców, wśród Gości losowane były atrakcyjne 
nagrody. Dzięki przychylności sponsorów 
mogliśmy rozdać m.in. zaproszenia do 
kawiarni od Lody Mady, vouchery na za-
biegi w Renesansie Piękna w Robakowie, 
karty podarunkowe do salonów optycznych 
Bloch, vouchery do QQ!ryku, salonu fry-
zjerskiego Marilyn, pakiet wejściówek na 
masaże i basen, a także gadżetów z Oazy, 
komplety szklanych naczyń, które ofiarowa-
ła p. Ania Wojtkowiak, wejściówki na fitness 
i zumbę dla pań podarowane przez p. 
Natalię Nowakowską, a także wiele nagród 
rzeczowych zebranych od wspaniałych, 
uczynnych Przyjaciół. Nagrodą, która wy-
wołała największe emocje była podarowana 
przez fotograf - Agnieszkę Marciniak - sesja 
zdjęciowa z wizażem Eli Zimniak. 

Szaleństwa na parkiecie przeplatały się 
z kolejną niespodzianką – każdy z Gości 
mógł zrobić sobie zdjęcie w fotobudce 
o wdzięcznej nazwie… fotokurnik! Zdjęcia 

w zabawnych stylizacjach, były na bieżą-
co drukowane tak, by każdy mógł wrócić 
z pamiątką.

Zakończyliśmy Bal o trzeciej nad ranem, 
choć wiele osób miało ochotę bawić się do 
białego rana. Nie pozostaje nam więc nic 
innego jak wziąć nauczkę z tej lekcji i za 
rok… zorganizować jeszcze piękniejszy 
i trwający do rana Bal! 

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
Sponsorom, Włodarzom Domu Gościnne-
go, Rodzicom zaangażowanym w zorgani-
zowanie Balu, projektowanie, drukowanie 

i rozwieszanie plakatów (nieoceniona 
pomoc p. Izy Krawczyk!), pieczenie ciast, 
fundowanie owoców i soków, wyszuki-
wanie sponsorów i pakowanie fantów, 
Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola, ale 
przede wszystkim – wspaniałym i ofiarnym 
Gościom za ten piękny wieczór. Mamy 
nadzieję, że za rok spotkamy się ponow-
nie gromadząc jeszcze więcej Przyjaciół 
i bawiąc się  równie wspaniale!

Alicja Borkowska i Ela Zimniak 
z ramienia Rady Rodziców

acH, cO tO był za bal!

Oto jedna z prac nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez Kwiaciarnię „Bukiecik” z Kórnika
 pod patronatem naszej Redakcji.

Wszystkim Uczestnikom konkursu gratulujemy i dołączamy sie do wszystkich życzeń dla Babć i Dziadków.
ŁG
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RACzy szmaciana laleczka może uratować 
życie dziecka? Jak pokazać dzieciom, że 
pomaganie może być przyjemne? Aby 
odpowiedzieć na te pytania przystąpiliśmy 
już po raz drugi do ogólnopolskiej akcji  
„Wszystkie Kolory Świata” organizowanej 
przez UNICEF. Szkoła w Szczodrzykowie 
w ramach  I edycji projektu pomagała  dzie-
ciom w Sierra Leone.

Celem akcji jest wsparcie programów 
szczepień ratujących życie dzieci w naj-
uboższych krajach świata. „Wszystkie 
Kolory Świata” są częścią ogólnopolskiej 
kampanii UNICEF „Uratuj dziecko w Afry-
ce”. W tym roku pomoc jest kierowana do 
dzieci w Angoli.

W ramach akcji uczniowie naszej 
szkoły, przy ogromnym zaangażowaniu  
niejednokrotnie całych  rodzin,  zaprojekto-
wali i uszyli niezwykłe szmaciane laleczki.  
Każdej z nich nadano imię i przypisano 
kraj, z którego  pochodzi. Zaopatrzono je 
w akty urodzenia.

