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Foto. ŁG - Tomasz Grześkowiak podczas promocji książki „Borówiec - przyczynek do monografii”.
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
zaprasza na spektakl z okazji Dnia Kobiet

KABARET
MORALNEGO NIEPOKOJU
Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć
7 marca 2019 r., godz. 18:00. KCRiS “Oaza”ul. Krasickiego 1, Kórnik.

z Ratusza
W dniu 26 wybuchł pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległ dom siedmioosobowej
rodziny z Czołowa. Burmistrz oraz podległe mu służby udzieliły poszkodowanym
doraźnej pomocy. Pomoc ta będzie kontynuowana.
Kórnik dla Izby Rzemieślniczej
Także 27 stycznia br. odbyło się spotkanie kolędowo-noworoczne w Izbie
Rzemieślniczej w Poznaniu, które zostało
zorganizowane już po raz 27. W tym
roku współorganizatorem spotkania była
Gmina Kórnik. W spotkaniu uczestniczyło
wielu znakomitych gości, m.in. Arcybiskup
Poznański – Jego ekscelencja ks. Stanisław
Gądecki, parlamentarzyści, samorządowcy,
rzemieślnicy i ich rodziny. Burmistrz Przemysław Pacholski jako współorganizator
spotkania przedstawił licznie zebranym
gościom osiągnięcia naszej gminy
i zaprosił do obejrzenia filmu promocyjnego o Kórniku.
Część artystyczną spotkania poprowadził
dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury
Sławomir Animucki. Na scenie zaprezentowało się blisko 150 wykonawców z gminy
Kórnik.
Sater podsumował roku
W dniu 29 stycznia odbyło się zgromadzenie spółki Sater Kórnik. Zatwierdzono plan
finansowy na kwotę 804.000,00 zł oraz
wyznaczono zadania dla zarządu spółki.
Niespełna połowę zaplanowanej kwoty
wydatków pochłoną podatki od nieruchomości. Poza tym fundusze wydatkowane
będą na stały monitoring zrekultywowanego składowiska i badanie wód oraz bieżące
utrzymanie.
Spotkanie w sprawie
linii elektroenetgetycznej

Darmowe zaproszenia do odebrania w Wydziale Promocji Miasta i Gminy Kórnik
(Plac Niepodległości 41), w godzinach urzędowania.
Ilość zaproszeń ograniczona.

Adamem Kachelem p.o. Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu. Przedstawiono sprawozdanie dotyczące działań
Komisariatu w 2018 roku oraz statystyki
dotyczące wykrywalności przestępstw
i wykroczeń. W spotkaniu uczestniczył
burmistrz Przemysław Pacholski oraz Bronisław Dominiak.

Prosto

Pożar w Czołowie

Tego samego dnia burmistrzowie Przemysław Pacholski, Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak oraz kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego Tomasz Wojciechowski spotkali się z przedstawicielami
inwestora linii elektroenergetycznej 110 kV
Środa–Kromolice Enea Operator. Przedstawiciele samorządu powtórzyli ustalenia
i wnioski, jakie podjęto podczas zebrania
w Kromolicach w listopadzie 2017 roku
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oraz podczas obrad komisji rady i sesji.
Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel firmy Elbud Warszawa, wykonawcy
przebudowy linii elektroenergetycznej
w Żernikach, z którym dyskutowano na
temat tej inwestycji.
Obrady Komisji Bezpieczeństwa
31 stycznia po raz pierwszy w nowej
kadencji zebrała się działająca przy Burmistrzu Miasta i Gminy Kórnik Komisja
Bezpieczeństwa. W jej skład wchodzą radni:
Dominika Buczkowska, Robert Jankowski,

Kórnik testuje e-dowody
Urząd Miasta i Gminy Kórnik jako jeden z 50
w Polsce został wytypowany do testowania
nowych dowodów osobistych.
Od 4 marca bieżącego roku w całym kraju
ruszy system wydawania tzw. e-dowodów,
czyli dokumentów z tzw. warstwą elektroniczną. Od strony wizualnej e-dowód
będzie przypominał aktualny dokument,
jednak we wnętrzu znajdzie się chip, w którym zawarte będą m.in. dane identyfikacyjne. Według ministerstwa e-dowód ma być

Podczas spotkania w Izbie Rzemieślniczej
Andrzej Regulski oraz Jerzy Rozmiarek,
przedstawiciele służb mundurowych: Paweł Michalski (Policja), Tomasz Haremza
(SM), Leszek Orlewicz (OSP), pracownik
KOMBUS Jerzy Dziliński, reprezentant sołtysów Marek Templewicz, oraz urzędnicy
Mirosław Stachowiak i Robert Latanowicz.
Gremium przewodniczy wiceburmistrz
Bronisław Dominiak.
Omówiono wnioski, jakie wpłynęły do Komisji w ostatnim czasie.
W sprawie własności przyłączy
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak wraz
z urzędnikami UMiG Kórnik spotkał się
z przedstawicielami Aquanetu w sprawie
uregulowania stanu własności przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Było to pierwsze z kilku planowanych spotkań, na których omawiana
będzie ta sprawa.
Odprawa Policji
1 lutego odbyła się w ratuszu w Bninie
coroczna odprawa funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kórniku z mł. insp.

bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do
komunikacji elektronicznej z administracją,
w dalszej perspektywie ze służbą zdrowia
i podmiotami komercyjnymi. Dokument
w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał
tożsamość obywatela. Ma służyć do jego
uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych. Osoby, które nie będą
chciały jednak korzystać z funkcjonalności
warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak
dokument bez warstwy.
W ratuszu zainstalowano nowe oprogramowanie, urzędnicy Wydziału Spraw
Obywatelskich przeszli cykl szkoleń i w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji
przeprowadzili testową procedurę wydania dokumentu. Działania te cieszyły się
sporym zainteresowaniem urzędników
z gmin sąsiednich, którzy jako obserwatorzy odwiedzili Kórnika, aby zapoznać się
z nowymi procedurami. Kolejne działania
testowe w Kórniku już niebawem. Swoją
obecność zadeklarowali przedstawiciele
kolejnych urzędów.

◊ red.
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Podatki 2019 - o czym trzeba wiedzieć?

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. Wysokość stawek podatkowych na 2019 rok
wynika z Uchwały Nr L/673/2018 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września
2018 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Stawki podwyższone zostały średnio o 1,6%
w stosunku do stawek obowiązujących na
terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 r.,
to jest o wzrost wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu
2018 roku w stosunku do I półrocza 2017
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 2019
rok wzrosła z 0,48 zł do 0,49 zł od 1 m²
powierzchni, to jest o 0,01 zł (1 grosz).
Stawka od budynków mieszkalnych
wzrosła z 0,77 zł do 0,79 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 23,10 zł do
23,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
to jest o 0,37 zł (37 groszy).
Stawka od budynków pozostałych nie
uległa zmianie i wynosi 7,62 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.
Przypominam także 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. 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 na 2019 rok
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 2019
rok wyniesie dla gruntów gospodarstw
rolnych 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy,
dla pozostałych gruntów 260,00 zł za 1 ha
gruntów i będzie niższa niż w roku 2018,
w którym wynosiła odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych 131,225 zł za 1
ha przeliczeniowy, natomiast dla pozostałych gruntów 262,45 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
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 2018 roku, poz. 800
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 2019 roku. Druga rata przypada
na 15 maja 2019 roku. Trzecia rata płatności przypada 15 września 2019 roku.
Dzień ten wypada w niedzielę, dlatego
podatnicy będą mogli trzecią ratę podatków regulować również w poniedziałek
16 września 2019 roku. Czwarta zaś 15
listopada 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku płatna jest do dnia 15
marca, kolejne raty do 15 maja, 15 września (niedziela) zatem do 16 września (poniedziałek) i 15 listopada. Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać
przedmiotową opłatę. Zgodnie z przyjętą
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu
7 grudnia 2018 r. uchwałą nr III/10/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następuje zmiana
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Stawka opłaty za odpady segregowane
wynosi 13 zł od jednej osoby za miesiąc
a w przypadku braku segregacji 21 zł od
jednej osoby za miesiąc.
Zmianie uległa również uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, położonych na
terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są
niezamieszkałe a powstają na nich odpady
komunalne. Od dnia 1 stycznia 2019 roku
obowiązuje uchwała nr III/11/2018 z dnia
7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności. Stawki zamieszczone są na
stronie www.kornik.pl.
◊ Ewa Kędziora
p.o. Kierownika Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Szanowni Państwo,
dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 wyniosły 176 mln zł. Znaczącą pozycją
w dochodach własnych naszej gminy są podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku
2018 uzyskaliśmy kwotę ponad 105 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 2018 roku, 37,98% 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 2018 kwota
tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik wyniosła ponad 39,1 mln zł,
co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o ponad 5,7 mln zł.
Z wyrazami szacunku
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Rusza SPM
Szanowni Państwo,
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje
nowy system komunikacji z mieszkańcami.
Od 2019 roku można złożyć wniosek na
otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te
będą wysłane w formie sms lub e-mail do
wszystkich zarejestrowanych w systemie
osób.
System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu
zbliżającej się płatności, przeterminowania
raty podatku, itp. (PESEL – w przypadku osób
fizycznych, NIP – w przypadku osób prawnych wymagany jest w celu jednoznacznej
identyfikacji), jak również możliwe jest
wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia
o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.
Ze względu na wymogi prawne w celu
otrzymywania powiadomień zainteresowany mieszkaniec zobowiązany jest złożyć
podpisany wniosek, w którym wyrazi wolę
otrzymywania powiadomień sms lub e-mail.
Zainteresowani mogą pobrać wniosek w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub ze
strony internetowej Miasta i Gminy Kórnik
www.kornik.pl. Wniosek można złożyć w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik podczas załatwiania
dowolnej sprawy w urzędzie, przesłać
listownie na adres urzędu lub przesłać na
elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP.
Złożony wniosek musi być podpisany.
Usługa powiadomień SMS świadczona jest
wyłącznie na numery operatorów krajowych
(PL).
Druk wniosku został dołączony do decyzji
o wymiarze podatku od nieruchomości,
które są w tej chwili kolportowane do podatników.
W celu zaktualizowania danych na wniosku
wystarczy ponownie złożyć wniosek zawierając w nim odpowiednie
dane. W każdym czasie istnieje możliwość
zrezygnowania z otrzymywania powiadomień sms lub e-mail
- aby zrezygnować z korzystania z systemu
należy wykreślić na wniosku wszystkie rodzaje powiadomień.
Zachęcam Państwa do składania wniosków
o otrzymywanie powiadomień sms lub e-mail, pozwoli nam to na szybszy i skuteczniejszy kontakt z Państwem.

◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

6

nr 3/2019

8 lutego 2019 r.

Jak przekazać 1% - zmiany w przepisach
W bieżącym roku zmieniły się zasady
rozliczenia PIT. Zeznanie podatkowe
(dotyczy PIT 37 i PIT-38) zostanie za nas
przygotowane i w formie elektronicznej
od 15 lutego projekt rozliczenia trafi do
usługi „Twój e-PIT” dostępnej na stronach
podatki.gov.pl. Jeśli będziemy chcieli
zmienić coś w zeznaniu – będziemy mogli
je poprawić lub odrzucić i złożyć na starych
zasadach do 30 kwietnia. Jeśli zaakceptujemy projekt przygotowany przez Urząd
Skarbowy lub nie wniesiemy uwag do 30
kwietnia, wtedy wygenerowany projekt
będzie stanowił nasze rozliczenie.
Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1 procent
podatku i przekazywał darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy
wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na ten
sam cel. Jak przekazać 1 procent podatku
organizacji pożytku publicznego w usłudze
Twój e-PIT?
Co w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić
organizację, której chce przekazać 1 procent podatku? Jak zmienić cel darowizny?
W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój
e-PIT. Wpisz swoje dane: PESEL (albo: NIP
i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej
z informacji od pracodawców (np. PIT-11)
za 2018 rok albo użyj profilu zaufanego.
Na głównym ekranie zobaczysz informację
o organizacji pożytku publicznego.
Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy: wybierz
z listy numer KRS organizacji, której chcesz
przekazać 1 procent podatku, wskaż cel
szczegółowy (jeśli chcesz), zaznacz zgodę
(jeśli chcesz) na przekazanie organizacji
informacji o 1 procencie podatku.
Jeśli chcesz zmienić organizację, której
chcesz przekazać 1 procent podatku:
wybierz opcję „Zmieniam organizację”,
wybierz z wykazu organizacji numer KRS
organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku, wskaż cel szczegółowy (jeśli
chcesz), zatwierdź tę zmianę.
Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
wybierz opcję „Zmieniam organizację”, nie
zmieniając numeru KRS, edytuj informację
o celu szczegółowym, zatwierdź tę zmianę.
◊ Opr. ZF i ŁG

Jakie organizacje związane z naszą gminą możesz wesprzeć?
- Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej. Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Nr KRS 0000042256
- Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik.
Nr KRS 0000120123
- Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”. Ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000131398
- Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie. Ul. Błażejewska 63. 62-035
Kórnik. Nr KRS 0000139426
- Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”. Ul. Szkolna 2, Borówiec. 62-023 Gądki.
Nr KRS 0000245354
- Fundacja „Dom Na Skale” Czmoniec. 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000248232
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska. Ul. Św. Marcin 80/82.
61-809 Poznań. Nr KRS 0000266321 (ze wskazaniem dla Hufca ZHP Kórnik)
- Fundacja Marcinek na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Ul. Spokojna 2, Kamionki.
62-023 Gądki. Nr KRS 0000285218
- Stowarzyszenie Teatralne „Legion”. Prowent 6. 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000273079
- Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. Ul. Rolna 51. 61-487 Poznań.
Nr KRS 0000066835
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Nr KRS 0000116212.
Cel szczegółowy: OSP Czmoń, ul. Strażacka 32, 62-035 Czmoń

Nowa świetlica w Prusinowie

W miejscowości Prusinowo powstała nowa
świetlica.
Wykonawcą inwestycji była Firma MANIEK
Piotr Mania z Jezierzyc Kościelnych.
Zamówienie obejmowało:
- budowę budynku wolnostojącego jednokondygnacyjnego bez podpiwniczenia,
- wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych do budynku,
- budowę zbiornika bezodpływowego
o pojemności 10 m3 oraz utwardzenie nawierzchni wokół budynku.

Powierzchnia użytkowa to146,20 m2.
Kubatura – 897 m3.
Wysokość budynku – 6,37 m.
Budowę rozpoczęto 2 stycznia 2018 r.
Prace zakończono 30 listopada 2018 r.
Inwestycja kosztowała 558.420,00 zł. Miasto
i Gmina Kórnik pozyskała na jej realizację
(projekt pn. „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej
w miejscowości Prusinowo”) 334.539,00 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
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nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki realizacji inwestycji stworzono mieszkańcom
wsi miejsce spotkań, miejsce gdzie mogą
zaspokajać swoje potrzeby kulturalno-integracyjne i spędzać wspólnie czas wolny.
◊ Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik

Chcesz pomóc konkretnej osobie?1% można podarować także:
- podopiecznym KTPS nr KRS 0000042256 (w rubryce cel szczegółowy wpisujemy
nazwisko wybranej osoby):
*Bliźniaczkom Małgosi i Kasi Domagałównom, które zmagają się z cukrzycą typu 1,
*Sylwii Litkowskiej, która po wypadku komunikacyjnym ma problemy z poruszaniem się,
*Zbigniewowi Stepczyńskiemu, ojcu dwójki dzieci. W wypadku komunikacyjnym
stracił nogi, od tego czasu porusza się na wózku,
*Kamilowi Welczowi choremu na nieznaną, postępującą chorobę mięśni,
*Tomaszowi Szycowi po udarze niedokrwiennym mózgu,
*Stasiowi Witlandowi, który zmaga się z obniżonym napięciem mięśniowym, atopowym zapaleniem skóry, alergią oraz astmą,
*Tobiaszowi Zygmanowskiemu, który cierpi na wzmożone napięcie mięśniowe
i dużą wadę wzroku.
- podopiecznym Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904 :
*Adamowi Sarnowskiemu, który pilnie potrzebuje operacji, by mieć szansę na
chodzenie (cel szczegółowy: 27683 Sarnowski Adam),
*Jakubowi Kasprzykowi, który zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym,
ma problemy z chodzeniem, dysfunkcje neurologopedyczne (cel szczegółowy:
19891 Kasprzyk Jakub),
*Antoniemu Bukczyńskiemu, który ze względu na stwierdzoną już podczas życia
płodowego wodogłowia, rozwija się z opóźnieniem i potrzebuje stałej rehabilitacji
(cel szczegółowy: 33608 Bukczyński Antoni);
*Erykowi Duszczakowi, który urodził się chory na artogrypozę, choroba zaburzyła
rozwój neurologiczny, ograniczyła możliwości ruchowe nóg i rąk, wiotkość mięsni
całego ciała (cel szczegółowy: 8992 Duszczak Eryk).
- podopiecznemu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko KRS
0000186434:
* Zbigniewowi Hałatowi, który choruje na kurczowe porażenie czterokończynowe
i niedowład spastyczny czterokończynowy, porusza się w łusce ortopedycznej
i wspomaga się kulami łokciowymi (cel szczegółowy: Zbigniew Hałat 89/H)
Jeżeli znacie Państwo inne, nie wymienione organizacje pożytku publicznego
działające na terenie naszej gminy lub osoby, będące podopiecznymi organizacji
pożytku publicznego prosimy o kontakt z Redakcją „Kórniczanina”

Smog

Temat jakości powietrza powraca w wielu
dyskusjach i działaniach samorządowców
i mieszkańców. Na obrady ostatniej Komisji
Planowania Przestrzennego jej przewodniczący zaprosił Strażników Miejskich ze Swarzędza, by opowiedzieli o dotychczasowych
doświadczeniach w użyciu drona, który bada
dym wydobywający się z kominów.
Kórnicka Straż Miejska reaguje na wszystkie
zgłoszenia w sprawie potencjalnego spalania
niedozwolonego paliwa (np. śmieci) w piecach domowych. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości kończy się mandatem.
Bywa też tak, ze sąsiedzi informują o „strasznym” dymie wydobywającym się z komina,
a na posesji zainstalowany jest tylko ... piec
gazowy.
Kontrole i profilaktyka to jedno.
Ważne są konkretne działania.

Przypomnijmy, że można się starać o dofinansowanie wymiany pieców lub montażu
ekologicznych rozwiązań energetycznych.
Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem proponowanym przez Miasto i Gminę
Kórnik zapraszamy do uważnej lektury
uchwały regulującej jego przyznawanie lub
do osobistego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik, plac
Niepodległości 41, tel. 61 8170 411 wew. 671.
Link do aktów prawnych dotyczących kórnickiego programu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/8299/
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/642/akt.pdf
Dostępne są tez inne programy:
- rządowy program „Czyste Powietrze”
http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/
uploads/2019/01/Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf
- program Starostwa Powiatowego
https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji

Na terenie naszej gminy pojawiają się kolejne
czujniki pozwalające badać stan powietrza,
jakie wdychamy. Początkowo pomiary
prowadzone były tylko na terenie obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borówcu.
W zeszłym roku zainstalowano czujnik na remizie w Kamionkach. Jego wskazania śledzić
można na stronie https://airly.eu/mapy/pl/.
Kolejny czujnik w systemie Airly będzie
lada dzień zainstalowany na starej szkole
w Borówcu. Ostatnio w ramach Edukacyjnej
Sieci Antysmogowej (ESA) czujniki pojawiły
się w szkołach w Robakowie, Radzewie
i Szczodrzykowie. Kolejne w najbliższym
czasie zainstalowane będą na szkołach
w Bninie i Kamionkach.
Wskazania ESA znajdziemy na stronie
https://esa.nask.pl
Czujnik
w SP Szczodrzykowo

◊ ŁG
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nr 3/2019

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze
województwa wielkopolskiego
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), § 3
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) w związku
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 4 października
2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz.
1982) podaje się do publicznej wiadomości
informacje, że:
1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do
dnia 26 kwietnia 2019 r., od poniedziałku
do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych,
przeprowadzona zostanie na obszarze
województwa wielkopolskiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych
w 2000 r., a także mężczyzn urodzonych
w latach 1995–1999, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach
1998–1999, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach
1995–2000, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej
lub pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2018/2019 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami
lub absolwentkami szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.

