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prace studentów w ramach Kompleksowych
Ćwiczeń Terenowych w latach 2016-17 na
terenie miasta i gminy Kórnik. Wystawę
oglądać można do 17 lutego br.

Prosto

z Ratusza

AKO NA ZAMKU

PLANY KOMBUSU

O INWESTYCJACH „LIDERA”

Podczas zgromadzenia wspólników spółki
KOMBUS, które odbyło się 11 stycznia br.
zatwierdzono plan finansowy spółki. W roku
2018 przychody wynieść mają 14.274.771
zł przy zakładanych kosztach w wysokości
14.226.000 zł. Przewidziano więc zysk
w wysokości 48.771 zł.

W dniu 16 stycznia w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie włodarzy gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski”. Gminę Kórnik
reprezentował na spotkaniu wiceburmistrz
Antoni Kalisz. Omówiono inwestycje, które
mają być dofinansowane ze środków Lidera.
Gmina Kórnik w ramach tego dofinansowywania planuje realizację budowy świetlicy w
Szczodrzykowie.

100 LAT PANI KAZIMIERY
Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył
13 stycznia w uroczystości 100-lecia urodzin
pani Kazimiery Nowak. Więcej na ten temat
na stronie ...
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PRACE STUDENTÓW W „OAZIE”
W KCRiS „Oaza” otwarto wystawę prac studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.
„Łącząc teorię z praktyką” Wystawa zawiera

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył
w zorganizowanej na Zamku Kórnickim
ceremonii wręczenia Bronisławowi Wildsteinowi statuetki „Pan Cogito”. Wyróżnienie
przyznawane jest od 3 lat przez Akademickie
Kluby Obywatelskie. Uroczystość prowadził
prof. Stanisław Mikołajczak – Prezes Wielkopolskiego AKO. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się także: prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, ambasador
RP w Republice Federalnej Niemiec Andrzej
Przyłębski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogradzka,
były wiceminister Oświaty i Szkolnictwa Andrzej Waśko oraz liczni profesorowie. Dzień
wcześniej w Pałacu Działyńskich odbyła się
konferencja naukowa na temat twórczości
Bronisława Wildsteina.
◊ opr. ŁG

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU
17 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z panią Dorotą Przybylską - prezesem Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci
Powstania Wlkp. Omówiono przygotowania
do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i wybuchu powstania.

Wyborco!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś
z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości
na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres
zamieszkania albo zameldowania? Upewnij
się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców
tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze
wyborców, to nie będziesz mógł głosować
w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do
głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że
Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców
w gminie, w której jesteś zameldowany.
Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt
czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku,
to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie
będziesz mógł głosować w wyborach.

E-zwolnienia

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy
czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie
www.pkw.gov.pl
oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w
serwisach społecznościowych.

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze
będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na
papierowych drukach. Od 1 lipca 2018 roku
obowiązywać będą elektroniczne zwolnienia
lekarskie (e-ZLA). Ich wystawienie będzie
znacznie szybsze, niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Dzięki specjalnej aplikacji
lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta
(ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli
zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki
nad nimi. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną
automatycznie uzupełnione przez system.

◊ za www.kornik.pl

◊ za www.kornik.pl
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Uwaga rolnicy!

Dnia 27 lutego 2018 roku o godz: 10.00
w sali Strażnicy OSP w Czmoniu odbędzie
się szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin aparaturą
naziemną.
Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się
osobiście w biurze doradcy lub telefoniczne
- nr. telefonu 797 501 716.
◊ Doradca rolników
Emilia Kurkiewicz

Zmany

Odbiór odpadów komunalnych
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik informuje,
że w miesiącu lutym br. w wyniku rozstrzygnietego przetargu nastąpi zmiana firmy
odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Nową firmą odbierającą odpady będzie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Artur Zys, Pławce 5a, 63-300 Środa Wlkp.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kórnik od miesiąca
lutego będzie dostarczony indywidualnie
do wszystkich nieruchomości przez ww.
firmę oraz umieszczony na stronie internetowej www.kornik.pl/odpady.
Jednocześnie przypominamy o obowiązujących nowych zasadach segregacji
Od 2018 r. segregacja została poszerzona
o odpady biodegradowalne, które można
zbierać w workach lub pojemnikach (brązowych, opisanych numerem posesji).
◊ Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Uwaga
Borówiec!
Poszukiwane są ciekawe materiały historyczne na temat Borówca. Kto jest w posiadaniu
archiwalnych zdjęć, wspomnień, dokumentów dotyczących tej wsi proszony jest o kontakt z panem Tomaszem Grześkowiakiem,
który podjął się opracowania publikacji
o historii i współczesności Borówca.
e-mail: podlasem29@gmail.com
lub 61 8198 543

Szanowni Państwo,
dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017 wyniosły 154 mln zł. Znaczącą pozycją
w dochodach własnych naszej gminy są podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku
2017 uzyskaliśmy kwotę ponad 92 mln zł. Dzięki rosnącym dochodom możemy nie
tylko zapewnić realizację zadań na dotychczasowym poziomie, ale i realizować nowe
inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom. Dbanie o rozwój Miasta i Gminy Kórnik
leży więc w naszym wspólnym interesie. Każdy z mieszkańców, jeżeli tylko zastosuje się
do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, może przyczynić się do rozwoju
całej gminy. Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych
budynków, każdej zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.
Równie ważną pozycją w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Z całego podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do
urzędu skarbowego w 2017 roku, 37,89% wróciło do budżetu gminy, w której mieszkają.
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być
składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.
Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety
innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, chcemy aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej
i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do
tego przyczynić.
Jak to zrobić? Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce
zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie, powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących
działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne - złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej
instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za złożenie
zeznań podatkowych (PIT-ów) zgodnie z miejscem zamieszkania. W roku 2017 kwota
tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik wyniosła ponad 33,4 mln zł,
co oznacza wzrost w stosunku do roku 2016 o ponad 3,3 mln zł.
Z wyrazami szacunku
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Jak przekazać swoje podatki,
tak by zwiększyć budżet Miasta i Gminy Kórnik
jeśli jesteś Mieszkńcem, ale nie masz meldunku?
Wypełniając formularz PIT wskazać
Miasto i Gminę Kórnik
jako miejsce zamieszkania.

Złożyć lub przesłać dokumenty
do I Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań.

Zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób
nieprowadzących działalności gospodarczej
lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących
działalność gospodarczą)

Co ważne – jest to całkowicie bezpłatne.
Deklarację podatkową możesz także
złożyć on-line na stronie
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległosci 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 170 411,
e-mail: kornik@kornik.pl
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Luty i marzec – czas podatków!

Szanowni Państwo,
jak co roku, w miesiącu lutym, wielu z nas
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 6 października 2017
roku, str. 5. Dla przypomnienia informuję,
że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/494/2017
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- stawki podwyższone zostały średnio o 1,9%
w stosunku do stawek obowiązujących na
terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku,
to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017
roku w stosunku do I półrocza 2016 roku,
podany w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, za wyjątkiem stawki
podatku od nieruchomości od budynków
lub ich części pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, której wysokość
pozostaje na niezmienionym poziomie.
Stawka od gruntów pozostałych na 2018
rok wzrosła z 0,47 zł do 0,48 zł od 1 m² powierzchni, to jest o 0,01 zł (1 grosz). Stawka
od budynków mieszkalnych wzrosła z 0,75
zł do 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
to jest o 0,02 zł (2 grosze). Natomiast stawka
od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wzrosła z 22,66 zł
do 23,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
to jest o 0,44 zł (44 grosze).
Stawka od budynków pozostałych nie uległa
zmianie i wynosi 7,62 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej.
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. Przedmiotowy akt prawny
znowelizował m.in. ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym. Wśród zmian dotyczących
wszystkich podatków i opłat lokalnych powyższa ustawa wprowadziła kwotowy próg
wynoszący obecnie 7,80 zł, poniżej którego
organy podatkowe nie będą wszczynać postępowań podatkowych lub postępowania
wszczęte będą umarzać. Oznacza to, że
z uwagi na niską kwotę zobowiązań podatkowych, stanowiącą równowartość 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 7,80 zł.
To z kolei powoduje, że najmniejszą kwotą
widniejącego na decyzji zobowiązania podatkowego będzie 8,00 zł.

Ponadto należy podkreślić, że dla zobowiązań podatkowych o wysokości nieprzekraczającej 100,00 zł ustawodawca wprowadził
jeden termin płatności. Zobowiązania takie
będą płatne w całości do 15 marca danego
roku podatkowego.
Jeżeli chodzi o podatników podatku rolnego
to stawka podatku rolnego za 2018 rok
wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych
131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 262,45 zł za 1 ha gruntów i
będzie minimalnie wyższa niż w roku 2017,
w którym wynosiła odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych 131,10 zł za 1 ha
przeliczeniowy, natomiast dla pozostałych
gruntów 262,20 zł za 1 ha gruntów.
Decyzje, które właśnie przygotowują dla
mieszkańców urzędnicy, doręczane będą
za pośrednictwem sołtysów, pracowników
urzędu lub poczty w dni powszednie oraz
weekendy. Jednocześnie informuję, że po
raz pierwszy w naszej gminie decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego
w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
sporządzane są z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego. Oznacza to, że zamiast
podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zgodnie z art. 210 § 1a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201
ze zm.), decyzja zawierać będzie podpis
mechanicznie odtwarzany tej osoby lub
nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do
jej wydania.
Ustalony podatek należy zapłacić w terminach wskazanych w decyzji. Termin
pierwszej raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego minie 15 marca
2018 roku, dzień ten wypada w czwartek.
Druga rata przypada na 15 maja 2018 roku.