W środę 18 stycznia  zorganizowaliśmy 
Święto Wszystkich Kolorów Świata. Na 
holu przygotowaliśmy wystawę laleczek. 
Efekt pracy przerósł wszelkie oczekiwania. 
Laleczki okazały się prawdziwymi dziełami 
sztuki, zachwycającymi pomysłowością 
i kunsztem wykonania. Uczniowie przez 
głosowanie wybrali najbardziej orygi-
nalną laleczkę. Zwyciężyła laleczka Oli 
Czapkiewicz o imieniu Siko, Eskimoska 
z Grenlandii, która będzie reprezentować 
naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie 
internetowym. 

Również w tym dniu zaprosiliśmy do 
szkoły rodziców, dziadków, opiekunów 
i społeczność lokalną. Odbyła się pełna 
emocji aukcja laleczek. Bardzo energicz-
nie i z humorem przeprowadziła ją mama 
Marysi, pani Żaklina Macuda, a licytujących 
zagrzewały do podbijania ceny absolwentki 
naszej szkoły, Julia  i Oliwia. Zaproszeni 
goście wysłuchali również piosenek w wy-
konaniu Ani, Patrycji i Julii, uczennic z chóru 
szkolnego oraz obejrzeli uroczy występ 
dzieci z klasy II b. 

Aukcja zakończyła się olbrzymim sukce-
sem. Wszystkie, trzydzieści cztery laleczki  
zostały zlicytowane, każda powyżej ceny 

wywoławczej. Zebraliśmy 2 850 zł., za co 
bardzo dziękujemy hojnym darczyńcom. Po 
raz kolejny przekonaliśmy się, że można 
na Was liczyć! 

Poprzez udział naszej placówki w akcji  
„Wszystkie Kolory Świata”, uświadomiliśmy 
dzieciom, że warto pomagać, że pomaganie 
może być przyjemne i wiązać sie z pozy-
tywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki 
ich zaangażowaniu można uratować życie  
rówieśnika nawet z tak odległego kraju, 
jak Angola.

Małgorzata Piotr
Anna Nowicka

W dniu 27 stycznia 2017 roku w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie odbyła się 
uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”. Spotka-
nie zorganizowane zostało w ramach pro-
jektu „Aktywnie działamy – czas dla siebie 
mamy”. Dziadkowie z wnukami oraz inni za-
proszeni goście mieli okazje obejrzeć część 
artystyczną w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły, a także wspólnie bawić się podczas 
wykonywania pracy plastycznej. Efektem 
tej pracy były piękne szyszki z papieru, 
zawieszona na zielonych gałązkach. Pra-
gnęliśmy, aby ten dzień należał do Dziad-

ków, aby to oni czuli się najważniejsi. Aby 
sprawić im jeszcze większą przyjemność 
spotkanie zostało uświetnione występem 
zespołu MAGNOLIA, kierowanym przez 
Panią Ewę Wodzyńską. Zadaniem zespołu 
było rozśpiewanie naszych szanownych 
gości. Panie w pięknych, odświętnych stro-
jach przypomniały Dziadkom takie piosenki 
jak: „Marianna”, „W zielonym gaju”, „Cicha 
woda” i wiele innych. Wspólne śpiewanie 
wprowadziło wszystkich w sielski, biesiad-
ny nastrój. Dodatkowym gościem był Pan 
ANTON MICHAIŁOW – światowej sławy 

śpiewak i solista współpracujący z różny-
mi instytucjami muzycznymi. Wszystkich 
urzekł jego piękny, mocny głos.  

Pragniemy podziękować naszym sza-
nownym Dziadkom za przybycie, Zespołowi 
Magnolia, Pani Ewie Wodzyńskiej i Panu 
Antoniemu Michaiłowi za uświetnienie 
naszej uroczystości. Dziękujemy również 
za przybycie Panu Wiceburmistrzowi An-
toniemu Kaliszowi .

Katarzyna Szymkowiak, 
Danuta Gronek

uczniOWie ze szkOły W szczOdrzykOWie ratują dzieci W aFryce!