8 lutego 2019 r.

w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach
i terminach, a osoby wymienione w pkt
2–5, mające miejsce stałego pobytu lub
miejsce pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące:
(...)
2) NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO:
- w miastach i gminach: Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Rokietnica, Stęszew,
Suchy Las i Tarnowo Podgórne, winny stawić się w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego
11 (budynek nr 6), w dniach od 25 lutego
do 18 kwietnia 2019 r., w godz. 8.00 - 13.00,
- w miastach i gminach: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik,
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo i Swarzędz, winny stawić się
w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11
(budynek nr 6), w dniach od 25 lutego
do 17 kwietnia 2019 r., w godz. 8.00 13.00.
(...)
7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy, obowiązana
jest przedstawić:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym
wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3
x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie
zgłoszenia się do rejestracji w przypadku
wprowadzenia takiego obowiązku.
8. Osoba, która stawała już do kwalifikacji
wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym

w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym
wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty
oraz dokumenty potwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.
9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia
rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
zgłaszają się do wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na
danym terenie zamierzają zmienić miejsce
pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem
dotychczasowego miejsca pobytu.
10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
które nie stawały do kwalifikacji wojskowej,
od obowiązku stawienia się w terminie
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
11. W razie niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada
grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom
wynikającym z ustawy lub przepisów
wydanych na jej podstawie nie stawią się
do kwalifikacji wojskowej przed wójtem
lub burmistrzem (prezydentem miasta),
właściwą komisją lekarską lub wojskowym
komendantem uzupełnień w określonym
terminie i miejscu albo nie przedstawią
dokumentów, których przedstawienie
zostało nakazane, podlegają grzywnie lub
karze ograniczenia wolności zgodnie z art.
224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1459 z późn. zm.).
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/ - / Zbigniew HOFFMANN

Podczas sesji uchwalono ...
Podczas sesji w dniu 30 stycznia 2019
roku radni:
- określili kryteria brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym,
- zmienili uchwałę w sprawie ustalenia
cen za usługi przewozowe transportu
zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg
w opłatach za przejazdy dla odpłatnych
linii autobusowych komunikacji miejskiej
na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz
określenia przepisów porządkowych
w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych,
- nadali nazwy dwóm ulicom w miejscowości Dachowa: ul. Lamparcia biegnie
od działki nr 107/29 do działki nr 107/35,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 107/62, natomiast ul. Północna
ma swój początek od ul. Poznańskiej i biegnie do działki nr 32/2, a jej podstawę stanowi droga oznaczona działką nr 33/12,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości
Kórnik. Ul. Juliana Tuwima biegnie od ul.
I. Krasickiego do działki nr 430/3, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 413/6, 430/4, 413/8, 429/2,
404/3 i część działki nr 428/3,
- zaliczyli drogę - ul. Drukarską w miejscowości Koninko - do kategorii dróg
gminnych,

- wskazali wstępne miejsce lokalizacji
nowego przystanku komunikacyjnego
w ciągu drogi powiatowej nr 2461P - ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania
z ulicą Stokrotkową w miejscowości
Kamionki,
- podjęli uchwałę w sprawie powołania
doraźnej komisji statutowej. Do zakresu działania komisji należeć będzie
opracowanie projektu uchwały ws.
zmiany Statutu Miasta i Gminy Kórnik
oraz zmiany statutów sołectw,
- rozpatrzyli skargę na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w zakresie
postępowania administracyjnego prowadzonego w Wydziale Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi
na działania Dyrektora Przedszkola
w Kamionkach,
- wyrazili wolę pozyskania od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa terenów
po byłym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Błażejewku. Niniejszym
Oświadczeniem Radni popierają dotychczasowe starania władz Miasta
i Gminy Kórnik, aby tereny po byłym
ośrodku stały się własnością Gminy
i służyły realizacji zadań własnych
gminy.
◊ ZF
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Pożar
solidarności

Przed dwoma tygodniami siedmioosobowa rodzina Zosi i Jędrzeja, Franka, Lucka,
Anastazji, Blanki i Tadka z Czołowa straciła
wydawałoby się wszystko. W czasie, gdy
wracali z ferii spalił się ich dom. Płomienie
strawiły materialny dorobek całej rodziny.
Gdy dojechali do Czołowa mogli tylko z bólem oglądać płomienie buchające z okien
i akcję strażaków.
To co wydarzyło się później można nazwać
także pożarem. Pożarem ludzkiej solidarności, wrażliwości, pomocy.
Rozpalili go najpierw sąsiedzi, którzy zadbali, by poszkodowani znaleźli tymczasowy
dach nad głową i skoordynowali „pierwsza
pomoc” materialna i duchową. Żar rozniósł
się szybko. Pomagają przyjaciele, znajomi,
nieznajomi, kilka parafii, szkoły, burmistrzowie i Urząd Miasta i Gminy. Organizowane
są koncert, potańcówka i inne charytatywne
wydarzenia. Wielu bezinteresownie pracowało przy sprzątaniu pogorzeliska. Ktoś zaoferował darmową ekspertyzę, ktoś pomoc
w odbudowie.
Zebrano tyle odzieży i przedmiotów „pierwszej potrzeby”, że starczyło na wsparcie także
wielu innych potrzebujących. Zapoczątkowana przez siostrę Zosi zbiórka na stronie
zrzutka.pl szybko osiągnęła założony pułap
150 tys. zł.
Poszkodowani w prasie, radiu i w telewizji
dają świadectwo o skali ludzkiej życzliwości
jaka pomogła przetrwać im ten koszmar.
Okazało się niestety, że drewniana konstrukcja została poważnie naruszona
i dom trzeba rozebrać do fundamentów.
Niech pożar ludzkiej solidarności nie będzie
słomianym ogniem. Pomagajmy dalej!
Pomóżmy odbudować ten dom.
Nadal można wpłacać pieniądze poprzez
zbiórkę internetową:
https://zrzutka.pl/pozar-zabral-wszystko-7mio-osobowej-rodzinie-pomozemy
◊ ŁG

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność…” /E. Dickinson
Pani Dorocie Przybylskiej
wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca

składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku
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Inny punkt widzenia

Nocne dyżury aptek – uwaga fikcja!
Każdego roku Powiat Poznański, podobnie jak inne powiaty, podejmuje uchwałę
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Powołując się na odpowiednie przepisy
w załączniku uchwały podane są godziny
pracy placówek oraz dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej
i w święta oraz dni wolne od pracy. Siedmiu
aptekom wyznaczono dyżury nocne.
Niestety wykaz ten jest fikcją. O ile godziny
funkcjonowania aptek w dni powszednie,
soboty i niedziele w miarę zgodne są z realiami, żadna z placówka z terenu gminy
Kórnik nie deklaruje dostępności w godzinach nocnych!

Z jednej strony ustawa „Prawo farmaceutyczne” obliguje samorząd powiatu do
uchwalenia harmonogramu pracy aptek
i wskazuje, że rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać
dostępność świadczeń również w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne
od pracy. Z drugiej strony powiaty nie mają
narzędzi do wyegzekwowania od aptekarzy
realizacji tego harmonogramu. Zdaniem
przedstawiciela samorządu powiatowego
nie ma też możliwości finansowania dyżurów nocnych z budżetu powiatu.
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały
wskazując między innymi na fakt, że na

terenie Miasta i Gminy Kórnik nie jest pełniona nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
a mieszkańcy jeżdżą do Poznania i tam też
zaopatrują się w leki. Zwrócono również
uwagę na fakt, że „w części aptek pracuje
tylko jeden farmaceuta. Obciążanie tych
aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest
więc po prostu niewykonalne”. Farmaceuci
zwracają także uwagę na znaczne koszty
związane z opłaceniem pracy w nocy
i ograniczenia związane z kodeksem pracy.
W opinie WOIA nie można zmuszać przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do nieodpłatnego świadczenia usług
na rzecz społeczności lokalnej.
◊ ŁG

W jakich godzinach działają apteki na terenie naszej gminy?
Apteka „Betula”, ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. (61) 817-01-28
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00-20.00
Sobota 9.00-14.00
Niedziela 9.00-13.00
Apteka „Zamkowa”
ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. (61) 817-08-34
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00-21.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 9.00-14.00
„Apteka w Rynku”,
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. (61) 817-02-39
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela – nieczynne
Apteka „A-2 Borówiecka”,
ul. Szkolna 1C Borówiec
Tel. 519-053-056
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.30-19.30
Sobota 10.00-14.00
Niedziela – nieczynne

Apteka „Rumiankowa”,
ul. Armii Krajowej 1 Kórnik – Bnin
Tel. (61) 28-10-113
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00-19.00
Sobota 8.00 – 14.00
Niedziela - nieczynne

Apteka „Amfora”, ul. Poznańska 150 nr
2, Kamionki
Tel. (61) 649-08-02
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00 – 21.00
Sobota 8.00 – 21.00
Niedziela 9.00 – 20.00

Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. (61) 893-72-89
Godziny otwarcia:
Pn. – pt 8.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 14.00
Niedziela – nieczynne
Apteka „Topfarm”,
ul. Stanisława Woźniaka 3, Kórnik
Tel. (61) 64-17-900
Godziny otwarcia:
Pn. – pt 8.00 - 20.00
Sobota 8.00 - 18.00
Niedziel e handlowe (w tym roku ostatnie niedziele miesiąca) 10.00 – 16.00

Punkt Apteczny „Recepta Na Zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608-095-985
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 9.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 14.00
Niedziela – nieczynne
Punkt apteczny „Witaminka”
Ul. Szkolna 18 Robakowo
Tel. 533-306-356
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 14.00
Niedziela – nieczynne

Apteka „Amfora Przy Kościele”
ul. Mostowa 12, Kamionki
Tel. (61) 44-85-465
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00 – 20.00
Sobota 8.00 – 18.00
Niedziela – nieczynne
Niektóre apteki całodobowe w Poznaniu

Centralna
ul. 23 Lutego 18
61-742 Poznań
tel. 852-26-25

Winogradzka
os. Przyjaźni paw. 141
Poznań
Telefon: 61 820 16 42

Dom Leków
ul. Gwarna 5/2
61-702 Poznań
tel. 061-852-52-44

Pamiątkowa
os. Czecha 79 (wiezowiec)
Poznań
Telefon: 61 833 36 90

Dr Max
Głogowska 120
Poznań
Telefon: 61 865 41 00

Yes, We Can!*

6 stycznia 2019, Święto Trzech Króli i…
pierwszy Borówiec Photo Day. Dzień
fotograficznie nieciekawy, duże zachmurzenie, brak „światła”, w nocy było trochę
mrozu… to dobrze, da się przejść po błocie.
Najpierw jednak kawa, jedni piją z mlekiem inni bez, trochę rozmawiamy…
Decyzja: ruszamy nad Jezioro Skrzyneckie Małe. Zimno, ale to nie przeszkadza,.
Idziemy Szkolną, dalej wzdłuż Głuszynki
i zachodnim brzegiem jeziora.
Pierwsze kadry, samotne drzewo pod
„drutami”. Świetny obiekt do fotografowania. „Druty”, znana linia energetyczna PSE, która kilkanaście lat temu
„elektryzowała” Kamionki, Borówiec,
Mościenicę…
Idziemy dalej, ślady zwierząt, wiele
śladów, chodzą tu dziki, sarny, zające…
teraz i my.
Kolejne kadry - pomosty na jeziorze, falujące na wietrze trzciny, samotne krzaki.
Dochodzimy do miejsca gdzie stwierdzamy: tu jeszcze nie byliśmy. Jakaś
nietypowa przeprawa przez mokradła
tuż obok Mościenicy, niby tama a może
mostek. Przechodzimy na drugą stronę,
łąki, rozlewisko, resztki ogrodzenia. Jak
„przyjdzie większy mróz” to będzie można podejść bliżej…
Zataczamy krąg, kierujemy się do Kempingowej. Olchy w wodzie, nadgryzione
przez bobry… Tak blisko osiedli. Tak
inaczej, przyroda na wyciagnięcie ręki.
Idziemy ulicą Ładną… ładnie tu… nowy
asfalt, odbijamy lekko w prawo by zobaczyć koniki. Nie rżały.
I tak o to Pierwszy Borówiec Photo Day
dobiegł końca! Zrobiliśmy kilka zdjęć,
odkryliśmy nowe dla nas zakątki Borówca i okolicy, pogadaliśmy. Udany dzień!
Na wyprawie było nas dwóch, Damian
i ja. Miarą sukcesu nie była tu liczba
uczestników, ale obcowanie z przyrodą,
poznawanie okolicy, uwiecznienie na
matrycy kilu chwil, które już nigdy się
nie powtórzą. Tworzyliśmy historię.