Trzecia rata płatności przypada 15 września
2018 roku. Dzień ten wypada w sobotę,
dlatego podatnicy będą mogli trzecią ratę
podatków regulować również w poniedziałek 17 września 2018 roku. Czwarta
zaś 15 listopada 2018 roku. Jednocześnie
przypominam o konieczności regulowania
wymienionych podatków i opłat lokalnych
na indywidualne konta wskazane w decyzjach. Warto wiedzieć, że wszystkie podatki
i opłaty lokalne na rzecz Miasta i Gminy Kórnik można regulować bez prowizji w kasie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w poniedziałki
w godz. 8.15 - 15.30 oraz wtorek-piątek
w godz. 7.45 - 15.00 lub w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego oddziałach
w Zaniemyślu i Poznaniu oraz filii w Borówcu. Powyższe płatności można dokonać
również kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, przyczep i naczep, muszą pamiętać o dacie 15 lutego 2018
roku, kiedy to mija termin złożenia deklaracji
na podatek od środków transportowych.
W tym dniu upływa również termin zapłaty
pierwszej raty tego podatku.
Dnia 15 marca 2018 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 komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec
2018 roku płatna jest do dnia 15 marca,
kolejne raty do 15 maja, 15 września (sobota)
zatem do 17 września (poniedziałek) i 15
listopada.
◊ Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik
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Inwestycje

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje o
zakończeniu termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zrealizowanej w ramach umowy nr RPWP.03.02.0330-0012/16-00 o dofinansowanie Projektu pt.:
„Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum w Kórniku”, Poddziałania 3.2.3
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
2.948.119,34zł, wartość dofinansowania

z w/w programu stanowiła 2.249.191,22zł.
W trakcie przeprowadzonego remontu,
którego wykonawcą była firma Inwest Lim
Sp. z o.o. S.k. z Wysogotowa, wykonano następujące prace:
- ocieplenie stropodachu nad częścią szkoły
podstawowej oraz dachu skośnego nad pozostałą częścią budynku,
- remont ścianek attykowych i kominów,
- ocielenie elewacji,
- wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wymiana drzwi wejściowych,
- montaż nowego orynnowania,
- wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych,

W trakcie prac...

... i dzisiaj.

- izolacja i docieplenie fundamentów,
- rozbiórka i odbudowa doświetli kondygnacji
podziemnej,
- przebudowa pomieszczenia kotłowni
w części szkoły podstawowej,
- wykonanie elewacji z tynku strukturalnego,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- ułożenie nowej glazury i terakoty w łazienkach,
- montaż nowych kotłów gazowych, uzdatniaczy wody oraz pomp ciepła powietrze – woda,
- wymianę rozdzielni prądu w kotłowni,
- roboty remontowo – wykończeniowe
(między innymi malowanie, uzupełnienie
posadzek).
◊ Wydział Inwestycji

Koncert noworoczny

Tradycyjnie już, w połowie stycznia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
odbył się Koncert Noworoczny, organizowany
od wielu lat z inicjatywy burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego. Na koncert, podobnie, jak
w latach ubiegłych, zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele firm, stowarzyszeń, organizacji społecznych działających na terenie
gminy i osoby zasłużone dla Kórnika. Koncert
uświetniła swoją obecnością Biała Dama 2017
Dominika Andrzejczak.
Przed koncertem burmistrz Lechnerowski

podziękował zaproszonym gościom za współpracę i przedstawił najważniejsze inwestycje i
projekty zrealizowane w 2017 roku oraz plany
inwestycyjne na 2018 rok. Następnie zaprosił
na koncert w wykonaniu osiemdziesięcioosobowej Orkiestry Filharmonii Poznańskiej,
którą drygował pan Maciej Żółtowski. Jako
solistka wystąpiła pani Barbara Gutaj (sopran),
a koncert poprowadził pan Jakub Kasperski.
Artyści zaprezentowali licznie zgromadzonej
publiczności znane utwory Moniuszki, Dworaka, czy Straussa. Koncert z pewnością można
zaliczyć do bardzo udanych, o czym świadczy-

Setne urodziny pani Kazimiery

Pani Kazimiera Nowak urodziła się 15 stycznia
1918 r. w Skrzynkach (w części, która dziś
stanowi osobną wieś o nazwie Mościenica)
Jej rodzicami byli Antonina i Franciszek Słomowie, którzy doczekali się w sumie jedenascorga dzieci.
Wojnę spędziła pracując we Wrocławiu,
a potem w pobliskich Kórnikowi Koszutach.
W Święto Trzech Króli 6 stycznia 1945 r.
w Tulcach wyszlą za mąż za Stefana Nowaka.
Jest mamą 4 synów i córki, babcią 13 wnuków,
prababcią 26 prawnuków i praprababcią

2 praprawnuków.
Długie lata zajmuje się haftem artystycznym jej obrusy zdobią ołtarze w kościele w Dalewie
i Kórniku. Dużo czyta, ma doskonałą pamięć
i pomaga odtwarzać stare dzieje Kórnika i jego
mieszkańców (jest między innymi najlepszym
źródłem informacji dla swojego wnuka, który
prowadzi serwic „Kórnik-spacer w czasie”
na stronie www.kornik.info.
Jak mówią znajomi, pani Kazimiera jest człowiekiem wielkiego serca, zauważa drugiego
człowieka oczekującego pomocy i tę pomoc
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ły najlepiej oklaski i owacje na stojąco.
Po koncercie dyrektor Kórnickiego Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA” Wojciech Kiełbasiewicz wręczył burmistrzowi Lechnerowskiemu
upominek, symbolizujący kroplę wody z basenu za szczególne zaangażowanie w rozwój
KCRiS „OAZA”.
Na koniec burmistrz zaprosił wszystkich na
toast noworoczny.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział promocji Gminy

niesie. Najbliżsi cieszą się, że nestorka ma
nieprzerwanie ścisły kontakt osobisty, bądź
telefoniczny z całą rodziną. Jest ogromnym
„magnesem” przyciągającym do domu rodzinnego dzieci, wnuki i prawnuki.
Z okazji pięknego jubileuszu urodzin pani
Kazimiery, 13 stycznia odbyła się wspaniała
uroczystość rodzinna zainaugurowana mszą
św. koncelebrowaną.
Dostojnej Jubilatce życzymy zdrowia i pogody ducha!
◊ opr. ŁG
Pani Kazimiera Nowak z rodziną i gośćmi

W trakcie prac...
Zakończono także budowę chodnika w ciągu ul. Konarskiej i Zwierzynieckiej w Kórniku, realizowanej na podstawie porozumienia
z Powiatem Poznańskim.
Inwestycję, której wykonawcą była firma
Langras s.c. Andrzej Latanowicz, Tomasz
Latanowicz, odebrano w dniu 27.12.2017 r.
Długość wykonanego odcinka 467,93m,
całkowity koszt inwestycji 421.139,33zł
w tym dofinansowanie ze środków Powiatu
Poznańskiego 100.000 zł.
◊ Wydział Inwestycji

... i dzisiaj.
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Kolejny rekordowy finał WOŚP w Kórniku

W Polsce po raz 26. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Kórniku
graliśmy także - jak zawsze: z eksplozją
radości, pozytywnej energii i ofiarności.

Krysia, od 14 lat szefowa kórnickich Finałów, mówi trochę zachrypniętym, ale
pełnym dumy głosem: - I znowu ludzie
nie zawiedli, znowu pobili zeszłoroczną
zbiórkę pieniędzy. Jesteśmy liderem nie
tylko wśród ościennych gmin / 143.640,
75 zł i 197 Eu, 10GB, 2$.
Spotykam ją po Finale z pustym plastikowym wiaderkiem w ręku. - Kisisz ogórki
czy kapustę? - pytam. - Co ty, odniosłam
do banku pieniądze zebrane przez szkołę
- mówi. - To już była reszta . Przy okazji
opowiada, jak to harcerze (14 letnia kórnicka tradycja) przeliczali przez całą po
finałową noc i w następny dzień zarówno
wszystkie puszki jak i pieniądze zebrane
w czasie licytacji. - Całe szczęście, - dodaje, - że było też sporo banknotów i wpłat
na konto, co ułatwiło sprawę.
A sprawa, patrząc na nią szerzej, czyli:
organizacja, przeprowadzenie i podsumowanie Finału nie była łatwa. Oj nie!!!
I choć tylko przyglądałam się jej, wiem, że
rzeczy do załatwienia i powiązania ich w
dobrze zorganizowaną całość, było wiele
setek. Choćby rejestracja i wyposażenie
wolontariuszy zbierających pieniądze do
puszek. Aby mogli to robić, trzeba było:
- zarejestrować sztab
- złożyć wniosek do Fundacji WOŚP o
określoną liczbę wolontariuszy (w Kórniku od lat - 120 osób).
- skierować prośbę do opiekunów samorządów szkolnych o rozprowadzenie
wśród uczniów
ankiety kandydata na
wolontariusza,
- zebrać je i sprawdzić czy są kompletne,
- skierować kandydatów do fotografa na

zrobienie zdjęć do identyfikatorów,
- wpisać do internetowej bazy WOŚP
wszystkie potrzebne dane personalne,
- zapoznać wolontariuszy z regulaminem
zbierania pieniędzy,
- pojechać do Wa-wy z listą wolontariuszy
i wyrobić identyfikatory,
- złożyć 200 puszek kwestarskich,
- posegregować i rozdać identyfikatory
oraz puszki.
Uff! Jedno zadanie, a tyle działań!
Sprawy organizacji zaprzątały głowy
sztabowców Finału od trzech miesięcy.
Krysia powtarzała: - Robert, Małgosia,
Lidka, Ania, Leszek, Marzena, Kasia, Tomek, Damian, Maciej, Piotrek, Krzysztof,
Jacek, Janusz, Marek, Arek, Wojtek (dyr.
OAZY – przyp. aut. ) i Magda, to fantastyczni ludzie.
Zapytałam Magdę o pokaz mody i o wynik
licytacji przygotowanej kolekcji . Organizowała go czwarty rok z rzędu. Tym
razem fantastyczne, urokliwe pary: tato
- syn prezentowały bliźniacze, „odjazdowe” garnitury. Zlicytowano wszystkie, jak
powiedziała - za około 5000 zł.
Gdy dowiedziałam się, że 30 garniturów
uszyły tylko w trójkę: Marzena, Kasia i
ona, wykrzyknęłam: - to bohaterstwo!
Pomyślałam też: muszą mieć bardzo
wytrzymałe kręgosłupy i wielkie serca!
Nie można zapomnieć, że w tym roku –
już po raz drugi – w naszej gminie grano
też na scenie plenerowej w Koninku. To
pomysł Jacka i Marka - sołtysów Koninka
i Szczytnik, który wcielili w życie dzięki
aktywnej pomocy mieszkańców swoich
miejscowości. W mroźną niedzielę publiczność rozgrzewali swoimi występami
lokalni artyści, w tym niezastąpiony
senior pan Stefan Jaskuła. Gwiazdą wieczoru był zespół „Jumper”.