„dzień babci i dziadka”

W dniach od 28.01. do 4.02.2017r. Ze-
społy Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Narodowego Włady-
sie gościły w pensjonacie Joanna w Dźwi-
rzynie na zaproszenie pani Bożeny Kiełtyki 
– Pełnomocnika Burmistrza Kórnika ds. 
Uzależnień i Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku. Dla 48 uczestników 
wyjazdu było niesamowitą gratką, bo wielu 
tancerzy było po raz pierwszy zimą nad 
morzem. Wyruszyliśmy w sobotni poranek, 
by na miejsce dotrzeć na pyszny obiad. 
Uczestnicy zostali zakwaterowani w wy-
godnych domkach i pokojach hotelowych. 
Ośrodek Joanna położony jest nad samym 
morzem, naprzeciwko kościoła parafialnego 
obok apteki (która jak się okazało była miej-
scem często odwiedzanym ze względu na 
trapiące nas przeziębienia). Już w sobotę 
rozpoczęliśmy warsztaty z instruktorami. 
Pan Dariusz Skrzydlewski podczas trzech 
dni warsztatowych opracował dla Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej przepiękną 
suitę tańców kaszubskich, a dla Włady-
siów kujawiaka i oberka opoczyńskiego. 
Instruktor był bardzo zadowolony z zaanga-
żowania tancerzy, którzy naprawdę dawali 

z siebie wszystko. Do ważnych wydarzeń 
tanecznych należał również pokaz naszych 
dotychczasowych układów w holu Ośrodka 
AKCES, w którym mieliśmy wynajętą salę 
prób. Koncert odbył się w środę 1 lutego 
2017 o godzinie 19.30, który podobał się 
zgromadzonej publiczności. Szlifowaliśmy 
też w obu grupach oddzielnie i wszyscy 
razem, nasze umiejętności wokalne. 
Niektórzy z nas pokochali śpiew ponad 
wszystko, a piosenki ludowe urzekły swoim 
nieodpartym pięknem. Oprócz ciężkiej pra-
cy udało nam się korzystać z uroków zimy 
nad morzem: chętnie spacerowaliśmy pla-

żą, odwiedziliśmy Kołobrzeg, bawiliśmy się 
na czwartkowej dyskotece. To był naprawdę 
piękny czas i długo będziemy wspominać 
owocny pobyt w Dźwirzynie. Raz jeszcze 
dziękujemy za pomysł naszego wyjazdu 
pani Bożenie Kiełtyce – Pełnomocnikowi 
Burmistrza Kórnika ds. Uzależnień – zapo-
biegać takim zjawiskom można promując 
ciekawą, artystyczną działalność młodych 
ludzi, na przykład ich pracę w zespołach, 
które funkcjonują na terenie naszej Gminy 
pod patronatem KOK-u. Dziękujemy ser-
decznie!

K.S.

Warsztaty artystyczne zesPOłóW tanecznycH W dźWirzynie

dzień babci i dziadka
 w przedszkolu „Bajkowy Dwór”

Na zewnątrz biało i mroźnie, ale w Przedszkolu 
„Bajkowy Dwór” ciepło i serdecznie. Wszystko to za 
sprawą dziadków, którzy przybyli do swoich wnucząt, 
by wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka. Dzieci 
z grup „Sówki”, „Żabki”, „Krasnoludki”, „Biedronki”, 
„Pszczółki” i „Misiaczki”  zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne, recytatorskie i taneczne. Dumni dziad-
kowie ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. Mali artyści 
zostali nagrodzenie ogromnymi brawami. Każda babcia 
i wszyscy dziadkowie otrzymali przygotowane przez 
maluszki upominki. Na koniec wszyscy rozkoszowali 
się domowymi wypiekami. Spotkanie przebiegło w miłej, 
spokojniej atmosferze.

Sylwia Dudziak

W poniedziałek 23 stycznia w Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
odbył się finałowy etap konkursu matematycz-
nego „jeden z dziesięciu”. 

Jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia wszyscy uczniowie klas drugich 
podeszli do eliminacji odpowiadając na 30 
pytań testowych. W tym etapie uczestnicy 
musieli wykazać się zarówno wiedzą, jak 
i szybkością w udzielaniu odpowiedzi. Na 
podstawie wyników testu wyłoniono najlep-
szą dziesiątkę, która następnie przeszła do 
finału matematycznych zmagań. Uczniowie 
mogli pochwalić się nie tylko wiedzą zdoby-
tą podczas lekcji matematyki, ale również 
biegłością logicznego myślenia. Musieli oni 
zmierzyć się też z presją czasu, ponieważ 
mieli oni jedynie 3 sekundy na zastanowie-
nie się i udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

Pomimo dużego stresu uczniowie potrafili 
np. podać wzór na pole całkowite grania-
stosłupa, jak i przytoczyć treść twierdzenia 
Pitagorasa.  W puli pytań pojawiło się 
również wiele zagadek logicznych, które 
niejednokrotnie zmusiły uczestników do 
głębszego zastanowienia. W konkursie 

zwyciężyła Mea Pawlicka, uczennica klasy 
2a. Zwyciężczyni, finalistom i pozostałym 
uczestnikom serdecznie gratulujemy  i dzię-
kujemy za walkę fair play!

Natalia Buśko, Katarzyna Nowacka

FINAŁ KONKURSU mATEmATYcZNEGO 

„jeden z dziesięciu” 
W GImNAZjUm W ROBAKOWIE. 
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Zapraszamy Państwa do poznania czterech europejskich wysp: uporządkowanej 
i eleganckiej niemieckiej Rugii, holenderskiej wyspy królików – Texel, 
wietrznego Syltu na granicy Niemiec i Danii oraz dzikiej i surowej wyspy Skye 
w Szkocji. Opowiemy o tym jak nie zanudzić kilkuletnich dzieci w trakcie 
długich wypraw samochodowych i dlaczego warto zamiast do kurortu w Egipcie 
wybrać się do deszczowej Szkocji. 

 
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika 
email: podroznik.kornik@gmail.com 
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza” 
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

afisz 
czyli będzie się działo!

co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź co będzie się działo 

w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...

10.02 - KlUB DOBREGO FIlmU „Śmie-
tanka towarzyska” reż. Woody Allen.Kórnic-
ki Ośrodek Kultury, godz. 19:00. Wstęp wolny.

11.02 - KRAKOWSKI SAlON POEZjI. 
Gościem będzie Piotr Fronczewski. Zamek 
w Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł 
do nabycia w sekretariacie Pałacu Dzia-
łyńskich w Poznaniu oraz kasie Zamku 
w Kórniku.

16.02 - KlUB PODRóŻNIKA Z KóRNIKA 

„4 wyspy na 4 kółkach” Katarzyna i Piotr 
Fankidejscy. KcRiS, restauracja „Ventus”, godz.: 
19:00. Zapisy tel. 61 8170 021

17.02 - WYSTAWA FOTOGRAFII PT.: 
„DROGA”. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.:19:00

19.02 - mUZYKA I WINO W HOTElU 
DAGlEZjA. Alicja Majewska oraz Włodzi-
mierz Korcz - „Wszystko może się stać”. 
Hotel Daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 
zł dostępne są w recepcji hotelu, Centrum 
Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.
bilety24.pl

22.02 - KlUB PODRóŻNIKA Z KóRNI-
KA. „Camino znaczy droga. W drodze do 
Santiago de Compostela czyli nasza męska 
pielgrzymka” – Tomasz Grześkowiak, Da-
riusz Ziętek, Przemysław Stroiwąs. KcRiS, 
restauracja „Ventus”, godz.: 19:00. Zapisy tel. 
61 8170 021

12.03 - mUZYKA I WINO W HOTElU 
DAGlEZjA. Andrzej Sikorowski, Maja Si-
korowska, Jacek Królik - „Okno na planty” 
Hotel Daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 
zł dostępne są w recepcji hotelu, Centrum 
Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.
bilety24.pl

18.03 - KRAKOWSKI SAlON POEZjI. 
Gościem będzie Anna Seniuk. Zamek 
w Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł do 
nabycia w sekretariacie Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu oraz kasie Zamku w Kórniku.