Komunikaty o wydarzeniu pojawiły się
w wielu miejscach w internecie i tablicach ogłoszeń, ale widać ani czas, ani
proponowana tematyka spotkania nie
zyskała sympatyków…
Niedawno odbyły się wybory samorządowe (2018). W Polsce frekwencja
wyniosła 52,75 %, w Wielkopolsce 47,
57% a w gminie Kórnik 61,32 %… nieźle.
W wyborach parlamentarnych w Danii
w 2016 roku frekwencja wyniosła ok.
86%, w Holandii w 2017 ok. 82%, w Niemczech w 2017 ok. 75%.
Idąc krok dalej… w naszej gminie jest
25 588 mieszkańców (stan z wyborów
samorządowych 2018), z czego uprawnionych do głosowania 20 182 osoby.
Od kilku lat mamy też możliwość głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim. Są to zadania, na które mamy
bezpośredni wpływ! To my decydujemy
co powstanie w naszym najbliższym
otoczeniu.
Jak przedstawia się frekwencja w głosowaniu na BO w kolejnych latach?
W roku 2013 oddano 5 675 ważnych
głosów, w 2014 ważnych głosów było
3 922, w roku 2015 oddano 4 494
a w 2016 7 760 ważnych głosów. W 2017
roku głosowało 7 256 osób (każdy mógł
głosować na dwa zadania-razem 11 396).
W ostatnim BO (2018) oddano 3 787
ważnych głosów (na dwa zadania 6505)
co stanowi ok. 15% uprawnionych
mieszkańców (włączając 16 i 17 latków).
Według statystyk kobiety stanowiły ok
56% głosujących a mężczyźni 44% (dobra
wiadomość na 100 lecie uzyskania praw
wyborczych przez kobiety w naszym
kraju). W ostatnim głosowaniu na BO
blisko 40% głosujących stanowili mieszkańcy gminy w wieku 36-49 lat a 25%
mieszkańcy w wieku 25-35 lat.
Budżet Obywatelski to znak rozpoznawczy społeczeństwa obywatelskiego
charakteryzującego się aktywnością
i zdolnością do samoorganizacji oraz
określania i osiągania wyznaczonych

celów bez impulsu ze strony władzy
państwowej (Wikipedia). Sztumski (1993)
wskazuje, że społeczeństwo obywatelskie to: „społeczeństwo składające się
z jednostek świadomych swoich praw
i obowiązków, wynikających z uznanych
przez nie wartości i dążeń, społeczeństwo, w którym dba się o godność osoby
ludzkiej i o praktyczne możliwości realizacji jej zamierzeń i oczekiwań”.
W 2019 roku czeka nas kilka wyborów:
do Europarlamentu, do Sejmu i Senatu RP a także kolejne głosowania na
zadania w naszym, gminnym Budżecie
Obywatelskim. Każdy może tu zgłaszać
zadania oraz głosować! Nie zapomnijmy!
Pamiętajmy… YES, WE CAN!*
◊ Jarosław Janowski,
Klub Radnych
My Kórniczanie

* z j. angielskiego „Tak, potrafimy” lub
„Tak, damy radę” - fraza stała sie hasłem
wyborczym Baracka Obamy w kampanii
wyborczej w 2008 roku (przyp. ŁG).
Zapraszamy do kontaktu przez e-mail:
mykorniczanie@gmail.com
Zachęcamy do obserwowania stron
MY Kórniczanie w Social Media:
https://www.facebook.com/magdalena.anna.kosakowska/
https://twitter.com/MYKorniczanie
oraz polecamy stronę internetową
http://www.mykorniczanie.pl
You Tube - wszystkie sesje VIII kadencji
Rady Miejskiej na dostępne na żywo,
oraz retransmisje po wpisaniu w wyszukiwarce: Rada Miasta i Gminy Kórnik.
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Wspomnienie Wybory sołeckie
W naszej gminie trwają wybory sołeckie.
Ważne zadanie, jakim jest wybór sołtysa i
członków rady sołeckiej, stoi jeszcze przed
mieszkańcami sołectw:
Borówiec Nowy 18.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,
Czmoniec 19.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,
Czmoń 20.02.2019 r., godz.19.00,
strażnica OSP,
Dziećmierowo 19.02.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Kamionki Stare 11.02.2019 r., godz. 19.00,
strażnica OSP,

Kamionki Północ 13.02.2019 r., godz.19.00,
Strażnica OSP,
Kamionki Przy Lesie 12.02.2019 r.,
godz.19.00, Strażnica OSP,
Koninko 20.02.2019 r., godz. 19.00,
Strażnica OSP Szczytniki
Radzewo 21.02.2019 r., godz.19.00,
Strażnica OSP,
Runowo 21.02.2019 r., godz. 19.00,
świetlica wiejska,
Szczodrzykowo 15.02.2019 r., godz. 18.00,
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie.
◊ ZF

Po wyborach w Robakowie -Wsi
Pan Józef Tomaszewski urodził się 4 stycznia 1935 roku w Koszutach. Po ukończeniu
szkoły podstawowej kontynuował naukę
w Technikum Rolniczym w Środzie Wlkp.
W 1956 roku rozpoczął pracę w powiecie
śremskim jako zootechnik. W latach 60tych ukończył studia wyższe na Akademii
Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Pracował jako doradca
rolników, jednocześnie prowadził kursy
przysposobienia rolniczego z młodzieżą
rolniczą, dające jej możliwość przejęcia
gospodarstwa rolnego po rodzicach. Był
pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku.
Jego zasługą było założenie w Kórniku
Technikum Rolniczego, jako filii Technikum Rolniczego w Środzie Wlkp. Dzięki
temu wiele osób z Kórnika i okolic uzyskało średnie wykształcenie rolnicze.
Krzewiąc oświatę rolniczą prowadził
Uniwersytet Ludowy sprowadzając do
Kórnika wykładowców w randze docentów i profesorów.
Był też jednym z redaktorów „Kórniczanina”, gdzie napisał wiele artykułów
o tematyce rolniczej. Opisywał tam też
ciekawe rodziny rolnicze z naszej gminy
oraz sołtysów.
Był cenionym doradcą rolników, dał się
poznać jako człowiek kompetentny i lubiany.
Zmarł 19 stycznia 2019 roku przeżywszy
84 lata.

W dniu 23.01.2019 roku w sołectwie Robakowo - wieś odbyły się wybory na sołtysa.
Zaufanie wśród mieszkańców zdobył Pan
Piotr Szczepaniak, który będzie pełnił tę
funkcję w bieżącej kadencji.
Nowemu sołtysowi życzymy powodzenia
i wytrwałości w realizacji celów.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
wraz z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik zapraszają
na
spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku
w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej,
ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej
Spotkania odbędą się o godzinie 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku
(ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik)
Spotkania odbędą się w następujących terminach:
II spotkanie – dla terenów w obrębie ewidencyjnym Bnin
25 lutego 2019 r

I spotkanie – dla terenów w obrębie ewidencyjnym Kórnik
22 lutego 2019 r.

Dotychczasowemu sołtysowi Panu Stefanowi Sosnowskiemu, mieszkańcy dziękują
za 18-letnią kadencję, za poświęcony czas
oraz wszystkie osiągnięcia.
◊ OAZ

Zapraszamy seniorów z gminy Kórnik
na spotkanie w ramach kampanii „Seniorze, nie jesteś sam”,
które odbędzie się w dniu 12. marca br.
w sali OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93
o godzinie 11.00.
Spotkanie organizowane jest przez Inspekcję Handlową w Poznaniu
i skierowane jest do seniorów z zakresu ochrony praw konsumenta,
m.in. umów zawieranych na tzw. „prezentacjach” i reklamacji towarów.

ZARZĄD KOŁA PZW KÓRNIK ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018
Zebranie odbędzie się 10.02.2019 r. o godzinie: 10.00 w sali klubu rolnika w Dziećmierowie ulica Dworcowa.
Ze względu na zmiany dotyczące rejestru ryb, RODO i nowych kartotek
obowiązkiem każdego członka jest uczestnictwo w takim zebraniu. Dużo nowych wiadomości.
W tym dniu można wykupić zezwolenia na rok 2019,
warunek: trzeba posiadać dowód osobisty legitymację członkowską i kartę wędkarską.
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.