Wielkich serc było dużo, dużo i jeszcze
więcej!!
Najszybciej jednak bić musiały serducha
czterdziestu cyklistów z Kórnickiego Bractwa Rowerowego i ich przyjaciół, którzy
w ramach Tour de WOŚP – Rowerowego
Maratonu Charytatywnego przy temperaturze spadającej momentami do -10 st.
C kwestując przejechali 328 kilometrów.
Jechali z Kórnika przez Łódź do sztabu
Orkiestry w Warszawie, gdzie podczas
wejścia „na żywo” spotkali się z Jurkiem
Owsiakiem.
Krysia może wskazać każdego sponsora,
każdego, kto uświetnił Finał i przyczynił się
do jego uatrakcyjnienia. Ja potrafię rozpoznać niewielu, ale dostrzegłam w tłumie
drobną, znaną mi sylwetkę w ślicznym,
chyba haftowanym żakiecie. Ale co tam
żakiet, liczy się Jej serce! Jest dużo, dużo
większe i cenniejsze niż te, które wylicytowane na kolejnych finałach, regularnie
trafiają do rodzinnej kolekcji.
Inne też są na wagę złota:
- wielkie serce starszej pani, która przyszła
do sklepu zmienić 10 zł, bo chciała wrzucić
do puszki, ale mogła tylko połowę z nich,
- matki, która przyprowadziła dzieci, żeby:
i dały parę groszy i uczyły się, jak można
cieszyć się razem z innymi,
- harcerzy, którzy pracowicie liczyli, wolontariuszy i wielu tych, których nie potrafię
wymienić.
I jeszcze jedna cudowność dnia orkiestrowego: otwieram telewizor, a tam sami
cieszący się ludzie, barwne korowody,
optymizm, życzliwość. I nie ma stron.
Dniu - trwaj „do końca świata i jeden dzień
dłużej”!
◊ Nina Przybylska

Foto. Monika Rogalska
via Facebook soł. Szczytniki

Foto. Monika Rogalska
via Facebook soł. Szczytniki
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Noworoczne spotkanie „Klaudynki“
Dnia 7 stycznia w restauracji „Biała Dama”
odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” zorganizowane przez Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
W imieniu „Klaudynki” zebranych powitała
Pani prezes Dagmara Horodecka. Podkreśliła ona, że miło spotkać się ponownie
w gronie podopiecznych i przyjaciół Klaudynki. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Pani Irena
Kaczmarek, chór „Koinonia” z parafii pw. św.
Wojciecha w Bninie oraz Tomasz Kilarski.
Poczęstunek podczas spotkania zapewniły:
cukiernia „Łobza” oraz rodzice ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz p. Marta
Boniec z przedszkola „Truskawkowa Polanka”.
Dagmara Horodecka podkreśliła, że miniony rok był szczególny, obchodzono
w nim 15 urodziny „Klaudynki”. Bardzo
podziękowała wszystkim, którzy przyczynili
się do wspaniałego roku pełnego miłych
niespodzianek. Z życzeniami życzliwości,
miłości oraz radości rozpoczęła się część
artystyczna – kolędowanie z chórem
i Tomaszem Kilarskim. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Podziękowanie

Dnia 13.01.2018 r. odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z Oddziałami Gimnazjalnymi w Kórniku. Tak , jak i w
poprzednich latach, bal odbył się w Hotelu
Podróżnik w Koszutach, który zapewnił gościom bardzo smaczne, obfite dania oraz
profesjonalną i miłą obsługę. Doskonałą
muzykę zapewnił DJ MUSIC TOM Tomasz
Wieszczeczyński. W dobry nastrój uczestników wprowadziło już samo serdeczne i
humorystyczne powitanie dokonane przez
panie: Emilię Urbaniak i Elwirę Dominiak.
Podczas balu, na którym bawiło się 130
osób, miała miejsce loteria fantowa. Nad
sprawnym jej przebiegiem czuwały panie:
Marzena Szubert, Marta Matuszak, Monika
Krok oraz wspomniane już wcześniej panie
Emilia i Elwira. W tym miejscu pragniemy
bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym rodzicom oraz naszym drogim,
hojnym sponsorom, od których otrzymaliśmy wsparcie w postaci voucherów na
usługi i zakupy oraz wiele cennych rzeczy.
Dochód z przeprowadzonej loterii zostanie
przeznaczony na zakup nagród w Programie
Motywacyjnym dla uczniów i klas naszej
szkoły - DREAM TEAM.
Szczególne podziękowania należą się firmie
JANTEX POLSKA Sp.z.o.o., która była fundatorem nagrody główej - roweru. Wszystkim
sponsorom za ich bezinteresowne zaan-

Wieści z Biblioteki

„Pasjoteka” na WOŚP

Jak co roku, biblioteka włączyła się do udziału podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, a dokładniej w
dniach 8 i 9 stycznia, zostało uszytych ponad
130 serduszek, które można było nabyć
podczas WOŚP. Dodatkowo nasze stoisko
obfitowało w piękne przedmioty wykonane przez uczestniczki warsztatów, można
tam było „zakupić”: szydełkowe serwetki
zakładki, broszki z filcu, stroiki gwiazdkowe,
kartki quillingowe, serwetki haftowane oraz
wiele, wiele innych przedmiotów. Dzięki
osobom odwiedzającym stoisko udało

wraz z Panią Anitą Wachowiak zagrali na
dzwonkach dwie kolędy. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski członkom „Klaudynki”, wolontariuszom, opiekunom życzył uśmiechu
na pozostałe 358 dni w roku. Wielką radość
przyniosła wizyta Św. Mikołaja. Podopieczni
otrzymali słodkie prezenty wraz z bonami
zakupowymi. Dodatkowym gadżetem były
kubeczki dla podopiecznych ufundowane
przez rodziców ze Szkoły Podstawowej w
Kamionkach. Miłą niespodzianką były rów-

nież bony na zabiegi rehabilitacyjne oraz
zajęcia hipoterapeutyczne dla podopiecznych, które będą mogły być zrealizowane
dzięki wsparciu finansowemu Fundacji
Zakłady Kórnickie. Zabawa taneczna przy
muzyce „DJ Andree” zakończyła kolejne
spotkanie Stowarzyszenia „Klaudynka”,
które oczywiście było można zorganizować
przy bezinteresownej pomocy ze strony
Restauracji Biała Dama.

się zebrać ponad 541 złotych na pomoc
w leczeniu noworodków. Bardzo dziękujemy za ofiarność a naszym Kochanym
Paniom za obecność i uśmiech.
Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 29 stycznia a w związku ze zbliżającymi się „Walentynkami” planujemy wykonywać „obrazy z
serduszkiem” techniką Decoupage-u. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie
www.biblioteka.kornik.pl .
Serdecznie zapraszamy.
◊ Biblioteka Publiczna w Kórniku

AKADEMIA e-SENIORA
kurs komputerowy
Obsługa
Internetu

10 darmowych
lekcji dla osób
w wieku 50+

Facebook

◊ Robert Wrzesński
Zakupy
online

gażowanie i hojność jeszcze raz bardzo
dziękujemy.
◊ Rada Rodziców
Nasi Sponsorzy:
JANTEX POLSKA Sp. z o.o. Zielniki/Środa Wlkp.
ACTIVE WOJCIECH GORZELANNY
ARKADA POKRYCIA DACHOWE
AUTO CZĘŚCI MOTOOIL
BIELBAW HOME KÓRNIK
CENTRUM SPORTU I REKREACJI OAZA
CUKIERNIA ELLITE
CUKIERNIA KAWIARNIA LODY MADY
ELWIRA DOMINIAK SKLEP TRIUMPH I SKLEP
PAPIERNICZO-ZABAWKOWY
FIRMA ZŁOTNICZO-JUBILERSKa
GRZEGORZ BŁASZAK
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„LEŚNA PRZYSTAŃ”
GRAFFITI ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE
HENKI EWA I MARCIN OSSOWSCY
JUBILER BUSZKIEWICZ
KM PARTNER
BIURO-SZKOŁA-ZABAWKI-BIUROSERWISKOMODA RETRO BUTIK
KOMPLEKSOWE USŁUGI FOTOGRAFICZNE
ROMAN CZECHOSKI
KWIACIARNIA BUKIECIK ANNA SZKLAREK
KWIACIARNIA DANUTA PERDOCH
KWIACIARNIA PŁOMYK ELŻBIETA WALERCZYK
KWIACIARNIA U AGATY BNIN

MARYLAND ANGIELSKI DLA DZIECI
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA
MARZENA SZUBERT
OAZA LOOK
PHU KAROT ROBERT TACIAK
PIZZERIA PICOLLO
POLIGRAFIA FABISIAK Z POZNANIA
PRINCESS KOSMETYKA
PROWENT BISTRO KÓRNIK BARTOSZ I FILIP
GORZAŁCZANY
PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO URSZULA
PRZYCHODZKA
RADEMENES ZOOLOGIA-WĘDKARSTWO
WALDEMAR POPRAWSKI
RESTAURACJA OSKAR
RESTAURACJA PROWANSJA
RESTAURACJA VENTUS
SALON FRYZJERSKI MARILYN W PASAŻU
MAGNOLIA
SKLEP 4.50
SKLEP BABY BOO
SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNY
DANUTA I MACIEJ LEHMANN
SKLEP PREZENCIK NA KAŻDĄ OKAZJĘ
SKLEP STYLE 40+
SKLEP WIELOBRANŻOWY „SMYK”
ELŻBIETA KERBER
SOLARIUM STUDIO-SUN
STUDIO EDEN
STUDIO URODY DAMIAN JANASIK
TOTU BAWIALNIA I KAWIARNIA
URZĄD MIASTA I GMINY W KÓRNIKU