1.04 - KRAKOWSKI SAlON POEZjI. Go-
ściem będzie Anna Cieślak. Zamek w Kórniku, 
godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł do nabycia w se-

kretariacie Pałacu Działyńskich w Poznaniu 
oraz kasie Zamku w Kórniku.

9.04 - mUZYKA I  WINO W  HOTElU 
DAGlEZjA. Alosza Awdiejew z zespołem - 
„Koncert jubileuszowy”. Hotel Daglezja, godz.: 
18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w re-
cepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej 
w Poznaniu i na www.bilety24.pl

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

Zofia Fludra

uniHOkeistki 
W PółFinale Wlu
Zespół juniorek młodszych 

UKS Radzevia Radzewo uzy-
skał awans do półfinału Wiel-
kopolskiej Ligi Unihokeja. To 
niestety jedyna dobra wiado-
mość, jaka płynie po drugim 
turnieju el iminacyjnym. 21 
stycznia w Kębłowie dziew-
częta zagrały dużo gorzej niż 
w pierwszym turnieju. Mo-
menty dobrej gry można było 
policzyć na palcach jednej 
ręki .  Z kolei  z łych zagrań 
i prezentów dla przeciwnika 
było całe mnóstwo. W efekcie 
Radzevianki przegrały wszystkie mecze: 
2:8 z Jastrzębiem Żytowiecko, 4:12 
z Juniorem Kębłowo i 4:5 z Żukami Ra-
koniewice. Bramki dla Radzevii strzelały: 

Sylwia Rumińska 4, Roksana Toboła 3, 
Mirella Rozmiarek 2, Klaudia Olejniczak 
1. Oprócz nich w drużynie grały także: 
Kinga Banecka (kapitan), Natalia Sznura, 

Emilia Fiedorczyk i Patrycja Bartkowiak 
(bramkarka). Po każdym meczu najlep-
sze zawodniczki zostawały nagradzane 
drobnymi upominkami. Znalazły się 

wśród nich: Sylwia, Kinga i Mirella. 
Organizator nagrodził każdą drużynę 
pamiątkowym pucharem. Wybrane zo-
stały także najlepsze zawodniczki całego 

turnieju. Z naszej drużyny 
uznanie w oczach organiza-
tora i sędziów znalazła Sylwia 
Rumińska, która otrzymała 
pamiątkowy puchar. Po zsu-
mowaniu wyników uzyskanych 
w dwóch turniejach elimina-
cyjnych zespół Radzevii upla-
sował się na trzecim miejscu, 
premiowanym awansem do 
półfinału. Zawdzięczamy to 
głównie świetnej postawie 
w pierwszym turnieju. Chcąc 
myśleć o awansie do wielkiego 
finału rozgrywek WLU nasza 

gra musi wyglądać dużo lepiej. Turniej 
półfinałowy odbędzie się w marcu.

Trener
Karol Niemier

Zawodniczka UKS Mróz Jedynka Kórnik 
Nikol Płosaj zajęła czwarte miejsce w 59. edycji 
Plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego” na Naj-
lepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski. 
Uzyskując 58 232 punkty uległa tylko olimpij-
czykom: kajakarce Marcie Walczykiewicz (92 
254 pkt), zapaśniczce Monice Michalik (76 721 
pkt.) oraz pływakowi Kacprowi Majchrzakowi 
(62 205 pkt). 

Przypomnijmy największe sukcesy sporto-
we zawodniczki kórnickiego klubu w roku 2016:
- złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na torze

-złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu dwójkami na szosie
-złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu drużynowym na szosie
- złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w wyścigu dwójkami na szosie
-złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w wyścigu drużynowym na szosie
-srebrny medal Mistrzostw Polski w wielo-
boju (omnium)
-srebrny medal Mistrzostw Polski wyścig 
indywidualny na czas
-srebrny medal Górskich Szosowych Mi-

strzostw Polski
-brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu ze startu wspólnego
-srebrny medal Akademickich Mistrzostwa 
Świata  (kryterium uliczne, 36 km)
-srebrny medal Akademickich Mistrzostwa 
Świata w w wyścigu ze startu wspólnego
-srebrny medal Torowych Mistrzostw Europy 
Elity w wyścigu drużynowym na 4km – Paryż
-uczestniczka szosowych Mistrzostw 
Europy w wyścigu indyw. na czas (13 m) – 
Plumelec (Francja)

Opr. ŁG

nikOl PłOsaj  
WYRóŻNIONA W PlEBIScYcIE GŁOSU WIElKOPOlSKIEGO

Foto. Adrian Wykrota Głos Wielkopolski

Nikol Płosaj odbiera wyróżnienie.

