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GMINNY KONKURS PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
23 MARCA 2019

godz. 10:00
Kórnicki Ośrodek Kultury
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik

Celem konkursu jest kształcenie muzyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako uzewnętrzniania
wartości estetycznych i kulturowych, prezentacja umiejętności artystycznych oraz promocja
młodych wokalistów i zespołów wokalnych.
Konkurs zostaje przeprowadzony dla uczniów instytucji oświaty gminy Kórnik
w 2 etapach:
1 etap eliminacyjny przeprowadzony w placówkach oświatowych gminy Kórnik
2 etap finałowy w siedzibie Kórnickiego Ośrodka Kultury
Szczegółowy regulamin do pobrania na stronie:

www.kornickiosrodekkultury.pl

Oświadczenie RODO, karty zgłoszenia wraz załączonym podkładem
muzycznym w formacie mp3 do konkretnej piosenki należy przesłać
wyłącznie drogą mailową na adres:
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Tytuł maila: XVII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Zgłoszenia należy przesłać do 18 marca br.

Z okazji
Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
serdeczne życzenia
zdrowia, radości
i pomyślności
śle
Redakcja
„Kórniczanina”

XVI

FESTIWAL
MŁODYCH
MUZYKÓW
KÓRNIK 2019

Prosto

z Ratusza
współpraca ze Śremem

Rozmowy w sprawie dróg
wojewódzkich i trasy s-11

20 lutego burmistrz Przemysław Pacholski
wraz z wiceburmistrzem Bronisławem
Dominiakiem spotkali się w Śremie z burmistrzem Adamem Lewandowskim oraz
prezesem lokalnej spółki wodno-kanalizacyjnej. Tematem kolejnego już spotkania
w tym gronie była współpraca w zakresie
budowy kanalizacji miejscowości Czmoń,
Czmoniec, Radzewo, Trzykolne Młyny.
Spośród tych miejscowości w pierwszej
kolejności wspólny projekt obejmie miejscowość Czmoń.

Dnia 22 lutego 2019 roku wiceburmistrz
Sebastian Wlazły wziął udział w Światowym Dniu Myśli Braterskiej w Komendzie
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im.
Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku.

Burmistrz Przemysław Pacholski spotkał
się 25 lutego z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem
Jankowiakiem. Omawiano możliwości
współpracy w zakresie polepszenia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 434.
Marszałek zaakceptował postulat wpisania
do „Planu Transportowego Województwa
Wielkopolskiego” przebudowy odcinka tej
drogi od Śremu do Kórnika oraz budowy
łącznika drogowego pomiędzy węzłem
„Kórnik Północ” na S-11 a węzłem autostradowym w Kleszczewie.
Wojciech Jankowiak jako prezes Stowarzyszenia „Trasa S-11” poparł także stanowisko wyartykułowane przez mieszkańców
w sprawie modernizacji trasy S-11 od
Kórnika do Koszut. Podczas konsultacji
większość uczestników opowiedziała się
za przeprowadzeniem inwestycji po starym śladzie.

W sprawie karty PEKA

Doceniono firmę TFP

Tego samego dnia burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się w Urzędzie Miasta
Poznania z przedstawicielami Zarządu
Transportu Miejskiego i reprezentantami
wszystkich samorządów współpracujących z ZTM. Dokonano kolejnych ustaleń
związanych ze zmianami taryfy i formą
rozliczania kosztów przejazdu, które były
konieczne w związku z wprowadzaniem
wspólnego biletu w ramach PEKA.

W dniu 26 lutego firma TFP Sp. z o.o.
otrzymała certyfikat jakości „Firma Godna
Polecenia oraz Wiarygodny Partner w Biznesie”. Pani Prezes Lucjana Kuźnicka-Tylenda została wyróżniona tytułem „Lider
Przedsiębiorczości”. W uroczystości, która
odbyła się w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu uczestniczył
wiceburmistrz Bronisław Dominiak, który
w imieniu samorządu przekazał gratulacje
wyróżnionym.