Poczta
e-mail

Termin:
marzec – maj 2018
zgłoszenia (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, wybrana lokalizacja):
Tomasz Nowaczyk 604 532 435 lub tomasz.nowaczyk@vp.pl
Miejsce prowadzenia warsztatów - pracownie komputerowe w: SP nr 1 w Kórniku,
SP nr 2 w Kórniku, SP w Kamionkach, SP w Szczodrzykowie, SP w Radzewie, SP w Robakowie

Niepubliczne Przedszkole „Truskawkowa Polanka” w Kórniku zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej akcji promocyjnej!
Przyprowadź dziecko sąsiada, a oboje otrzymacie 100 zł rabatu na czesne na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Akcja promocyjna trwa od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.- przyprowadź w tym czasie sąsiada i oboje korzystajcie ze zniżki od 01.09.2018 r.
Warunki promocji:
1. W akcji mogą wziąć udział rodzice mieszkający na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zaproszenie do udziału, co najmniej jednego dziecka, które zostanie zapisane do Przedszkola
„Truskawkowa Polanka” jednocześnie z zapraszającym do udziału w akcji. Wówczas każde z dzieci otrzymuje rabat w kwocie 100 zł miesięcznie w okresie 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
3. Promocja dotyczy pobytu całodziennego- pełen pakiet.
4. Promocyjny pakiet obejmuje zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kulinarne,
sensoplastyka, całodzienne wyżywienie.
5. W przypadku rezygnacji z Przedszkola (w trakcie trwania promocji) jednego z pary dzieci, wówczas pozostające dziecko traci zniżkę 100
zł i automatycznie przechodzi na pakiet pełnopłatny.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: fb, tel. lub osobisty w placówce.
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W drogę, za promieniem Gwiazdy Betlejemskiej!
Są w roku takie chwile, które chciałoby się
zatrzymać na dłużej. Są takie wydarzenia,
o których niełatwo zapomnieć. To czas
Bożego Narodzenia, czas zadumy i refleksji
nad wielkim darem, jakim jest miłość Jezusa
do ludzi. To pora, aby w naszych sercach
odnaleźć dobro i pokój. Takie przesłanie
niesie Koncert Noworoczny, który stał
się już tradycją w Szkole Podstawowej w
Szczodrzykowie.
Występy wyjątkowych gości przyczyniły
się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery, którą podkreślała piękna iluminacja
sceny. Podążając po śladach stóp, jakie
na pokrytej śniegiem ziemi zostawił Bóg
-Człowiek, wybraliśmy się w bożonarodzeniową podróż po różnych krajach świata,
w poszukiwaniu miejsca , gdzie narodził
się Pan. Towarzyszyła nam poezja księdza
Jana Twardowskiego oraz wspaniałe popisy
wokalne i taneczne. Można było podziwiać
występy niezwykłych gości- kórnickich
chórzystów, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, absolwentów,
rodziców, nauczycieli i przede wszystkim
naszych wspaniałych uczniów. Celebrowaliśmy radość Bożego Narodzenia na różne
sposoby: tańcem, grą na instrumentach,
recytacją, śpiewem w różnych językach. Nie
zabrakło uśmiechu i zadumy, wzruszenia

ZANIM BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM Spotkanie
po latach
Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat,
które nie uczęszczały dotychczas do przedszkola
wraz z rodzicami na wyjątkowe zajęcia pt. „Zanim będę przedszkolakiem”
Grupa I: 12-13 luty 2018r. od godz. 9.00 do godz. 11.00
14 luty 2018r. od godz. 8.00 do godz.10.00
Grupa II: 14 luty 2018r. od godz. 10.30 do godz. 12.30
15-16 luty 2018r. od godz. 9.00 do godz. 11.00
Nabór do Grupy II po wyczerpaniu miejsc w Grupie I.
Podczas zajęć dzieci:
- będą miały możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami,
- będą uczestniczyć w twórczych zabawach dostosowanych do ich możliwości,
- poznają różnorodne techniki plastyczne,
- odkryją w sobie radość tworzenia.

i refleksji , powagi i zabawy. A wszytko razem
złożyło się na niezapomniany wieczór, pełen
życzliwości i zrozumienia. „Narodziłem się z
miłości, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie zwątpił
w moją miłość”- te słowa pomogły upewnić
się wszystkim, w przekonaniu, że Boga nie
trzeba szukać. Rodzi się każdego dnia w naszych sercach. Długo nie mogła wybrzmieć
ostatnia kolęda, którą śpiewali wszyscy
zaproszeni goście z Panem Burmistrzem

na czele... Długo trwały rozmowy, życzenia
przy kawie i słodyczach przygotowanych
przez rodziców... Aby pokój ogarnął nasze
serca. Byśmy potrafili światło oddzielić od
ciemności. Byśmy mieli siłę, by dobro wybierać. Byśmy umieli przebaczać i przepraszać.
Byśmy zawsze zdążali do Betlejem....
◊ Beata Pawłowska

Dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką rodziców. Uprzejmie prosimy o zabranie
obuwia zmiennego zarówno dla dzieci, jaki i rodziców.
Ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia telefonicznie lub
w sekretariacie placówki w godz.7.30 - 15.00 do dnia 07.02.2018r.
Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć wynosi 10 zł
(materiały plastyczne + poczęstunek)
Opłatę za udział w zajęciach po wcześniejszym zapisie należy uiścić na konto nr:
94 9076 0008 2001 0012 1620 0002
tytułem: Zanim będę przedszkolakiem, imię i nazwisko dziecka, oznaczenie grupy,
które otrzymają Państwo podczas zapisu telefonicznego lub w sekretariacie placówki.

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie,
ul. Dworcowa 11. Tel: 61 8171- 827
Serdecznie zapraszamy!!!

12 stycznia br. w restauracji „Gusto” w Kamionkach odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Był
to pierwszy rocznik, który opuszczał szkołę
po ukończeniu siódmej klasy w roku 1961
(klasy ósmej jeszcze wtedy nie było).
Spotkanie tym ciekawsze, że absolwenci
spotkali się po 57 latach. Gościem honorowym była wychowawczyni klasy, pani Janina
Jóźwiak-Tomaszewska. Miała ona kłopot
z rozpoznaniem niektórych uczniów.
Zaproszono też panią Małgorzatę Walkowiak, długoletnią sołtys wsi, a obecnie
dyrektor żłóbka w Kamionkach. Przygotowaniem spotkania zajęła się Halina Sieńko,
z domu Piasecka.
Pierwszym zaskoczeniem była stojąca
na stojaku duża plansza, a na niej zeskanowane zdjęcia z czasów szkolnych oraz
umieszczone motto: „To, co za nami, i to,
co przed nami, ma niewielkie znaczenie
w porównaniu z tym, co jest w Nas”. Pomniejszone wersje tej planszy otrzymaliśmy
w prezencie. Przy suto zastawionym stole
(szampan, tort, obiad, desery) wspominaliśmy lata szkolne, nauczycieli, warunki
życia. Każdy opowiadał historię swego życia
zawodowego i rodzinnego. Wszyscy mają
wnuki, a Halinka jest prababcią. Niestety
troje z absolwentów nie żyje.
Dużą niespodzianką był mini koncert
(załatwiony przez Halinkę) w wykonaniu
śpiewaczki z zespołu „Bajka” z Domu Kultury
„Orle Gniazdo” z Poznania., która pięknym
sopranem odśpiewała arie operetkowe.
Wspomnieniom nie było końca. Postanowiliśmy się spotkać za 3 lata, w sześćdziesięciolecie ukończenia szkoły.
◊ Małgorzata Walkowiak

WOŚP w przedszkolu

Jak co roku w Przedszkolu Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W wielkim finale
uczestniczyły wszystkie dzieci. Były tańce,
pląsy i konkursy. Biletem wstępu było „serduszko” WOŚP.
Dzieci i rodzice, znając dobrze cel, jaki
przyświeca tegorocznym dobroczynnym
zbiórkom organizowanym przez WOŚP,
chętnie dzielili się swoimi oszczędnościami
z potrzebującymi noworodkami.
Na zakończenie, po wesołych pląsach
i wspólnej zabawie, uczestnicy zakończyli
spotkanie, wspólnym zdjęciem i pozdrowieniem - „SIEMA” .
◊Agnieszka Sójka
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Podziękowanie

„ Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
potrzeby innego człowieka. Jedynie
człowiek wielkiego serca wyciągnie doń
pomocną dłoń”
Jak każdego roku Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wszystkich Świętych
w Kórniku, zwrócił się do mieszkańców
naszej Wspólnoty o wspomożenie rodzin,
osób chorych i samotnych, w przygotowaniu im godnego przeżycia Świąt Bożego
Narodzenia.
Dzięki dobroci i wrażliwości serc, osób
zamieszkujących naszą małą Ojczyznę,
PZC mógł zrealizować coroczną akcję charytatywną „Podaruj uśmiech&”. Dzięki wyjątkowej szczodrości Państwa darczyńców
94 dzieci otrzymało pod choinkę paczki z
prezentami. Ponadto 87 rodzin i osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, otrzymało świąteczny prezent
w postaci żywności oraz środków higieny.
Trzeba przyznać, że te liczby imponują.
Zaświadczają też o tym, że mieszkają
pośród nas osoby, które podzielają słowa
Matki Teresy z Kalkuty, że „Zawsze ilekroć

Informacja

o podejmowanych działaniach Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia
w Polsce im. św. Królowej Jadwigi Oddział
Gminy Kórnik w roku 2017
Szanowni mieszkańcy gminy Kórnik - kórnicki oddział Stowarzyszenia Geotermia
działa na terenie gminy Kórnik od końca
maja 2017 roku. W dniu 24 VI 2017 została
zorganizowania przy współudziale Władz
Gminy konferencja pt. „Energetyka odnawialna szansą rozwoju Miasta i Gminy
Kórnik”. Miała ona za zadanie zapoznanie
mieszkańców z zasobami wód geotermalnych i możliwościami ich wykorzystania
dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. W
konferencji brali udział specjaliści ze świata
nauki, m.in. światowej sławy prof. zw. dr
hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski.
Już w pierwszych dniach lipca 2017r. została
przeprowadzona rozmowa Władz Gminy
z Zarządem Stowarzyszenia przy udziale
pana geologa z UAM posiadającego uprawnienia Ministra Środowiska. Skutkiem tej
rozmowy było złożenie przez pana geologa
oferty do Władz Gminy, której celem ma
być pozyskanie materiałów archiwalnych
z Państwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie dotyczących istniejących
głębokich odwiertów występujących na
terenie gminy Kórnik oraz przeanalizowanie możliwości, jakie z nich wynikają.
Podkreślić należy, że materiały powyższe
wraz z analizą specjalisty są niezbędne do
podjęcia przez Gminę dalszych kroków
w tym temacie.