Uwaga Konkurs!

Spośród osób, które do środy 
15 lutego, do 15:00 na adres mailowy 

korniczanin@kornik.pl
 lub do siedziby Redakcji „Kórniczanina”  (Plac 
Niepodległości 41, Kórnik) prześlą prawidłową 
odpowiedź na pytanie: „w jakim mieście uro-
dziła się Alicja majewska?” rozlosujemy jedno 

podwójne zaproszenie na koncert tej znakomitej 
artystki, który odbędzie się 19 lutego w Hotelu 

„Daglezja” 

W temacie e-maila prosimy napisać 
„Alicja Majewska”. W przypadku odpowie-
dzi dosłanych pocztą tradycyjna liczą się 
te dostarczone do Redakcji do 15 lutego. 
Odpowiedzi można też w formie pisemnej 
składać osobiście do 15 lutego godz. 15:00.
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* *Szukam pracy w Kórniku sprzątanie lokali po imprezach, na zmywaku itp. Tel. 731 902 360
*Kierowca emeryt szuka pracy. Prawo jazdy A, B, C, E, D. Tel. 603 426 342
*Szukam pracy od zaraz: sprzątanie biur popołudniami lub nocki lub praca w ochronie. Tel. 510 718 741
*Dam prace: inkasent – odczytywanie liczników gazu, północ gminy (Borówiec, Kamionki, Szczytniki) oraz gmina Kleszczewo. Tel. 724 210 001 
*Zatrudnię do ochrony obiektu, ok. Kórnika. Tel. 696 339 183
*Firma z okolic Mosiny, lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni Magazyniera - sprzedawcę na 1/2 etatu. Tel. 618 170 299
*Zatrudnię malarza, pracownika robót wykończeniowych w Kórniku. Tel. 601 774 205
*Kwiaciarnia Bukiecik w Kórniku zatrudni na umowę o pracę osobę z doświadczeniem. Tel. 570 125 125
*Zatrudnię panią do szycia tapicerki meblowej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Miła, koleżeńska atmosfera, Skrzynki k. Kórnika. Tel. 501 794 666

*Kupię działkę budowlaną w mieście Kórnik. Tel. 664 376 760
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel.  531 294 499
*Sprzedam  mini wieżę CD+kasety+radio, cena 80 zł. Tel. 603 882 345
*Sprzedam 2 komody+witryna. Cena: 500 zł. Tel. 603 882 345
*Sprzedam nowy dom 60 m², działka 330 m², k. Kórnika. Tel. 602 152 790
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl) oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693 067 105
*Sprzedam nowy dom 100 m²/500 m² działki w Czołowie, 330 tys. Tel. 517 120 127
*Sprzedam działkę w okolicach Kórnika. Tel. 690 313 107
*Sprzedam działkę pod firmę 3000 m² w Kórniku. Tel. 517 120 127 
*Usługi remontowe, płytkarstwo, malowanie, gipsowanie. Tel. 795 259 572 
*Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddasza, remonty łazienek. Tel. 661 455 915
*Sprzedam biurko narożnikowe, stolik RTV, ławę z blatem z płytek, telewizor 29”. Tel. 665 498 696
*Sprzedam Fiat Dukato Max 3L, 2008 rok. Tel. 607 503 854
*Sprzedam starą szafę trzydrzwiową, antyk. Tel. 607 503 854 
*Kupie samochód dostawczy ŻUK. Tel. 508 261 159 (proszę o smsa jak nie odbieram)
*Sprzedam Sony Xperia st26i. Cena 150 zł. Tel. 603 882 345
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia 180 m², I piętro, Plac Niepodległości 15. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
*Studentka filologii germańskiej udzieli korepetycji z języka niemieckiego. Tel. 535 709 282
*TBS Kórnik mieszkanie 3 pokoje, III piętro do przejęcia od zaraz. Informacje: Biuro w Słupcy. Tel. 632 758 908
*Sprzedam spacerówkę X-lander X-move, stan bdb. Cena 750 zł do małej negocjacji. Tel. 730 331 194 
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Szukam ziemi rolnej pod uprawę. Tel. 697 061 204
*Szukam łąki pod dzierżawę. Tel. 697 061 204
*Kupię ziemniaki odpadowe. Tel. 697 061 204
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk,  płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Sprzedam stolik i krzesełko dla dziecka oraz wózek spacerówkę. Tel. 665 498 696
*Sprzedam fotel wypoczynkowy skórzany czerwono-beżowy z możliwością spania, także na raty. Tel. 784 825 329
*Oddam kompletne i niepełne roczniki Miesięcznika Parafialnego. Tel. 514 736 268