Dzień Myśli Braterskiej

Powstaje przedszkole
w Dachowie

27 kwietnia godz. 10:00
Kórnicki Ośrodek Kultury

Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych
gorąco zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym
przez Kórnicki Ośrodek Kultury .
Zgłoszenia (do 17 kwietnia) prosimy przesyłać e-mailem:
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
lub
na adres KOK 62-035 Kórnik ul. Prowent 6,
Regulamin i kartę zgłoszeń można pobrać ze strony
internetowej www.kornickiosrodekkultury.pl
Żeby zagrać trzeba przygotować z pamięci 2 utwory:
- klasyczny
- o charakterze rozrywkowym.
Serdecznie zapraszamy

Kórnicki Ośrodek Kultury
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 618 170 891
www.kornickiosrodekkultury.pl

Także 22 lutego wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkał się z prezesem firmy Skaland, która buduje przedszkole w Dachowie. We wrześniu br. uruchomione ma
zostać 5 oddziałów przedszkolnych dla
125 dzieci.
Wernisaż w „Oazie”
Wernisaż wystawy Grupy Artystycznej
„Strefa wyobraźni” odbył się 22 lutego
o godzinie 19:00 w KCRiS „Oaza”. Uczestniczył w nim wiceburmistrz Sebastian
Wlazły.

Kolejne rozmowy w sprawie
związku międzygminnego
Kolejne spotkanie konwentu ZGO Jarocin
odbyło się 25 lutego. Ustalono, że do
końca marca rady gmin zrzeszonych otrzymają szczegółowe informacje na temat
proponowanych zasad działania związku
międzygminnego, a do końca kwietnia
rady rozpatrzą uchwały w sprawie utworzenia związku.
W sprawie przebudowy drogi
wojewódzkiej 434
Członkowie stowarzyszenia „Droga 434”,
burmistrz Śremu Adam Lewandowski
oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski gościli
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w Kórniku 28 lutego. Podczas spotkania
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim
rozmawiano na temat potrzeby modernizacji drogi wojewódzkiej Śrem-Kórnik.
Burmistrz zadeklarował akces do stowarzyszenia, a głównym postulatem gminy
w tej kwestii będzie modernizacja odcinka
od ronda w Mościenicy do węzła Kórnik
Północ na S-11.
Powstaje przedszkole
w Szczytnikach
W dniu 28 lutego wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkał się z panem Remigiuszem
Steinem, z którym rozmawiał na temat
powstającego przedszkola w Szczytnikach.
Od września br. działać ma w tej miejscowości 5 oddziałów przedszkolnych dla
125 dzieci.
Rozmowy z dyrektorkami
Tego samego dnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał się z wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, panią
Joanna Ignasiak. Rozmawiano na temat
organizacji pracy w placówce, naboru
do zerówek, klas sportowych i przygotowaniach do egzaminów oraz dowozach
uczniów do szkoły.
W dniu 4 marca 2019 roku wiceburmistrz
Sebastian Wlazły rozmawiał na analogiczne tematy z reprezentującymi Szkołę
Podstawową w Szczodrzykowie paniami:
dyrektor Marzeną Dominiak i wicedyrektor Małgorzatą Pyłą.
Rusza drugi etap
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał się 28 lutego z wicestarostą Tomaszem Łubińskim oraz przedstawicielami
Zarządu Dróg Powiatowych. Omawiano
kolejny etap modernizacji drogi Gądki –
Szczodrzykowo, który będzie realizowany
od drogi wojewódzkiej 434 do skrzyżowania z ulicą Okrężną w Dachowie. Przy
okazji modernizacji drogi powstanie także
nowa sieć wodociągowa.
Wniosek o zmianę zasięgu
obwodów szkolnych
W ostatnim czasie do rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej w Kamionkach, z obrębu Borówca, trafiła informacja o ofercie
Szkoły Podstawowej w Robakowie i ewentualnej możliwości przeniesienia dzieci do
tej placówki. Jest to element konsultacji
w związku z wnioskiem o zmianę obwodów szkolnych.
cd. na str 4
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cd. ze str. 3
Strażacy obradowali
Dnia 2 marca 2019 roku w Sali Domu
Strażaka w Szczytnikach odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego reprezentował
wiceburmistrz Sebastian Wlazły. Przedstawiono sprawozdania z działalności,
finansowe i komisji rewizyjnej. Przyjęto
plan działalności i plan finansowy na rok
bieżący. Jednomyślnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Więcej na str. 11.
Powstaje projekt kanalizacji
Błażejewka
W dniu 4 marca w Błażejewie odbyło się
spotkanie z mieszkańcami wsi Błażejewko, na którym wiceburmistrz Bronisław
Dominiak, Szymon Szydłowski z Wydziału
Inwestycji oraz przedstawiciel projektanta
przedstawili założenia projektowe kanalizacji sanitarnej. Projekt ma być gotowy
w pierwszym kwartale 2020 roku. Zaplanowano już 4 kolejne spotkania z projektantem, podczas których analizowane będą
szczegóły dotyczące lokalizacji przyłączy.
Spotkanie
z komisarzem wyborczym
Burmistrz Przemysław Pacholski wraz
z Koordynator Iwoną Pawłowicz-Napieralską spotkali się 4 marca z Komisarzem
Wyborczym Krzysztofem Józefowiczem.
Rozmawiano na temat zwiększenia ilości
komisji w niektórych okręgach wyborczych. Komisarz zadeklarował przeanalizowanie tego problemu przed następnymi
wyborami samorządowymi. Wstępnie
zgodził się natomiast na przeniesienie
siedziby lokalu wyborczego z Remizy OSP
w Kamionkach do Szkoły Podstawowej
w Kamionkach.
Zgromadzenie ZMP
W dniach 5-6 marca w Poznaniu odbywało
się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.
W porządku obrad, poza punktami związanymi ze sprawozdaniami za rok ubiegły,
znalazła się tematyka związana z planowaniem rozwoju przestrzeni miejskich oraz
z wyzwaniami środowiskowymi takimi jak
odpady, smog i klimat. Delegaci, wśród
których znalazł się burmistrz Przemysław
Pacholski, mieli okazję do dyskusji na
temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych,
zwłaszcza w oświacie.
◊ red.