uśmiechniesz się do swego brata i wyciągniesz do niego ręce jest Boże Narodzenie”
Parafialny Zespół Caritas składa gorące
podziękowania Panu Zbigniewowi Grześkowiakowi, którego produkty żywnościowe
znalazły się na stole wigilijnym podczas spotkania opłatkowego Caritas. Pragniemy też
podziękować Pani Kindze Nowickiej, której
to talenty organizacyjne sprawiły, że uczestnicy tego spotkania, dziękując nie potrafiły
ukryć wzruszenia. Do nadania spotkaniu
świątecznego nastroju przyczynił się zespół
Wincentyńska Młodzież Maryjna, który
wspólnie z uczestnikami spotkania śpiewał
piękne, polskie kolędy. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Małgorzaty
Piotr wraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie oraz Pani Annie Juszczak z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku. Panie wraz z młodzieżą wykonały
odręcznie kartki świąteczne, którymi zostały
obdarowane osoby starsze, chore i samotne
zamieszkujące naszą Parafię. Dziękujemy
ministrantom, Panu Łukaszowi Błaszykowi,
Panu Andrzejowi Decowi za dostarczenie

paczek do punktu ich wydawania. Jesteśmy
wdzięczni Pani Halinie Budzie, która dostarczała świąteczne dary tym osobom, które
nie mogły ich odebrać osobiście.
Pochylamy się zatem z szacunkiem i
wdzięcznością przed Państwem Darczyńcami naszej kórnickiej Wspólnoty. Dziękujemy
za okazaną dobroć i życzliwy gest wsparcia
tych, którzy mogli spędzić Święta Bożego
Narodzenia godnie i uroczyście. Dostarczyli
też Państwo tym osobom przekonanie, że
jest na tym świecie ktoś, dla kogo ich los nie
jest obojętny. A to jest niezwykle ważne, co
z naciskiem podkreślała wspomniana już
Matka Teresa: „nic dla nikogo nie znaczyć,
to największe z cierpień”

Pan Burmistrz skierował sprawę do Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja
w ostatnich dniach sierpnia poddała pod
obrady z radnymi cele i zadania w zakresie
tematu geotermii. Z ramienia Stowarzyszenia udział w tych pracach brał również
geolog pan dr Marek Rasała, który przybliżył temat i udzielił fachowych odpowiedzi
na wszelkie wątpliwości radnych w tym
zakresie. Z zadowoleniem należy podkreślić, że część radych przychylnie odniosła
się do tematu, rozumiejąc potrzebę jego
zgłębienia i pokładając duże nadzieje na
dobro, jakie może wyniknąć z geotermii dla
mieszkańców i gminy.
Niestety zderzyliśmy się jako Stowarzyszenie także z dużym oporem części radnych.
Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na
obieg dokumentów urzędowych, rozpoczęcie prac przez pana geologa jeszcze w 2017
roku umożliwiłoby wcześniejsze zapoznanie
się z wynikami i dawałoby większe szanse na
uzyskanie rządowego dofinansowania do
dalszych prac. Pomimo pozytywnej opinii
pana Burmistrza i znalezienia na to odpowiedniej kwoty, część radnych, bez podania
uzasadnienia, zablokowała tę możliwość.
Środki na opracownie analizy możliwości
pozyskania wód termalnych i leczniczych
na terenie gminy Kórnik w kwocie 30 tys.
zł zostały wpisane do projektu budżetu
na 2018 rok. Niektórzy radni podejmowali
jeszcze kolejne próby przekierowania tej
drobnej, jak na możliwości gminy, kwoty z
tak ważnego celu dla całej gminy na jakieś
lokalne potrzeby, ale udało się temu przeciwdziałać i radni na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów w dniu 8 grudnia 2017
odrzucili te zakusy i ostatecznie 28. grudnia
budżet został zatwierdzony.

Aktualnie oczekujemy na szybkie uruchomienie przyznanych środków przez Władze
naszej gminy, by w kolejnych etapach jeszcze w roku bieżącym Gmina mogła ubiegać
się o finansowanie z NFOŚiGW. Jednak
mając świadomość, że każde środki są
ograniczone, a ilość zainteresowanych gmin
zwiększa się z roku na rok, źle stałoby się,
gdyby nasza gmina taką okazję przespała.
Stowarzyszenie ze swej strony zapewnia
o prowadzeniu w roku bieżącym szerokiej
akcji mającej na celu zapoznawanie mieszkańców z tematem geotermii w Polsce
oraz gminami, w których inwestycje są
prowadzone i w których mieszkańcy cieszą
się efektami podjętych przez gminy działań mających na celu poprawę ich życia.
12 I 2018r. w TVP Poznań w programie
Lustra został poruszony temat geotermii,
również w związku z działaniami w naszej
gminie. W rozmowach brali udział m.in.
przedstawiciele Stowarzyszenia z gminy
Kórnik i powiatu śremskiego. Link do programu: https://poznan.tvp.pl/35585299/owykorzystaniu-energii-geotermalnej-wwielkopolsce-12012018

Za Parafialny
Zespół CARITAS
◊Teresa Stencel

◊ Zarząd Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce
im. św. Królowej Jadwigi Oddział
Gminy Kórnik

Nabór na stanowisko
Głównego Księgowego
Kórnickiego oŚrodka Kultury
Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury
w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego instytucji kultury
Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
1.Warunki zatrudnienia:
A) forma zatrudnienia umowa o pracę;
B) wymiar zatrudnienia 1/2 etatu oraz 1/2
etatu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego
2.Wymagania stawiane kandydatowi:
A) niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- osoba nie była prawomocnie skazana za
przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):
a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne
studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia
praktyka w księgowości,
b) średnia, policealna lub pomaturalna
szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia
praktyka w księgowości,
c) osoba wpisana do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na
podstawie odrębnych przepisów;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego
księgowego;
B) dodatkowe:
1) biegła znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów
publicznych, planu kont, a w szczególności
przepisów prawa: ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o finansach publicznych,
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy,
kodeksu postępowania administracyjnego
oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej
instytucji kultury,
2) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
3) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych
środków finansowych,
4) zaawansowana umiejętność obsługi
komputera, znajomość programów finan-

sowo-księgowych,
5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz,
zestawień, planów w oparciu o materiały
źródłowe i przewidywane założenia,
6) znajomość procedur kontroli zarządczej
7) samodzielność, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego
podejmowania decyzji, komunikatywność
i umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie całości spraw związanych
z rachunkowością Kórnickiego Ośrodka
Kultury w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami
pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym instytucji kultury
oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
4) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji
kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.
5) Przygotowywanie projektów budżetu
instytucji kultury.
6) Sporządzanie planu finansowego i
sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące
dokonywanie korekt.
7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie
sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
8) Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych,
zaliczek podatkowych, składek, potrąceń
oraz terminowego ich przekazywania.
9) Opracowanie projektów dokumentów
regulujących organizację rachunkowości
w instytucjach kultury.
10) Obsługa programów komputerowych
finansowych – w tym m.in. sporządzanie,
rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS, obsługa programu.
11) Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu
Statystycznego oraz innych sprawozdań
wymaganych odrębnymi przepisami.
12) Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi
księgowej.
13) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
14) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i wyposażenia, sprzętu oraz
innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15) Tworzenie planu kont, instrukcji
obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych
regulujących funkcjonowanie gospodarki
finansowej instytucji kultury.
16) Wykonywanie czynności administracyj-

nych oraz innych nie wymienionych wyżej
zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora
jednostki należą do kompetencji głównego
księgowego.
17) Prowadzenie spraw kadrowych KOK.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administracyjno-biurowym:
– administrowanie i obsługa biura,
– prowadzenie sekretariatu,
– przygotowywanie dokumentacji,
– organizacja i kontrola obiegu dokumentów,
– archiwizacja dokumentów,
– sporządzanie raportów i zestawień,
- pomoc przy organizacji i prowadzeniu
imprez KOK
4.Wymagane dokumenty:
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o
pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o
stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z 2016, poz. 922).
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 5 lutego
2018 r. w biurze KOK ul. Prowent 6 do
godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć
w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego
księgowego w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnicki Ośrodek Kultury ul.
Prowent 6, 62-035 Kórnik. Postępowanie
konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów oraz rozmowy
z kandydatami. O terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmów kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do KOK po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
kornik.pl) oraz na stronie internetowej
KOK: www.kornickiosrodekkultury.pl
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Konkurs
„Europejska nagroda młodzieżowa”
Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech. Konkurs
adresowany jest dla dzieci i młodzieży z
gminy Königstein oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Czym dla ciebie jest Europa?”
Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 6 do 21 roku życia.
Na konkurs można zgłosić:
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik od dnia 26 stycznia
2018r. do dnia 19 lutego 2018r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej
nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na
cele rolne:
- 1 dz. nr 244/1 o pow. 1,0892 ha, położona w miejscowości Czołowo,
- 1 dz. nr 580 o pow. 1,0500 ha, położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 dz. nr 371 o pow. 0,1100 ha i 1 dz.
nr 373/7 o pow. 0,3765 ha położone
w miejscowości Radzewo - do wydzierżawienia łącznie.
2) nieruchomości przeznaczone cele
rekreacyjne:
- cz. działki nr 434/4 o pow. 0,0310 ha
położona w miejscowości Borówiec,
- 1 dz. nr 891/1 o pow. 0,0284 ha położona w miejscowości Kórnik,
- 1 dz. nr 674/2 o pow. 0,0522 ha położona w miejscowości Kórnik obręb
Bnin.
3) nieruchomość przeznaczona pod
zieleń urządzoną:
- 1 dz. nr 418/12 o pow. 0,0166 ha położona w miejscowości Kórnik.
Bliższych informacji można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2,
tel. (61) 8170-411, wew. 675.

- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod
uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut)
na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, np. klasa, jak i indywidualni
uczestnicy.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro.

„Umiera się nie dlatego
by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej”
Z wielkim żalem i smutkiem
żegnamy naszego serdecznego
Kolegę

Dariusza
Juszczaka
który zmarł na skutek ciężkiej
choroby, 17.01.2018 roku.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
składają
Zarząd i Pracownicy
Spółki Jagrol

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 2017 r., poz. 1073 ze zm.)
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.
2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XLI/557/2017 z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Dachowie, w rejonie ulic Nowina
i Chabrowa, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana układu
komunikacyjnego. Parametry dotyczące
zabudowy mieszkaniowej pozostaną
bez zmian.

(Nagrodę może otrzymać jedna osoba
lub grupa, a także może być podzielona
między kilku uczestników). Przewidywane
są również nagrody pocieszenia.
Prace prosimy składać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do
dnia 01.03.2018 roku.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie
karty zgłoszeniowej .
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną komisję, najlepsze prace
zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego
w Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się
przed tegorocznymi wakacjami letnimi
w Königstein.

Serdeczne podziękowania
Księdzu Proboszczowi Parafii
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
Grzegorzowi Zbączyniakowi,
firmie pogrzebowej, Zarządowi
i Pracownikom Spółki „Jagrol”,
firmie TOP FARMS Wielkopolska – Dział Ziemniaka, Rodzinie,
Przyjaciołom, Kolegom oraz
wszystkim tym, którzy łącząc się
z nami w bólu uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej
naszego ukochanego Męża i Ojca

śp. Dariusza
Juszczak
składają pogrążeni w smutku
żona i syn

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 28
lutego 2018 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Aktualności

dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół
Dofinansowanie z PCPR

Dzisiejszy numer chciałabym poświęcić na
sprawy „techniczne”, a mianowicie możliwości korzystania z różnych dofinansowań
dla osób z orzeczeniem. Warto na wstępie
podkreślić, że możliwość otrzymania dofinansowania z jakiegokolwiek tytułu dla osoby z różnoraką niepełnosprawnością to nie
żaden przywilej, ani korzyść. Bo z pewnością
mając jakikolwiek wybór – każdy wybrał by
jednak zdrowie, a nie borykanie się z trudami wynikającymi z niepełnosprawności.
Miasto i Gmina Kórnik należą do powiatu poznańskiego, zatem instytucją na
szczeblu powiatowym wspierającą osoby
z niepełnosprawnościami jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
(PCPR). W ostatnich latach dość często
zmieniali siedzibę, ale obecnie PCPR mieści
się przy ul. Słowackiego 8. W ramach szerokiego spectrum działalności PCPR jest
szczególnie nam istotna realizacja zadań
dotyczących udzielania pomocy finansowej
osobom niepełnosprawnym ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności mogą się ubiegać o
dofinansowanie do różnych aspektów własnego funkcjonowania. Dofinansowanie nie
może obejmować kosztów realizacji zadań
poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie do zaopatrzenia osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. W ramach tego zadania osoby z
niepełnosprawnością mogą ubiegać się o
dofinansowanie takich sprzętów m. in. jak:
łóżko rehabilitacyjne (maksymalna wartość
dofinansowania z PCPR wynosi 1900 zł),
rower rehabilitacyjny lub orbitrek (400 zł),
platforma wibracyjna (1200 zł), bieżnia rehabilitacyjna (1300 zł), komputer lub inne tego
typu urządzenie (1000 zł). Dofinansowanie
do komputera może być udzielone tylko
wtedy, gdy jest on zakupiony wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym
do rehabilitacji w warunkach domowych.
Wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych!
Najpierw należy złożyć wniosek, a dopiero
po podpisaniu umowy z PCPR można zakupić konkretny sprzęt rehabilitacyjny.
Dofinansowanie do zaopatrzenia osób
niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach tego
zadania osoby z niepełnosprawnością mogą
ubiegać się o dofinansowanie przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych,
na które refundacja ze środków NFZ.
Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności, a zakupujące pieluchomajtki, wkładki anatomiczne zlecone w
ramach NFZ mogą się ubiegać o dodatkowe
środki w tym zakresie. W ramach tego zadania można ubiegać się o dofinansowanie
do m.in. wózka inwalidzkiego, kul, balkonika,
ortezy, butów rehabilitacyjnych, aparatów
słuchowych (z zastrzeżeniem, że dla osób
powyżej 26 roku życia przysługuje z PCPR
dofinansowanie tylko do jednego aparatu
słuchowego i jednej wkładki usznej), materacy i poduszek przeciwodleżynowych,
pionizator. Limit dofinansowania wynosi w
2018 roku 80% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ, nie więcej niż wkład własny
wnioskodawcy, gdy zakup tychże środków
następuje za cenę wyższą niż limit ustalony
przez NFZ. Przy zakupie w limicie wartość
dofinansowania może wynosić 100 % udziału własnego. Wnioski są rozpatrywane w
kolejności złożenia do wyczerpania środków
finansowych!
Dofinansowanie do uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu
dofinansowania mają dzieci do 16 lub 24
roku życia, uczące się i niepracujące bez
względu na stopień niepełnosprawności. W
drugiej turze – osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, które nie korzystały
w poprzednim roku z dofinansowania do
turnusu, a w trzeciej osoby ze znacznym
stopniem, które korzystały w poprzednim
roku. Przyznanie dofinansowania zależy od
oceny sytuacji społecznej dokonanej przez
pracownika socjalnego każdego wniosku
i udzielonej na tej podstawie punktacji. W
pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie te osoby, których wniosek otrzyma
największą liczbę punktów. Przy równej
liczbie punktów będzie brana data złożenia
wniosku.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Przyznanie dofinansowania
zależy od oceny sytuacji dokonanej przez
pracownika socjalnego każdego wniosku
i udzielonej na tej podstawie punktacji.
Ocena zostaje dokonana po wizji lokalnej.
Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy
będzie udzielane wyłącznie na jedną barierę
architektoniczną. W ramach likwidacji barier
architektonicznych PCPR ustaliło następujące limity: dostosowanie łazienki – do kwoty
7000 zł, wykonanie podjazdu z kostki brukowej lub konstrukcji stalowej – do kwoty
10 000 zł, zakup i montaż windy – do 40
000 zł. W pierwszej kolejności otrzymają
dofinansowanie te osoby, których wniosek
otrzyma największą liczbę punktów. Przy
równej liczbie punktów będzie brana data

złożenia wniosku.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie
niepełnosprawnej porozumiewaniasię z
innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji. Przyznanie
dofinansowania zależy od oceny sytuacji
dokonanej przez pracownika socjalnego
każdego wniosku i udzielonej na tej podstawie punktacji. W ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się PCPR ustaliło następujące limity: zakup komputera, laptopa
lub notebooka – do kwoty 1000 zł, zakup
telefonu komórkowego – do 500 zł. W pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie te
osoby, których wniosek otrzyma największą
liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów
będzie brana data złożenia wniosku. Jeden
wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do kwoty 4 000 zł.
Dofinansowanie nie przysługuje osobom
niepełnosprawnym, które w ciągu trzech
lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze
środków PFRON.
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych. Przyznanie dofinansowania
zależy od oceny sytuacji dokonanej przez
pracownika socjalnego każdego wniosku
i udzielonej na tej podstawie punktacji. W
ramach likwidacji barier w komunikowaniu
się PCPR ustaliło następujące limity: zakup
i montaż podnośnika łazienkowego – do
kwoty 5 000 zł, zakup i montaż podnośnika transportowego – do kwoty 10 000 zł.,
zakup i montaż schodołazu – do kwoty 11
000 zł, zakup i montaż bram wjazdowych
i garażowych – do kwoty 4 000 zł., zakup
roweru trójkołowego – 1 500 zł. W pierwszej
kolejności otrzymają dofinansowanie te
osoby, których wniosek otrzyma największą
liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów
będzie brana data złożenia wniosku. Jeden
wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do kwoty 11 000 zł.
Wnioski można pobrać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy
ul. Słowackiego 8, wydrukować ze strony
internetowej pcpr.powiat.poznan.pl lub
pobrać z biura Gminnego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych w Kórniku (wtorki i
piątki 11.45 do 15.45 w Przychodni Zdrowia,
pokój 304, 2 piętro).
na podstawie: www.pcpr.powiat.poznan.
pl opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671
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AFISZ

30.01 - BAJKOCZYTANIE: KICIA KOCIA. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
31.01 - AKADEMIA SENIORA: WARSZTATY
KRAWIECKIE. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Zajęcia bezpłatne. Informacje i zapisy:
Magdalena Pawlaczyk (tel. 886 111 091),
Robert Jankowski (tel. 515 229 684).

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

2.02 - BADMINTON WIECZOROWĄ PORĄ - II
NOCNY TURNIEJ BADMINTONA. Radzewo,
godz. 22:00.
6.02 - BAJKOCZYTANIE: YETI. Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
7.02 - AKADEMIA SENIORA: ZABAWA TANECZNA. Strażnica OSP Kórnik, godz. 17:00.
Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia
bezpłatne.
13.02 - BAJKOCZYTANIE: CHARLIE I LOLA.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
14.02 - AKADEMIA SENIORA: ZABAWA WALENTYNKOWA. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
Zajęcia bezpłatne.