Zarząd
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Wiesci z Biblioteki

Amerykańskie ferie w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
Ferie w Bibliotece Publicznej w Kórniku minęły w amerykańskim stylu. Młodzi czytelnicy
dzięki swojej wyobraźni oraz przy pomocy pań
bibliotekarek pokonali ocean i znaleźli się na
innym kontynencie.
Podczas amerykańskich ferii, dzieci odwiedziły
poszczególne stany USA, poznały najważniejsze i najciekawsze miejsca Ameryki, zaznajomiły się z kulturą i geografią tego ogromnego
kraju. Każdy z uczestników dostał mapę
z naklejkami, którą uzupełnialiśmy w trakcie
spotkań.
Dużo radości sprawiło dzieciom tworzenie
trójwymiarowego modelu Stanów Zjednoczonych. Czytelnicy lepili góry z papieru pakowego, okrywali białym puchem Alaskę, wylepiali
plasteliną plaże na Hawajach, zaznaczali tafle

jezior i rzek przy pomocy błękitnej folii, oraz
siali bibułową trawę na nizinach Ameryki
Północnej. Ponieważ każdy mały odkrywca
chciałby przeżyć przygodę na Dzikim Zachodzie. Przy pomocy tęczowych piór, wstążek,
makaronu, korali i kolorowego papieru wyczarowaliśmy prawdziwe indiańskie pióropusze.
Podczas amerykańskich ferii w Bibliotece
Publicznej w Kórniku gościliśmy dwie nauczycielki języka angielskiego.
Pani Joanna Kerber, która niedawno odwiedziła Stany Zjednoczone, pokazała dzieciom amerykańską wizę, prawdziwe dolary,
opowiedziała o swoim pobycie w Nowym
Jorku i wycieczce nad wodospad Niagara,
a wszystko ubarwiła interesującymi zdjęciami,
pochodzącymi z prywatnych zbiorów.
Kolejnym gościem w bibliotece była Pani Joanna Przydanek (Bartkowiak), która wprowadziła
małych czytelników w świat amerykańskich
gier i zabaw. Największą atrakcją czwartkowego spotkania była gra w bingo, która
wzbudziła u dzieci wiele ekscytujących emocji.
Oprócz wesołych zabaw uczestnicy zapoznali
się z twórczością amerykańskich pisarzy dla
dzieci, posłuchali opowiadania Arnolda Lobela
„Żabek i Ropuch” oraz bajki o królu Midasie
czytanej w języku angielskim przez naszego
gościa Panią Joanne Przydanek (Bartkowiak).
W ostatnim dniu ferii mali czytelnicy przebrani
za kowbojów i Indian odtańczyli taniec country, wzięli udział w grach i zabawach pochodzących z Dzikiego Zachodu, wzbogacili się o kilka

amerykańskich dolarów, a na zakończenie
zostali odznaczeni gwiazdą szeryfa.
Oprócz amerykańskich przygód Biblioteka
Publiczna w Kórniku w ramach zajęć z Bajkoczytania przygotowała specjalne godzinne
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 22
stycznia dziadkowie wraz ze swoimi wnukami posłuchali książki: „Maks jedzie do
babci i dziadka” autorstwa Sabine Kraushaar
i Christiana Tielmanna. Następnie w rodzinnej
atmosferze wykonali ozdobne papierowe
pudełka, które podarowali swoim dziadkom.
Biblioteka Publiczna w Kórniku pragnie
serdecznie podziękować gościom, którzy
odwiedzili nas w czasie ferii: Paniom Joannie
Kerber i Joannie Przydanek (Bartkowiak), dzięki którym zajęcia w bibliotece były tak wesołe,
emocjonujące i amerykańskie. Dziękujemy
również Panu Wojciechowi Zimniakowi, za

poświęcony czas i za wspaniałe zdjęcia z ferii
oraz Dnia Babci i Dziadka.
◊hk
„Sport zawsze w modzie”
W dniach 21-25 stycznia br. biblioteka w Bninie na czas ferii zimowych przygotowała dla
dzieci i młodzieży zajęcia pt. Zimowe dyscypliny sportowe.
Spotkania prowadzone były przez panie bibliotekarki, które przygotowały prezentacje
multimedialne o wybranych sportach zimowych oraz różnorodne zajęcia plastyczne.
Młodzież dowiedziała się wielu ciekawostek
o narciarstwie, saneczkarstwie, łyżwiarstwie,
taternictwie, alpinizmie, turystyce górskiej,
igrzyskach olimpijskich, a także o wpływie
aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
Dzieci z wielkim zapałem rozwiązywały krzyżówki o tematyce sportowej, brały udział
w zabawach dydaktycznych z wykorzystaniem
ruchu oraz w tańcach.
Był też czas , w którym panie bibliotekarki
zaprosiły uczestników do wysłuchania ciekawej literatury o tym, jak ważne są ćwiczenia
fizyczne.
W czasie zajęć uczestnicy wykonywali też
różne prace plastyczne. Powstały włóczkowe
serca dla babci i dziadka z okazji ich święta,
karnawałowe akcesoria, zimowe pejzaże,
koty z płyty CD i tęskniące za wiosną barwne
motyle.
Na zakończenie ferii w bibliotece każdy

z uczestników otrzymał niespodziankę.
Mamy nadzieje, że zdobyte informacje
podczas zajęć przyczynią się do zwiększenia
aktywności fizycznej dzieci niezależnie od pory
roku, rozwijania ich umiejętności sportowych
i zdrowego stylu życia.
◊Klaudyna Przybylska-Pawłowska
Spotkania z pisarkami
Aby uprzyjemnić Czytelnikom długie jesienne
wieczory Biblioteka Publiczna w Kórniku rozpoczęła cykl spotkań ze znanymi i lubianymi
polskimi pisarkami.
Szesnastego listopada odwiedziła Nas Pani
Magdalena Kordel, która tworzy prozę bardzo
kobiecą, ciepłą i „wrażliwą”. Książki Pani Magdy
już od wielu miesięcy nie „leżą” na półkach, co
świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu
i popycie na literaturę, która umili „szarość

codziennego życia”.
Z kolei w grudniu, dla przeciwwagi tematycznej, z czytelnikami spotkała się Pani
Olga Rudnicka, młoda pisarka z głową pełną
pomysłów, która za wszelką cenę pragnie
tworzyć kryminały na poważnie, a „nomen
omen” czytelnicy z utęsknieniem czekają na
te z humorem.
Panie opowiedziały o warsztacie pracy pisarza, jak wygląda Ich dzień podczas pisania, jak
ważna jest, mimo wszystko, wena twórcza,
która zdecydowanie pomaga przy systematycznej, codziennej pracy.
Uczestniczki spotkania usłyszały, jak skomplikowana jest współpraca z wydawnictwami
(wybór okładki, zmiany treści, redagowanie
itp.). Pisarki opowiedziały, jak ważne jest
„panowanie” nad losami bohaterów, ich
związkami i relacjami w poszczególnych
seriach książek. Wbrew pozorom napisanie
książki to nie tylko „buszowanie” w wyobraźni,
ale również ciężka praca przy poszukiwaniu
faktów, badanie historii, śledzenie wydarzeń
z przeszłości.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z Panią Magdaleną Majcher (6 marca, godzina
18:00) oraz z Panią Magdaleną Witkiewicz
(5 kwietnia, godzina 18:00).
Wszelkie informacje dotyczące spotkań autorskich (terminy, zapisy) znajdziecie Państwo na
stronie Biblioteki (www.biblioteka.kornik.pl)
oraz na naszym „bibliotecznym” Facebook-u.
◊Katarzyna Kaczmarek

Kórnik
Europejski wieczorek językowy
na Tour Salon

W dniach 1-3 lutego br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywały się
Targi Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON, w których tradycyjnie brała
udział gmina Kórnik.
W tym roku targi turystyczne obchodziły
jubileusz 30-lecia. Jak mówiła wiceprezes
zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Elżbieta Roeske, każda z dotychczasowych edycji była inna i pozostawiała
inne wspomnienia.
W tegorocznych targach udział wzięło
ponad 200 wystawców z 16 krajów. Swoją
ofertę zaprezentowały regiony, biura podróży, touroperatorzy, uzdrowiska, SPA, hotele,
przewoźnicy, ubezpieczyciele czy wydawnictwa. Swoje stoisko na MTP prezentowało
także poznańskie Zoo i MPK.
Gmina Kórnik podobnie, jak w latach ubiegłych, prezentowała się n wspólnym stoisku
z gminami Powiatu Poznańskiego i Miastem
Poznaniem.
Na naszym wspólnym stoisku prezentowaliśmy m.in. liczne propozycje ciekawego
i niepowtarzalnego spędzenia czasu w Poznaniu i okolicy, szeroki wachlarz atrakcji
kulturalnych, ofertę hoteli i restauracji
oraz atrakcje turystyczne gmin aglomeracji
poznańskiej.
Targi TOUR SALON są atrakcją dla miłośników dalekich wojaży, ale również dla, którzy
chcą odkrywać Polskę. Wizyta na targach
TOUR SALON to okazja do zapoznania się
z najlepszymi ofertami wyjazdów, gotowymi
katalogami, czy też nowymi produktami
turystycznymi tuż przed okresem długich
weekendów, wycieczek szkolnych, na majówkę czy też upragnione wakacje.
Tegoroczne targi odbywały się pod hasłem
„Podróż jest sztuką”. Do tego hasła przewodniego nawiązywały liczne wydarzenia,
m.in. Festiwal Podróżników TOUR SALON,
w którym o swoich doświadczeniach związanych z podróżami opowiadali znani i lubiani
podróżnicy, m.in. Tomasz Zubelewicz, czy
Jarosław Kuźniar. Podczas festiwalu każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, były opowieści
z końca świata, filmy, przygody, a to wszystko w podróżniczej i inspirującej atmosferze.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Dnia 18 grudnia 2018roku odbył się po raz
drugi w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
„Europejski wieczorek językowy” o tematyce bożonarodzeniowej. Uczniowie z klas
4-6 naszej szkoły wraz z nauczycielami
języków obcych spotkali się, by zapoznać
się z tradycjami obchodzenia świąt Bożego
Narodzenia we Francji , Niemczech i Wielkiej
Brytanii a przy okazji utrwalić słownictwo
związane ze świętami, a także nauczyć się
prawidłowych relacji i współpracy między
uczniami różnych klas.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych nauczyciele zaprosili uczniów do
udziału w koncercie kolęd obcojęzycznych.
Uczniowie wraz z pomocą projektora
multimedialnego chętnie śpiewali znane
kolędy jak np. „Cicha noc”: w j.angielskim
„Sillent night” w j,niemieckim „Stille Nacht”
i w j.francuskim „Doucenuit” . Następnie
p. Agnieszka Chmura i Anna Richter opowiedziała jak wyglądają święta w Anglii, p.
Agnieszka Rzońca-Tomczak przedstawiła
tradycje związane z Bożym Narodzeniem
we Francji a p. PaulinaTórz przypomniała
niemieckie zwyczaje bożonarodzeniowe jak
np. znane na całym świecie ubieranie choinki, które wywodzi się właśnie z Niemiec.
Po krótkim przedstawieniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w naszych

domach i u naszych zachodnich sąsiadów
uczniowie zostali podzieleni na pięć 5-osobowych grup i przystąpili do wykonywania
zadań związanych z tematyką bożonarodzeniową.
Uczniowie brali też udział w interaktywnej
grze Kahoot, której zadaniem było udzielenie poprawnej odpowiedzi związanej
z tradycjami bożonarodzeniowymi w Anglii,
Niemczech i Francji (np. Jaka jest tradycyjna
wigilijna potrawa we Francji? Czy Święty
Mikołaj wchodzi w Anglii przez drzwi? Czy
zwyczaj ubierania choinki wywodzi się
z Niemiec, Anglii czy Francji? Itd.) Innym
wyzwaniem językowym jak i pobudzającym
kreatywność było stworzenie kartek bożonarodzeniowych w j. obcych. Uczniowie
otrzymali wydrukowane kartki z życzeniami
w j. obcych oraz kolorowe kartki, dziurkacze, kleje, flamastry itd. Zadanie polegało
na stworzeniu pięknej kartki świątecznej.
Każda grupa wykazała się wielką pomysłowością stąd wszystkie katki były bardzo
ciekawe i oryginalne.
Na zakończenie uczniowie składali sobie życzenia wraz z nauczycielami w j.angielskim,
francuskim i niemieckim (np. Marry Christmas, Joyeux Noël, Schӧne Weihnachten).
◊ Paulina Tórz
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Borówiec - co wiesz o tym miejscu?