Podczas obrad sesji RMiG...

27 lutego 2019 r. odbyła się VI Sesja Rady
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania
radni:
- wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na
lata 2019-2027 oraz w uchwale budżetowej
na 2019 rok,
- ustalili wysokość diet dla radnych oraz
zasady ich przyznawania, a także wysokość zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym. Wysokość diet
pozostaje na niezmienionym poziomie
i zróżnicowana jest ze względu na funkcje
pełnione przez radnych, i tak Przewodniczącemu Rady przysługuje aktualnie dieta
w wysokości 2013,10 zł, Wiceprzewodniczącym Rady w wysokości 1811,79 zł, Przewodniczącym Komisji 1811,79 zł, Zastępcom
przewodniczących Komisji w wysokości
1711,14 zł, a pozostałym radnym w wysokości 1610,48 zł.
- udzielili pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze
samorządowego szkolnictwa podstawowego. Dotacja obejmować będzie uczniów
mieszkających na terenie gminy Kórnik
i uczęszczających do szkół muzycznych
I stopnia, Poznańskiej Szkoły Chóralnej,
oddziałów sportowych szkół podstawowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego, dla
których organem prowadzącym jest Miasto
Poznań,
Podziękowania
Podczas lutowej sesji burmistrz Przemysław Pacholski oraz radni podziękowali
sołtysom kadencji 2015-18, którzy po
niedawnych wyborach w sołectwach nie
pełnią dalej swojej funkcji.
Kolejne podziękowania, tym razem dla
wszystkich wolontariuszy WOŚP z naszego regionu, przekazano na ręce szefów
dwóch działajacych w naszej gminie
sztabów: w Kórniku (Krystyna Janicka)
i Kamionkach (Tomasz Nagler).
◊ ŁG