15.02 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
Robert Jankowski – USA. KCRiS OAZA, restauracja „Ventus”, godz. 19.00.
20.02 - BAJKOCZYTANIE: MADIKA. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
21.02 - AKADEMIA SENIORA: PODRÓŻE FILOZOFICZNE Z ROBERTEM JANKOWSKIM.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
27.02 - BAJKOCZYTANIE: MROŹNA NOC.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
28.02 - AKADEMIA SENIORA: GMINASTYKA.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

◊ ZF

Salon poezj
w Kolegiacie

Zbliżają się ferie

W poniedziałek, 12 lutego w województwie wielkopolskim rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 25 lutego. Jakie atrakcje czekają na dzieci i młodzież w naszej gminie? Poniżej kilka propozycji...
Szkoła Podstawowa w Bninie organizuje
wyjazd do Międzygórza na obóz językowy
EuroWeek (od 20-24.02.2018 r.) , wyjazd
do Dźwirzyna dla klas V - VII organizowany
przez OPS (18-24.02.2018 r.) oraz zajęcia
sportowe w szkole (13 i 15.02.2018 r.,
w godzinach 10:00-12:00).
W Szkole Podstawowej w Robakowie
ferie przebiegać będą w duchu sportowej
rywalizacji. Zostaną przeprowadzone dwie
imprezy:
- VIII Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie w halowej piłce nożnej
dla szkół podstawowych gminy Kórnik
(rocznik 2002 i młodsi),
- VIII Mistrzostwa Gminy Kórnik w futbolu
stołowym (piłkarzyki) w kategorii PARY
OPEN dla szkół podstawowych gminy
Kórnik.
Imprezy odbędą się w poniedziałek 12 lutego 2018 r., o godz. 9:00. Termin zgłoszenia drużyn możliwy jest do
dnia 9 lutego 2018 r. na adres mailowy:
sekretariat@sprobakowo.kornik.pl

ZAPROSZENIE!

Gościem styczniowego Krakowkiego Salonu
Poezji, tym razem nie na salach Zamku lecz
w Kolegiacie Kórnickiej, była Dorota Segda,
która przeczytała fragmenty „Dębów patriarchy Izaaka” oraz „Księgi Rodzaju”. Aktorka wystapiła wcześniej z tym programem
w Poznaniu, a wydarzenie wpisane było
w obchody Dni Judaizmu.

ZARZĄD KOŁA PZW KÓRNIK
ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Kórnicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci
i młodzież szkolną od lat 7 na zimowe warsztaty radiowe „Radio – teatr wyobraźni”.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku
do piątku w pierwszym i drugim tygodniu
ferii w godzinach 10:00-14:00. W programie
warsztatów przewidziano m.in. zapoznanie
się z tajnikami pracy dziennikarza radiowego, tworzenie słuchowiska, gry i zabawy,
a także prezentacje słuchowisk radiowych.
Planowanym efektem zajęć będzie słuchowisko radiowe w wykonaniu uczestników.
Koszt warsztatów 50 zł za tydzień. Zapisy
pod numerem telefonu 503 016 249 bądź
drogą elektroniczną: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku w pierwszym tygodniu ferii (12-16 lutego) organizuje
warsztaty literacko-plastyczne „Świat fantazji”. Zajęcia odbywać się będą w godzinach
12.00-13.30. W drugim tygodniu wakacji
(19-23 lutego) w fili Bibloteki Publicznej
w Bninie od godz. 11.00 do 12.45 przeprowadzone zostaną warsztaty literacko-pla-

styczne „Tajemnice mieszkańców lasów”.
Zapisy pod numerem telefonu 618 170 021.
W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza” organizowane są dwa turnusy pobytowe w Oaza Kids. Dzieci będą mieć okazje
do udziału w zajęciach plastycznych, grach i
zabawach oraz do codziennego pobytu na
basenie (nauka pływania, zabawa). Uczestnicy mają również zapewnione 3 posiłki dziennie. Koszt turnusu wynosi 359 zł. Zapisy pod
numerem telefony 666 167 338.
Do 25 lutego działa również lodowisko na
kórnickim rynku (poniedziałek – niedziela:
13:00–20:00).
W Borówcu, w pierwszym tygodniu ferii
Stowarzyszenie Zaangażowani organizuje
serie całodniowych warsztatów (godz. 7:3016:30). Warsztaty i wycieczki są bezpłatne,
przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Niestety limit wolnych miejsc został już
wyczerpany.
Na zasadach komercyjnych różnego typu
aktywności w czasie ferii organizują również
podmioty prywatne działające na terenie
gminy.
◊ ZosiaFludra

PATENT NA BEZPIECZNE FERIE
Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą
na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my
- Państwowa Inspekcja Sanitarna.
A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie:

ZA ROK 2017,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 28.01.2018. O GODZINIE : 10.00

◊ ŁG

W STRAŻNICY OSP KÓRNIK .UL.20 PAŻDZIERNIKA
Fot. Łukasz Błaszyk

Kolędowanie
po sąsiedzku

W TAKIM ZEBRANIU.BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKICH
ZAPRASZAMY.
ZARZĄD

Kórnicki chór Castellum Cantans pod dyrekcja Dariusza Tabisza i działający przy pafafii
w Bninie chór „Koinonia” pod dyrekcją
Doroty Pielichowskiej-Borysiewicz kolędowały wspólnie w Kolegiacie Kórnickiej (14
stycznia) i kościele w Bninie (21 stycznia).
Zespoły naprzemiennie, a także wspólnie
przedstawiały utwory związane z okresem
Bożego Narodzenia ze swoich repertuarów.
◊ ŁG

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO CZŁONKA JEST UCZESTNICTWO

PLANUJ:
A GDY WYCHODZISZ NA ZEWNĄTRZ. Ubieraj się stosownie do pogody – pamiętaj o szaliku, czapce, rękawiczkach, nieprzemakalnej
kurtce i butach. Zabezpiecz skórę twarzy i rąk kremem ochronnym
na zimno i wiatr. Nie wychodź z domu głodny – uczucie sytości
zwiększy odporność na odczucie zimna.
B BEZPIECZNY WYPOCZYNEK. Na nartach zjeżdżaj tylko na oznakowanych trasach. Nie przywiązuj sanek do auta itp. Nie zjeżdżaj na
sankach w pobliżu jezdni. Na łyżwach ślizgaj się tylko w wyznaczonych miejscach. Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę!
C NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. Nie rozgrzewaj się alkoholem. Przebywanie pod wpływem alkoholu na mroźnym powietrzu grozi utratą
przytomności, wychłodzeniem organizmu, a nawet śmiercią.
D WYJAZD NA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK. Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź
pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej:
www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

OBSERWUJ:
OBSERWUJ PROGNOZY POGODY. Pamiętaj żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. Ograniczaj zbyt długie przebywanie na mrozie.
NA STOKU dostosuj trasę do swoich umiejętności i pogody. Zabierz telefon komórkowy z dobrze naładowaną baterią oraz numerem alarmowym. Nie oddalaj się od grupy na
szlakach.
PAMIęTAJ! Wchodząc na zamarznięty zbiornik wody zawsze ryzykujesz! Gdy lód się pod tobą załamie rozłóż szeroko ręce, zwiększając kontakt z pokrywą lodową. Cały czas
staraj się wezwać pomoc. Gdy samodzielnie uda Ci się wydostać na zewnątrz, poruszaj się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód.
IDĄC DO KLUBU z przyjaciółmi zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw.
„dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli
czyjeś zachowanie budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się,
reaguj!

Fot. Łukasz Błaszyk
ulotka_210x210mm_FERIE.indd 1
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XXI Maraton Aerobikowy

Turnieje AVIA CUP oraz Gala KS Avia 2017

W sobotę 20 stycznia odbył się kolejny –
już XXI Maraton Aerobikowy! Tradycyjnie
Maraton rozpoczął się od przywitania
przez Dyrektora KCRiS OAZA, po którym
mogliśmy gorąco i walecznie rozpocząć
trening Cardio. Wszyscy instruktorzy (Wojtek, Asia, Aga, Inez, Ola, Karolina) zachęcali Nas swoją energią, pasją, wspaniałą
atmosferą i uśmiechem do pozostałych
zajęć, tj. Mocny brzuch + Stretch, BODYCOMBAT, ABT, FAT Burning, Joga, Jump
& Shape oraz Nasze najnowsze zajęcia
CXWORX.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i wspólny intensywny
trening! Tym samym gorąco zapraszamy
na przyszłą edycję wiosenną!

Klub Sportowy AVIA Kamionki zorganizował
po raz pierwszy w Kamionkach w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej cykl sześciu
turniejów piłki nożnej AVIA CUP,
• 18.11.2017 – roczniki 2011/2012
• 25.11.2017 – rocznik 2010
• 02.12.2017 – rocznik 2009
• 09.12.2017 – rocznik 2008
• 16.12.2017 – rocznik 2007
• 06.01.2017 – roczniki 2006/2005
W zawodach wzięło udział 60 zespołów
i ponad 600 zawodników w różnych grupach
wiekowych.
Do udziału w turniejach zaproszono drużyny
z poszczególnych grup wiekowych z klubów
zlokalizowanych w Gminie Kórnik oraz z zaprzyjaźnionych klubów, z którymi zawodnicy
Klubu Sportowego AVIA zmagali i zmagają
się w ramach rozgrywek organizowanych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Przez ostatnie dwa lata Klub Sportowy AVIA
Kamionki organizował turnieje piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej
w Daszewicach (sąsiednia miejscowość, sąsiednia gmina), z racji tego, iż w Kamionkach
oraz sąsiednich wioskach naszej gminy brak
było obiektu sportowego umożliwiającego
przeprowadzenie turniejów piłki nożnej.