Jak stwierdzili niektórzy obecni, takiego
„oblężenia” sali Starej Szkoły w Borówcu nie
było od czasów Pasterek urządzanych przez
ks. Grzegorza. Cóż przyciągnęło borówczan
i gości tak licznie do świetlicy 31 stycznia?
Magnesem było nowe wydawnictwo, praca
zbiorowa dotycząca tej miejscowości: „Borówiec – przyczynek do monografii”.

Pomysłodawcą powstania tej publikacji był
Tomasz Grześkowiak. To on zainspirował
kilkoro autorów, którzy bezinteresownie
przystąpili do pracy. Niecały rok od pierwszego redakcyjnego spotkania książka trafiła
do mieszkańców.
Dr Ilona Potocka przygotowała rozdział
zatytułowany „Środowisko fizyczno-geograficzne Borówca i okolic”. Temat „Borówiec
na kartach historii” to owoc współpracy
Grzegorza Kubackiego (BK PAN) i Elżbiety
Bartkowiak. Kazimierz Krawiarz przedstawił
życiorys dr Leona Langnera. „Dzieje borówieckiej szkoły” zebrała i opracowała Justyna
Wagner. „Historię i współczesność parafii
pw. Matki Bożej Królowej Rodzin” opisał

Grzegorz Maślanko. Rozdział o Obserwatorium Astrogeodynamicznym przedstawił
Łukasz Grzegorowski. Jerzy Lechnerowski,
z perspektywy burmistrza przedstawił „Rozwój Borówca po 1990 roku”.
Wstęp, podsumowanie oraz „Dzieje Borówca po 1955 roku” przygotował sam Tomasz
Grześkowiak.
Większość fotografii współczesnego Borówca to dzieła Jarosława Janowskiego.

Książka powstała dzięki wsparciu borówczan, a szczególnie tych zrzeszonych
w stowarzyszeniu „Przyjazny Borówiec”.
Zadanie współfinansowane było z budżetu
Miasta i Gminy Kórnik. Wielkim wsparciem
była współpraca położonej po sąsiedzku
drukarni „Abedik”.
Spotkanie z autorami, które zorganizowały
sołtyski obu borówieckich sołectw zaowocowało setką dedykacji i miłych rozmów.
Pani Lena Kuczyńska-Nowak - prezes Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk” i jedna
z pierwszych czytelniczek „Przyczynku do
monografii” przedstawiła swoje wrażenia

po lekturze. Przy tej okazji „Ogończyk”, za
wkład w powstanie dzieła i zaangażowanie
w życie lokalnej społeczności, nadał panu
Tomaszowi tytuł „Honorowego borówieckiego pnioka”.
Książka będzie dostarczana za darmo do
domów mieszkańców Borówca.
◊ ŁG
Uwaga konkurs!
Odpowiedz na jedno z pytań:
- mama którego znanego krakowskiego muzyka i wokalisty pochodzi
z Borówca?
- jak Niemcy nazywali Borówiec w czasie
okupacji?
Odpowiedź prześlij:
- na adres e-mail: koniczanin@kornik.pl
- lub na adres „Redakcja Kórniczanina,
Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik”
Na pierwszych dwóch internautów, którzy znają odpowiedź i autorów dwóch
pierwszych prawidłowych odpowiedzi
„na papierze” czekają 4 książki „Borówiec – przyczynek do monografii”.

Artur Barciś na w „Salonie“ Zamku

27 stycznia gościł w Kórniku znany i lubiany aktor Artur Barciś. W cyklu „Krakowski
Salon Poezji Anny Dymnej na Zamku
Kórnickim” wystąpił prezentując wybrane
przez siebie wiersze Agnieszki Osieckiej
i Wojciecha Młynarskiego. Wydarzenie
miało odbyć się 19 stycznia, jednak ze
względu na żałobę narodową zadecydowano o zmianie terminu.
Pan Artur przeczytał w większości mniej
znane utwory tych zcenionych głównie za
tworzenia tekstów piosenek poetów. Pierwsze utwory nawiazywały do Dnia Judaizmu,
jaki obchodzono niedawno.
Artyście towarzyszyli muzycy Teatru Muzycznego w Poznaniu: solistka Dagmara
Rybak i pianista Radosław Mateja.
◊ ŁG

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

14 LUTEGO
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS
OAZA (salka konferencyjna), godz. 17:00.
Turniej przeznaczony dla roczników 2001
i młodszych. Zapisy mailowo na adres
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
16 LUTEGO

23 LUTEGO
ZIMOWY MARATON FITNESS - XXIV EDYCJA.
KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety w cenie
19 zł (1-17 lutego), 29 zł (18-23 lutego), dla
uczniów szkół za okazaniem legitymacji 5 zł.
KRAKOWSKI SALON POEZJI. Gościem
będzie aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, Agnieszka Więdłocha. Zamek
w Kórniku, godz. 17:00.
Zapisy: sekretariat.zamek@bk.pan.pl
24 LUTEGO

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00. Informacje
i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

III INTEGRACYJNY SPACER Z PSAMI W KÓRNIKU. Start: Plac Browarowy, godz. 11:00.

16-17 LUTEGO

27 LUTEGO

III SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE RADOŚNI W DUCHU ŚWIĘTYM. KCRiS OAZA na hali
sportowej. Więcej na parafiawszystkich.pl

AKADEMIA SENIORA: Bal Białej Damy. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje
i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
28 LUTEGO

		
9 LUTEGO
CHARYTATYWNA POTAŃCÓWKA Z MUZYKĄ TRADYCYJNĄ GRANĄ NA ŻYWO.
Sala w siedzibie Zakładu Doświadczalnego
w Kórniku (ul. Średzka 20 – wejście od ul.
Parkowej), godz. 18:00–21:30. Wstęp wolny
– w trakcie potańcówki zbiórka pieniędzy na
rzecz 7-osobowej rodziny, która w pożarze
straciła swój dom w Czołowie.

20 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka, muzyka.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
21 LUTEGO
KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Barbara
i Edwin Andrzejewscy „Japonia oczami Poznaniaków”. Restauracja „Ventus” w KCRiS
OAZA, godz. 19.00.

13 LUTEGO

22 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA: Recital Jacka Schmidta, zabawa. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091,
515 229 684.

WERNISAŻ WYSTAWY GRUPY ARTYSTYCZNEJ STREFA WYOBRAŹNI. Hol KCRiS OAZA,
godz. 19:00.

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS
OAZA (salka konferencyjna), godz. 17:00.
Turniej przeznaczony dla roczników 2001
i młodszych. Zapisy mailowo na adres
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ ZF
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Akademia
Seniora
Wspaniała Siódemka jest nie tylko wspaniała ale i aktywna. Nie sposób nadążyć za
tym ile tam się dzieje! Co środę spotykamy
się o godzinie 16:30. Program mamy wypełniony: gimnastyka (podstawa w naszym
wieku), wykłady integracyjne, rozrywka,
muzyka i śpiew.
Jak przystało na seniorów jest super. Ale
potrzeby i marzenia mamy dalej idące.
Marzą sie nam wyjazdy integracyjne, zwiedzanie naszych pięknych okolic, punktów
historycznych związanych z setną rocznicą
niepodległości. W środę 23 stycznia spotkali
się seniorzy z okazji dnia Babci i Dziadka,
przy kawie, herbacie i ciastku. Przedstawiono inscenizację przygotowaną przez
pana Zdzisława Matuszczaka. Państwo
Celina Ocker, Krystyna Janicka i Piotr Guzik
przeczytali bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
Na zakończenie niespodzianka – zagrał nam
pan Jacek Schmidt, który poderwał seniorów
do tańca i taką gimnastyką zakończono
spotkanie.
◊ B.J.

Czytelnicy
piszą...
Wszyscy myślą, i tak zapewne im się
wydaje, że emeryt to człowiek stary,
samotny i zgorzkniały. Tak bywa. Jednak
wcale tak nie musi być. No i w Kórniku
tak nie jest!
Wszystko dzięki „Wspaniałej Siódemce”, a w szczególności dzięki wspaniałym kobietom – Marzenie i Magdzie,
dziewczynom radosnym, wspaniałym
i z pomysłami. To właśnie One są
zawsze z nami, służą pomocą i radą.
Cała zaś „Siódemka” doprowadziła do
tego, że nie siedzimy już w domach, nie
jesteśmy podstarzałymi staruszkami.
Teraz jesteśmy weseli, aktywni i brak
nam czasu na coś więcej.
Zajęcia jakie nam zorganizowano są
dla nas terapią, zapominamy dzięki niej
o upływie czasu, o przemijaniu.
Dziękujemy Wspaniałej Siódemce za ich
oddanie, za poświęcony dla nas czas,
za miesiące, tygodnie i dni wypełnione
różnymi zajęciami. Oby to trwało jak
najdłużej.
Kochamy Was.
Wasi Emeryci
(podpisy znane redakcji)