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

OGŁOSZENIA DROBNE
PRAcA

INNE

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, 
Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
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DRUK: PMF Edward Stachowiak,
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Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 
24 lutego 2017 r.

materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do 16 lutego 2017 r.

 

WAŻNE TElEFONY:

Pogotowie ra tun ko we 999, 
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992 
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd miasta i Gminy  Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl
Gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, 
całodobowy monitoring
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia  w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
centrum medyczne KORmED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00

W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy
lub dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 
61 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Przedsiębiorstwo Autobusowe KOm BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Zamek muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Kórnicko-Bnińska 
Izba Pamiątek Regionalnych 
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11

Parafia Rzymskokatolicka
pw. m.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05

Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25

Parafia pw. Wszystkich Świętych 
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NmP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. bł. matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
 tel. 61 8788010

SPROSTOWANIE
W numerze 2/2017 ”Kórniczanina” z 27 stycznia 2017 roku na stronie 13 opublikowaliśmy 

przygotowany wstępnie do publikacji na luty, w numerze 4/2017 t
ekst przypominający postać marii Zamoyskiej. 

We wstępie znalazła się myląca informacja, jakoby rocznica śmierci hrabianki marii przypadała w dniu wydania nr 2/2017. Rocznica ta, w tym 
roku okrągła bo 80-ta, przypada oczywiście 23 lutego.

Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja



ww

Odbędzie się ono pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego  
w dniach 18-19 lutego 2017r. na hali KCRiS Oaza w Kórniku. 

Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą wspólnie wielbić Pana Boga modlitwą i śpiewem, włączyć się w realizację głównej 
myśli tegorocznego programu duszpasterskiego Idźcie i głoście oraz podzielić się z drugim człowiekiem otrzymaną  

na Chrzcie Świętym łaską wiary. Tematem przewodnim będzie osoba Ducha Świętego, którą przybliżą nam wyjątkowi głoszący  
m.in. ks. Radosław Rafał mSF, o. Paweł Sawiak Sj i ks. Grzegorz Zbączyniak (proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku)  

oraz osoby świeckie Inga Pozorska i Bartłomiej Szkudlarek. 
Całe wydarzenie będzie wspierane przez zaprzyjaźniony z naszą Parafią Zespół mocni w Duchu z Łodzi. 

Dla dzieci przewidziana jest równoległa opieka - Laboratorium Wiary - połączona z formacją w formie warsztatów biblijnych,  
taneczno-muzycznych, sportowych i plastycznych.

Dla młodzieży wyjątkowe wydarzenie face2face czyli Stań twarzą w twarz z Jezusem (19 lutego godz.17:00)
Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja uczestników na naszej stronie internetowej www.parafiawszystkich.pl

Kontakt : spotkanieewangelizacyjne@parafiawszystkich.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku serdecznie zaprasza na
SPOTKANIE EWANGElIZAcYjNE „cHODźcIE DO mNIE”. 