Firmie Go Events oraz Sensual Fitness dziękujemy za współpracę, a poniższym sponsorom za wzbogacenie naszej imprezy:
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
AZART Agnieszka Ździebkowska
Dietostyl Monika Majchrzycka – Eliks
Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
Kwiaciarnia BUKIECIK
Mc Donalds
OAZA LOOK fryzjerstwo
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Restauracja Ventus
Salon kosmetyczny PRINCESS

Obecnie, gdy jest już oddany do użytkowania obiekt sportowy w Kamionkach
o znacznie lepszych parametrach (większa
widownia oddzielona od płyty boiska), po
raz pierwszy turniej został zorganizowany
w nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Przybyli goście byli
zachwyceni obiektem, ale jeszcze bardziej
organizacją i atmosferą zmagań. Już podczas rozgrywek pytano o kolejne terminy
rozgrywek i zachęcano organizatorów
do ponownego zorganizowania turnieju.
Nie obyło się bez poczęstunku, nagród
i odznaczeń oraz w starszych rocznikach dodatkowo wyborów najlepszych zawodników
turnieju, najlepszych bramkarzy oraz królów
strzelców, którzy wyłonili się sami podczas
rozgrywek po przez zdobycie największej
ilości goli.
Rok 2017 był bardzo owocny dla Klubu
Sportowego AVIA Kamionki. Podsumowanie roku nastąpiło podczas Wigilii klubowej
22.12.2017, która została połączona z Galą
Avii 2017. Drużyna seniorska AVII Kamionki wywalczyła awans do klasy okręgowej.
W 2017 podobnie jak w roku 2016 BVB
Evonik Fußballschule wraz z klubem KS

◊ „Oaza”

Dobrze rozpoczęty 2018 !
Ośmioro zawodników reprezentowało UKS TKD Kórnik na zawodach rozgrywanych w dniach 13-14.01.2018 r.
w Zalasewie.To pierwszy w tym roku
turniej zaliczany do Pucharu Polski.
Dla Klubu z Kórnika lepszej inauguracji roku nie można sobie wymarzyć:
zawodnicy zdobyli aż sześć medali!
W sobotę na matach walczyli kadeci:
Marek Binetti, Milena Michałowska i Julia
Szpak oraz juniorzy Celestyna Siejak, Dawid Smajdor i Bartosz Karaśkiewicz. Dla
Marka to dopiero drugi start w kategorii
kadet. Bardzo dobrze spisały się dziewczęta - Milena zdobyła brąz a Julka złoto. Miłą
niespodziankę sprawił wszystkim Dawid
Smajdor, który po raz pierwszy stanął na
macie jako junior w kategorii 51 kg i zdobył
złoty medal. Złoty krążek przywiózł także
Bartosz Karaśkiewicz. Pierwszego dnia mnie
szczęścia miała Celestyna Siejak, ale cenne
doświadczenie z soboty przydało się w
niedzielę, gdy zawodniczka UKS TKD Kórnik
startowała w kategorii młodzieżowiec 46 kg
i zdobyła złoty medal. Największe słowa
uznania należą się Emilce Siejak i Kamilowi

Dwa medale w Bydgoszczy
Czaplickiemu - debiutującym w niedzielę
w kategorii młodzik. „Srebrna” Emilka
stoczyła trzy zwycięskie pojedynki ulegając
dopiero w finale. Mniej szczęścia miał Kamil,
który odpadł w czasie walk eliminacyjnych.
Zadowolenia z postawy swoich podopiecznych nie kryli trenerzy Andrzej Bartosiewicz

i Karol Włodarczak, którzy opiekowali się
zawodnikami w trakcie turnieju. Zawodnikom i trenerom serdecznie dziękujemy za
sportową postawę i godne reprezentowanie
Klubu z Kórnika.
◊ UKS TKD

13 stycznia trójka zawodniczek sekcji łuczniczej UKS Jedynka Kórnik wzięła udział
w trzeciej rundzie Halowego Pucharu Bydgoszczy. Dwójka z nich wróciła do domu
z medalem na szyi. Zwycięstwo okraszone klubowymi rekordami odniosła Zofia
Brylewska, która wyprzedziła niezwyciężoną dotychczas reprezentantkę gospodarzy.
Trzecie miejsce z niewielką stratą do drugiego zajęła Zuzanna Banecka, która również
uzyskała świetne wyniki. W dodatkowej konkurencji nagrodę za wygraną wywalczyła
Zosia, która w finale była minimalnie lepsza od Zuzi. Nieco słabiej powiodło się ich
starszej koleżance. Roksana Toboła dopiero w drugiej części zawodów zaczęła strzelać
precyzyjnie i ostatecznie zajęła 5 miejsce.
◊ Karol Niemier

Avia Kamionki zorganizowały obóz piłkarski
w Kamionkach, w których wzięło udział około
80-ciu uczestników, pięciu trenerów
z Niemiec wspieranych przez polskich
kolegów. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano zgrupowanie AVII Kamionki
w Łężeczkach. Drużyny młodzieżowe AVII
Kamionki w ramach rozgrywek organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej zajmowały w 2017 roku bardzo
dobre miejsca w rozgrywkach (jeden
z zespołów z rocznika 2007 oraz zespół
z rocznika 2010 zwyciężyły w swoich grupach). W związku z powyższym nie mogło
się odbyć bez nagrodzenia najlepszych zawodników. Podczas Gali Avii 2017 wybrano
„złotą jedenastkę AVII 2017”. Laureatom
gratulujemy. Złożono również podziękowania dla osób najbardziej wspierających klub
w codziennych pracy. Osób wspierających
jest jednak znacznie więcej, nie sposób jednak wszystkich wymienić, wszyscy jednak
zasługują na podziękowania. Zawodnikom
i klubowi życzymy dalszych sukcesów
w 2018 roku.
◊ Krzysztof Pancewicz
				
Jerzy Walczyk
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Praca w magazynie w Koninku
dla panów do 30 lat. Kompletacja,
rozkładanie. 14 zł/h netto. Tel. 664
151 479
Praca! Zatrudnię ekspedientkę
do sklepu spożywczego na terenie
Borówca. Tel. 608 325 086

INNE
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 692 763 808
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 692 763 808
Sprzedam mieszkanie 2 pok.
I piętro 46 m² z garażem w budynku.
Tel. 692 763 808
Sprzedam mieszkanie 3 pok.
I piętro 57 m². Tel. 692 763 808
Poszukujemy mieszkań, domów,
lokali i działek do wynajmu lub
sprzedaży, Nieruchomości AM.
Tel. 608 092 266
Księgowość: książka przychodów
i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, prywatny najem, Zus, Pit.
Tel. 883 745 402
Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr
Przemysław Taciak, Witaszyce
ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu.
Tel. 531 294 499
Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice.
Tel. 537 394 398
Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
Sprzedam grunt budowlany 0,79
ha. Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha.
Tel. 691 783 400

Wydzierżawię lub sprzedam gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-15 kg.
Bnin, ul. Błażejewska 43
Sprzedam pięknie brzmiącą akustyczną gitarę Hohner z przystawką,
używana, tanio. Tel. 602 742 550
Sprzedam w centrum Kórnika
działkę 425 m² + kawalerka do kapitalnego remontu. Tel. 691 793 249
Sprzedam w centrum Kórnika
działkę 425 m² + lokal na działalność gospodarczą do remontu.
Tel. 691 793 249
Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki, cena 2200 zł - do negocjacji.
Tel. 695 092 823
Sprzedam dwie kolumny głośnikowe
firmy Eltax, 4-8 Ohm, 1 sztuka 60 zł. Tel.
609 666 689
Sprzedam tapczanik dziecięcy Ikea
koloru granatowego. Cena 130 zł.
Tel. 609 666 689
Sprzedam dwie alby: dziewczęcą
i chłopięcą. Cena 40 zł za sztukę.
Tel. 601 746 930
Sprzedam łyżwy dziewczęce figurówki białe, roz. 37 i 38 oraz chłopięce
hokejówki czarne, cena 25 zł - sztuka.
Tel. 601 746 930
Sprzedam Fiat Brawa 1,9 JTD,
rok 2000. Tel. 609 194 904
Sprzedam Mercedasa klasa,
rok produkcji 2006, cena do uzgodnienia. Tel. 663 251 684
Sprzedam działkę w Konarskim,
okolice Kórnika. Cena do uzgodnienia. Tel. 663 251 684
Do wynajęcia garaż w Kórniku.
Tel. 669 682 903
Dorabiamy klucze Kórnik – Kiciny
na garażach. Tel. 723 333 833 i 607
257 171
Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, remonty łazienek,
tynki ozdobne, beton art. Tel. 661
455 915

Firma remontowo-budowlana z
wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płoty,
klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
Szukam mieszkania, 2 pokoje (niekoniecznie umeblowane), kuchnia
i łazienka. Kórnik i okolice. Osoby
pracujące. Mamy małego pieska.
Tel. 501 523 226

Sprzedam drewno opałowe paletowe sezonowane 6 lat. Pocięte
na klocki, deski, kantówki, bardzo
suche. Tel. 606 972 104
Sprzedam dom wolnostojący z
działką 700 m² w pięknym położeniu
w centrum Kórnika. Tel. 606 972 104



Serdecznie zaprasza maluchy w wieku 2,5-6 lat
na zbliżające się wydarzenia:
 26 stycznia 2018 „Nowe przygody Tomka Wszędobylskiego” teatrzyk lalkowy godzina 9.30, wstęp bezpłatny.
 30 stycznia 2018 „W karnawale same bale” – otwarty balik
karnawałowy, rozpoczęcie o godzinie 9.30 - 11.30.
W programie gry, konkursy, loteria, tańce i obowiązkowe
przebranie, wstęp bezpłatny.
 6 luty 2018 DRZWI OTWARTE godzina 16.30 – gry i
zabawy w salach przedszkolnych, zwiedzanie przedszkola,
poczęstunek.
Szczegółowe informacje na stronie www.truskawkowapolanka.pl

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.
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 1 lutego 2018 r.

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku wraz z działającymi w niej wspólnotami, serdecznie zaprasza na

II SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE „W BOGU SIŁA. MOC UZDROWIENIA”,

które odbędzie się w dniach 17-18 (sobota, niedziela) lutego 2018 r. na hali KCRiS Oaza ul. Ignacego Krasickiego 1 w Kórniku.
Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób świeckich i duchownych, które chcą wspólnie wielbić Pana Boga modlitwą i śpiewem.
Wydarzenie poprowadzi o. Paweł Sawiak SJ wraz z zespołem Mocni w Duchu i Marcinem Zielińskim.
Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w Spotkaniu Ewangelizacyjnym pod opieką rodziców.
Wstęp wolny, jednak nie zapewniamy im miejsc siedzących i posiłków.
Dla dzieci z klas I-VI przewidziana jest równoległa opieka - Laboratorium Wiary - połączona z formacją w formie warsztatów biblijnych,
taneczno - muzycznych, sportowych i plastycznych. Spotkanie odbędzie się pod honorowym patronatem
Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
Informacje i rejestracja uczestników na www.parafiawszystkich.pl
Kontakt: se@parafiawszystkich.pl
18 lutego (niedziela) o godz. 17:00 zapraszamy młodzież na face2face czyli „Stań twarzą w twarz z Jezusem”.
To spotkanie z Jezusem poprzez wielbienie modlitwą i śpiewem. Wejście za okazaniem wlotki dostępnej już wkrótce.
Wejściówki do odbioru w zachrysti lub można się zarejestrować na stronie parafii
Kontakt: f2f@parafiawszystkich.pl