Walne zebranie członków PKPS

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku zaprosił swoich członków na
zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które
zorganizowano dnia 23 stycznia 2019 r.
w sali K.O.K. na Prowencie. Kampania
sprawozdawczo-wyborcza w rejonie wielkopolskim została zarządzona uchwałą Nr
6/WZW/2018 Zarządu Wojewódzkiego PKPS
w Poznaniu na pięcioletni okres działania.
Na ogólną liczbę 69 członków, w zebraniu
uczestniczyło 38 daje to frekwencję 55 %
uprawnionych, w związku z tym zebranie
jest władne do podejmowania uchwał.
Zebranie otworzył Prezes Bogdan Wesołek,
informując zebranych o zasadach, jakie
obowiązują podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Wybrano Prezydium, w skład którego weszli
Krystyna Modrowska, Wanda Rajkowska
i Maria Smolarkiewicz. Następnie wybrano
osoby do komisji mandatowo skrutacyjnej,
komisji wyborczej, komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie z działalności zarządu złożył
Prezes Bogdan Wesołek, które po krótkiej
dyskusji zostało jednogłośnie przyjęte.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Kazimiera Kuberacka,
komisja nie ma uwag do działalności ustępującego zarządu i wnioskuje o udzielenie

absolutorium. Zebrani w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium ustępującemu
zarządowi.
Na funkcje prezesa wystawiono jedną kandydaturę, jest to ponownie Bogdan Wesołek, kandydaturę poddano pod głosowanie
i przyjęto jednogłośnie.
Następnie dokonano wyboru członków
zarządu, w skład którego weszli Magdalena Hałupka, Aleksandra Grzelak, Krystyna
Modrowska, Felicja Mikołajczak, Salomea
Kaźmierczak.
Do komisji rewizyjnej zostały wybrane Kazimiera Kuberacka, Aleksandra Gola i Maria
Smolarkiewicz.
Po części wyborczej Prezes przedstawił
program działania zarządu na bieżący rok.
W dyskusji padło pytanie czy istnieje możliwość powiększenia koła o nowe osoby,
odpowiedzi udzielił Prezes, informując że
ze względów lokalowych nie będziemy
przyjmować nowych członków. Mamy udostępnione tylko niewielkie pomieszczenie
w piwnicach Przychodni Zdrowie w Kórniku.
Na zakończenie nowo wybrany prezes
i zarząd podziękowali za zaufanie i wybór
na kolejną kadencję.
◊ Zarząd PKPS

„Klaudynka“ w nowym roku

13 stycznia 2019 r. w sali OSP Kórnik odbyło się tradycyjne Spotkanie
Noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” dla podopiecznych,
rodzin oraz przyjaciół Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka. Zebranych uczestników spotkania powitała Karolina Świątek – prezes
Stowarzyszenia, życząc wszystkim pomyślności w nowym roku.
Podczas spotkania nie zabrakło atrakcji. Odbyło się przedstawienie
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni”.
Na scenie wystąpił również wspaniały Chóru ,,Koinonia” z parafii pw
Św Wojciecha w Bninie. Spotkanie umilił również pokaz baletowy
pięcioletniej Laury - uczennicy szkoły tańca Skarbnica Talentów A.
Skarbieckiej.
W trakcie spotkania pojawił się również Święty Mikołaj, który rozdał
podopiecznym prezenty w postaci bonów towarowych, słodkości
oraz mydełek ekologicznych wykonanych przez Centrum Wolontariatu Klaudynki. Następnie rozpoczęła się wspólna zabawa
taneczna. Serdecznie dziękujemy naszym niezastąpionym wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu tej imprezy, Panu Prezesowi
Andrzejowi Szycowi za bezpłatne udostępnienie sali OSP oraz
uczniom i ich rodzicom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku za
dostarczenie ciast.
Bardzo serdecznie dziękujemy przybyłym gościom wśród, których
znaleźli się Burmistrz Przemysław Pacholski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Lechnerowski, Pani Irena Kaczmarek, Siostra
Przełożona Renata Kaczmarek, naczelnik OSP Pan Leszek Orlewicz,
prezes OSP Pan Andrzej Szyc. Cieszymy się, że grono naszych przyjaciół powiększa się dając radość naszym podopiecznym.
Tegoroczne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i miło
zaskoczyło organizatorów tak liczną frekwencją.
◊ Klaudynka

Kosmiczna Zabawa

Karnawał to dawna tradycja przepełniona
tańcem i zabawą. W okresie karnawału
organizowane są w przedszkolach bale
karnawałowe o różnej tematyce. Kosmos bezmierny ocean tajemnic uwielbiany przez
dzieci. W środę, 30.01.2019 r. w Przedszkolu
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie odbył
się Bal Karnawałowy pt.: „Gwiazdka z nieba”, który wprowadził dzieci w kosmiczną
atmosferę. Sala zamieniła się w nieznaną
przestrzeń pełną ciekawych planet, spadających meteorytów, gwiazd oraz innych
ciekawych ciał niebieskich. Stroje balowe

przedszkolaków były barwne i sprawiły dzieciom wiele radości. Nie zabrakło wśród nich:
kosmitów, ufoludków oraz astronautów. Za
pomocą magicznych rakiet przenieśliśmy
się w dalekie przestworza i odległe galaktyki.
Było mnóstwo dobrej zabawy, oraz wiele
ciekawych konkursów.
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie
w przygotowaniu pięknych balowych strojów, mamie Fryderyka za malowanie twarzy,
Radzie Rodziców za upominki i baloniki.
◊ M. Jankowiak, J. Wszelaki

Spotkanie
z Mikołajem
15 grudnia 2018r. w holu SP w Szczodrzykowie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych mieszkańców
Szczodrzykowa.
W spotkaniu uczestniczyło ponad sto
dzieci wraz z rodzicami, babciami
i dziadkami.
Cóż to był za magiczny wieczór. Św. Mikołaj, elfy, renifery, bałwanek. Doskonała
zabawa i uśmiech na twarzach dzieci towarzyszył przez cały czas. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami, a te
zapewniły Go iż będą grzeczne również
przez cały następny rok. Całe spotkanie
odbyło się w miłej, wesołej i świątecznej
atmosferze.
Organizatorami spotkania była rada
sołecka i sołtys wsi Szczodrzykowo – Jan
Tuczyński, którym należą się serdeczne podziękowania za zaangażowanie
w przygotowanie wspaniałego spektaklu.
Podziękowania również dla sponsorów:
Spółki Jagrol z Pierzchna, Firmy Melagris
i Hipromine z Robakowa, Jacka Wieczorka z Dziećmierowa.
				
◊ Roman Genstwa
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Koszykarki z Kórnika w Hiszpanii

Grupa18 zawodniczek oraz dwóch trenerów na sportowy obóz zimowy podcza
ferii udała się do słonecznej Hiszpanii.
Bazę treningową stanowił jeden z największych obiektów halowych na świecie
w Costa Brava Blanes, który posiada
sześć pełnowymiarowych boisk do
koszykówki i duże zaplecze do uprawiania innych dyscyplin sportowych.
Styczniowe temperatury sprzyjały zwiedzaniu okolicy w przerwach pomiędzy
sparingami i treningami. W programie
znalazł się wyjazd do Barcelony z przewodnikiem, który oprowadził grupę
pokazując obiekty olimpijskie, Sagrada
Familia i Camp Nou.
Urokliwy ogród Botaniczny w Blanes
i rozległe plaże zachwyciły swoim pięknem uczestników obozu.
Sukcesem sportowym zakończyły się
dwa sparingiz Basket Blanes i Lloret
de Mar. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku reprezentujące
MUKS Kórnik/Poznań ambitnie walcząc
pokonały na hiszpańskich parkietach
gospodarzy wygrywając 42:19 z Blanes
i 64:52 z Basquet Unificat Lloret.
◊ MUKS

Dołącz do nas - jest fajnie!
Chętne dziewczynki zapraszamy do
uprawiania koszykówki
w SP1 Kórnik.
Od nowego roku szkolnego
tworzymy nową klasę IV sportową
o profilu koszykówka-pływanie.
Bezpłatne zajęcia, gry i zabawy
z elementami koszykówki dla klas
III-IV odbywają się w Oaza Kórnik
w poniedziałki i wtorki 16:00-17:30
Zapraszamy też dziewczynki, które
chciałyby dołączyć do istniejącej już
klas V-VI sportowych.

Obóz UKS „Oaza“

W drugim tygodniu ferii dziewięcioro zawodników z klubu UKS Oaza Kórnik uczestniczyło w obozie sportowym w Karpaczu.
Wraz z zawodnikami z bratnich klubów: UKS
Taekwondo Jarocin, K.S. Rapid Śrem, UKS
Taekwondo Pleszew oaz KUK-SON Pawłowice spędzili siedem bardzo intensywnych dni
w górskim klimacie. Dla części zawodników,
pobyt w Karpaczu to realizacja szkolenia
w ramach kadr wojewódzkich młodzików
i juniorów. Dzienny plan zajęć obejmował
codzienne gry i zabawy na powietrzu, głównie dzieci korzystały ze śniegu i zjazdów na
nartach. Dziećmi, które nie posiadały umiejętności narciarskich, zajął się instruktor. Po
południu zawsze odbywał się trening na
sali sportowej, gdzie odbywały się zajęcia
z taekwondo. Na miejsce przewieźliśmy
cały niezbędny sprzęt do profesjonalnego
treningu i stworzyliśmy optymalne warunki treningowe. Dzieci i młodzież zaliczyły
spacer do Kościółka Wang, a mocniejsza
grupa dotarła do schroniska PTTK Strzecha
Akademicka. Odbyły się również sparingi
z zaprzyjaźnionym klubem z Poznania, który
w tym samym czasie również realizował
obóz szkoleniowy w Karpaczu. Po kilku
dniach obozu udaliśmy się do pobliskiego
aquaparku. Zabawę w wodzie potraktowaliśmy jako jednostkę treningową i formę
odnowy biologicznej. Był czas integrację

Kolarstwo

i refleksje przy ognisku. W godzinach
wieczornych trenerzy i wychowawcy organizowali ciekawe zabawy obozowe. Obiekt
hotelarski w którym przebywaliśmy oprócz
noclegu i dobrego wyżywienia posiadał salę
wykładową, salę zabaw i SPA, z czego bardzo
chętnie korzystały dzieci w czasie pomiędzy
treningami. Łącznie z obozu skorzystało
45 zawodników, nad którymi opiekę sprawowała pięcioosobowa, wykwalifikowana
kadra. Obozy z UKS Oaza Kórnik organi-

zowane są w bardzo dobrych warunkach
pobytu, z ciekawym i bogatym programem
towarzyszącym. Jesteśmy przekonani, że
to najlepsze wakacje dla dzieci i młodzieży.
Dzieci rozwinęły się sportowo, spędziły
wesołe ferie z rówieśnikami, które podzielają podobne zainteresowania, uzyskaliśmy
efekt integracji środowiska taekwondo kilku
klubów z wielkopolski. Jednym słowem bardzo dobrze przeprowadzona akcja.
◊ ZM

KOLARZE UKS JEDYNKA
JUŻ PO PIERWSZYM ZGRUPOWANIU
Sekcja kolarska UKS Jedynka Kórnik zaliczyła już pierwsze zgrupowanie szkoleniowe
w tym roku. Szesnastoosobowa ekipa,
osiem bardzo intensywnych dni spędziła
pod Giewontem, gdzie zajęcia odbywały
się 2 razy dziennie. Przeważały treningi na
nartach biegowych, które przy rekordowej
ilości śniegu, jaki zastaliśmy w stolicy Tatr
sprawdzały się znakomicie. Sporo czasu
nasi cykliści spędzili również na stokach
narciarskich. Część rowerową kolarze
uzupełniali na trenażerach, gdyż przy takiej
pogodzie wyjazdy na szosę były niemożliwe.
Nie zabrakło również klubowego turnieju
w tenisie stołowym, którego w pięknym
stylu wygrała 15-letnia Emilia Jurga. Pomimo
bardzo napiętego programu treningowego,
cała grupa zaliczyła m.in. wyprawę kolejką
na Kasprowy Wierch, a na zakończenie…
kibicowała polskim skoczkom w Pucharze
Świata. Do Zakopanego wyjechali sami
medaliści Mistrzostw Polski z ubiegłego sezonu, wszystkich niestety nie sposób zabrać.
Na pierwszym zgrupowaniu zabrakło tylko
trzech eksportowych zawodników z Kórnika
(Patryk Rajkowski, Nikol Płosaj i Monika Graczewska), którzy obecnie poprzez Puchary
Świata (Nowa Zelandia i Hongkong) przygotowują się do Mistrzostw Globu, które
odbędą się w Pruszkowie na przełomie
lutego i marca – powiedział trener Robert
Taciak. Drugą część ferii grupa spędza
na zgrupowaniu w Kórniku, gdzie tradycyjnie przy niekorzystnej pogodzie w rewelacyjny sposób sprawdza się Kórnickie

Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. Rowery
spinningowe, sala, basen to idealny zamiennik. Sporo zajęć starsza grupa realizuje na
siłowni w gościnnym Hotelu Rodan pod
okiem najlepszego specjalisty w tej dziedzinie trenera Huberta Nowickiego. Najbliższe
plany kolarzy to przez cały luty sporo szkolenia stacjonarnego, a w marcu konsultacja
na torze kolarskim w Pruszkowie, a następnie tradycyjnie już dwutygodniowe zgrupowanie na hiszpańskiej Costa Brava.
ŚWIETNY WYSTĘP RAJKOWSKIEGO
W PUCHARACH ŚWIATA
W NOWEJ ZELANDII I HONG KONGU
Do coraz lepszej formy wraca zawodnik
UKS Jedynka Kórnik Patryk Rajkowski, który
w grudniu wrócił do ścigania po półrocznej
przerwie spowodowanej poważnym wypadkiem podczas zawodów. Patryk w ostatnim
czasie dwukrotnie startował w Pucharach
Świata, które zostały rozegrane tydzień po
tygodniu. Najpierw w najdalszym zakątku Świata w Nowej Zelandii, a następnie
w Hong Kongu. Puchary Świata są jedną
z kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk
olimpijskich w Tokio. W Nowej Zelandii

Uczyły się od najlepszych

W dniach 30 stycznia – 3 lutego w Gdańsku
odbywały się eliminacje Mistrzostw Świata
w unihokeju kobiet. Dziewczęta grające na
co dzień w zespole UKS Radzevia Radzewo
miały możliwość obejrzenia na żywo kilku
spotkań. Była to świetna okazja do tego, by
z bliska popatrzeć na czołowe zawodniczki
świata. Były wśród nich oczywiście Polki,
które oglądaliśmy w wygranym 9:0 meczu
z Belgią. Polska reprezentacja wywalczyła
awans do głównej imprezy, która odbędzie
się w tym roku w Szwajcarii. Zagra tam
też reprezentacja Estonii. To właśnie z jej
zawodniczkami oraz kibicami Radzevianki
zżyły się najbardziej. Głośne „Esti, Esti,
Esti” z naszych gardeł słychać było niemal
przez cały mecz Estonia – Belgia. Pomogło.
Estonia zwyciężyła 9:1. W akcji oglądaliśmy
jeszcze unihokeistki z Norwegii i Danii.
Nie pozostaje nam teraz nic innego jak
dążyć do tego, by maksymalnie zbliżyć się
do poziomu umiejętności, prezentowanego
w gdańskiej hali.
◊ KN

nasz zawodnik startował w sprincie drużynowym wraz z Mateuszem Rudykiem
i Maciejem Bieleckim, oraz w kirinie. W obu
przypadkach Kórniczanin zajmował bardzo
dobre 7 miejsce. W Hong Kongu w składzie „drużynówki” nastąpiła jedna zmiana,
Rudyka zastąpił Mateusz Miłek, a polska
druzyna z Patrykiem Rajkowskim na ostatniej decydującej zmianie zdobył brązowy
medal. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata za sezon 2018-2019 polski
zespół zajął drugie miejsce. Patryk w Hong
Kongu startował również w kirinie, gdzie
do awansu do ścisłego finału, by walczyć
o podium zabrało wręcz kilku centymetrów
i Rajkowski zajął w swym biegu ostatecznie
czwarte miejsce. Rosnąca forma naszego
zawodnika, to wspaniały prognostyk przed
zbliżającymi się Mistrzostwami Świata
w Pruszkowie na przełomie lutego i marca.
W Hong Kongu startowała również inna
zawodniczka z Kórnika Nikol Płosaj, która
była członkiem drużyny w wyścigu na dochodzenie na 4 km, oraz w wyścigu Medison
w parze z Wiktorią Pikulik. W obu przypadkach Nikol zajmowała 9. miejsce.
◊ PM
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Salon HUSQVARNA Kórnik zatrudni serwisanta – mechanika.
Tel. 531 736 001, 618 190 178
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - lekka praca.
Tel. 791 121 103, e-mail:
praca@lavoro.com.pl
Poszukuję dwóch odpowiedzialnych pracowników do tynków
maszynowych. Zarobki od 7 do 10
tys. miesięcznie. Tel. 721 130 110
Biuro Rachunkowe w Kórniku
zatrudni osoby z doświadczeniem.
Elastyczne godziny pracy, zgłoszenia: praca@e-ksiegowy.net
Clipper Logistics w Robakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko brygadzista. Szczegóły: www.
clippergroup.pl (zakładka kariera)
Zakład Ogólnobudowlany Walkowiak przyjmie pracownika w zawodzie murarz, malarz, pomocnik. Oferuje dobre warunki pracy.
Tel. 606 894 973
Praca: Operator Wózka Widłowego od zaraz w Gądkach.
Tel. +48 668-281-846
Producent mebli tapicerowanych
zatrudni pracownika biurowo-administracyjnego. Tel 600 333 238
Łękno.
Producent mebli tapicerowanych
zatrudni: krawcowe, stolarzy, tapicerów. Tel 600 333 238 Łękno.
Firma ogrodnicza z Kórnika zaprasza chętnych do pracy przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.
Tel. 664 465 203

Szukamy nauczyciela języka angielskiego, dwie osoby dorosłe
– poziom A1/A2 i B1/B2, lekcje indywidualne. Tel. 728 842 405

INNE
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Sprzedam sprzęt wędkarski w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 537 433 963
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Tel. 502 047 864
Modulo - meble na wymiar.
Tel. 604 674 943
Sprzedam seler odmiany diament brudny lub myty. Zapraszam.
Tel. 781 844 303
Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm.
Montaż – serwis. Tel. 509 490 402

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. 100
m² mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343

Sprzedam 4 paśniki jednostanowiskowe, plastikowe, dla trzody
chlewnej. Tel. 730 111 983

Gminna Spółdzielnia „SCH”
w Kórniku wydzierżawi magazyn
o pow. 180 m² przy ul. Średzkiej 17.
Tel. 663 977 343

Sprzedam opony zimowe R 16
225/60 i całoroczne R 14 185/65.
Tel. 511 120 011

Kupie dom do remontu w gminie
Kórnik, Śrem, Środa Wielkopolska.
Tel. 517 120 127
Kupie mieszkanie, działkę lub dom
w centrum Kórnika. Tel. 517 120 127
Studentka UAM z doświadczeniem
języka za granicą udziela korepetycji z angielskiego dla każdego.
Tel. 602 747 137
Oddam za darmo dwie komody,
dwa fotele, fotel bujany. Odbiór
własny. Tel. 503 533 349
Sprzedam dom jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym i działką 860 m². Tel. 515 379 549. Proszę
dzwonić po godz. 16.00

Kupię mieszkanie, dom, działkę
w Kórniku. Tel. 517 120 127

Sprzedam wózek głęboki z akcesoriami oraz bujak dziecięcy.
Tel 693 496 978

Kredyty na zakup nieruchomości.
Tel. 517 120 127

Sprzedam małą piłę do cięcia
drewna na siłę. Tel 693 496 978

Sprzedam działki w okolicach
Kórnika. Tel. 517 120 127

Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Nowe domy w atrakcyjnych cenach od 279 tys. Tel. 517 120 127

Sprzedaż ziemniaków z domu,
worki 15 kg-15 zł. Kórnik-Bnin,
ul. Błażejewska 43

Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel. 723 882 617
Przyjmę niepotrzebne książki, dojadę i odbiorę osobiście.
Tel. 503 622 212

Sprzedam pralkę wirnikową - tzw.
„kawalerka”. Tel. 511 120 011

Zamienię mieszkanie 60 m²,
1 piętro w Słupsku na podobne
w Kórniku. Tel. 502 579 776
Sprzedam albę komunijną kompletną dla dziewczynki długa 122
cm oraz wianek. Tel. 690 299 115
Sprzedam mieszkanie w szeregowcu 80 m2, ogród, taras, garaż
w Szczodrzykowie. Tel. 605 151 491
Sprzedam prosięta sztuk 20,
Robakowo ul. Szkolna 27.
Tel. 781 327 028
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
Malowanie, szpachlowanie, panele.
Wolne terminy. Tel. 669 013 418
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Szczodrzykowie. Tel. 666
677 003
Poszukuję domów do wynajęcia
w Robakowie, Gądkach, Dachowie.
Tel. 666 677 003

Sprzedam 4 kaloryfery aluminiowe, używane. Tel. 509 424 239
Sprzedam 4 koła samochodowe 14”.
Tel. 509 424 239

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe 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.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
poszukuje

nauczyciela języka angielskiego
na zastępstwo w wymiarze 18/18
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod nr. tel. 61 817 01 96
lub mailowo: sekretariat@sp1kornik.pl
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