- podjęli uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie wyrażenia
woli kontynuacji członkostwa Gminy Kórnik
w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania
w okresie realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. Stowarzyszeniu,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Dachowa. Ul. Łąkowa biegnie od ul. Wiatrakowej
do działek nr 41/17 i 41/20, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona działkami nr 41/9,
41/10, 41/18 i 41/19,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 453 w obrębie
geodezyjnym Błażejewko,
- uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb
geodezyjny Bnin,
- rozpatrzyli skargi na działania Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego
w Wydziale Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
◊ ZF
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W sołectwach wybrano przedstawicieli
W lutym zakończyły się wybory sołeckie
w naszej gminie. W związku z tym, przedstawiamy Państwu sołtysów oraz składy
osobowe rad sołeckich w poszczególnych
sołectwach.

Dziećmierowo
Sołtys: Sławomir Mandziak.
Rada Sołecka: Marta Gano-Mańkowska,
Krzysztof Guzik, Mateusz Konował, Jarosław
Piechowiak, Maria Wachowiak-Matuszczak.

Biernatki
Sołtys: Ilona Dzirba.
Rada Sołecka: Karolina Małecka, Mariusz
Machowiak, Leszek Sznura, Adam Weicher,
Janusy Gemrzycki.

Gądki
Sołtys: Krzysztof Lewandowicz.
Rada Sołecka: Barbara Umyszkiewicz, Eugeniusz Lawręc, Iwona Konrady, Katarzyna
Czajka.

Błażejewko
Sołtys: Krzysztof Sadowski
Rada Sołecka: Michał Trybulski, Beata Rossa, Katarzyna Adamczyk, Adam Pewiński,
Marcin Błaszczyk

Kamionki Stare
Sołtys: Magdalena Kosakowska.
Rada Sołecka: Emilia Bielecka, Helena Świdurska, Krzysztof Walczak, Jerzy Walczyk,
Małgorzata Walkowiak, Marek Woźnica.

Błażejewo
Sołtys: Beata Jefremienko.
Rada Sołecka: Magdalena Miszczak, Emilia
Sakowska, Marta Ignasiak-Kciuk, Paulina
Koprucka, Rafał Węglarz.

Kamionki Północ
Sołtys: Anetta Prętka-Kulka
Rada Sołecka: Aleksandra Blimel-Bielewicz,
Henryka Jankowska, Karol Maglewski, Piotr
Michałek, Monika Nowak

Borówiec
Sołtys: Agnieszka Plucińska
Rada Sołecka: Natalia Mucha, Dorota Graczyk, Michał Stecki, Marcin Kledzik, Krzysztof
Bielicki

Kamionki Przy Lesie
Sołtys: Liliana Małgorzata Wawrzyniak.
Rada Sołecka: Katarzyna Hoffmann, Iwona
Kołata, Tomasz Nagler, Aleksandra Szymańska, Angelika Witkowska, Damian Zawieja.

Borówiec Nowy
Sołtys: Sylwia Brzoskowska.
Rada Sołecka: Marzena Bilińska – Fiałkowska, Anna Przybylska, Sławomir Jądrzak,
Mikołaj Kaczmarek, Artur Śliwowski.

Konarskie
Sołtys: Katarzyna Górna.
Rada Sołecka: Maciej Kalisz, Beata Zielińska,
Szymon Franczak, Paweł Szymański, Wojciech Liebner.

Czmoniec
Sołtys: Bartosz Toboła.
Rada Sołecka: Dariusz Izydorczyk, Wojciech
Jeziorski, Stanisław Karaś, Klaudia Ratajczak,
Wojciech Źegleń.

Koninko
Sołtys: Monika Kijak.
Rada Sołecka: Marcin Leszner, Krzysztof
Świerczyński, Mariusz Rogalski, Bartosz
Cielewicz, Andrzej Szczepaniak.

Czmoń
Sołtys: Jerzy Rozmiarek.
Rada Sołecka: Rafał Banecki, Maciej Brylewski, Dawid Cybulski, Beata Karolczak, Jakub
Kozicz, Paweł Kudła, Zdzisław Matuszczak,
Jacek Wyrzykiewicz.

Kromolice
Sołtys: Jolanta Gańko.
Rada Sołecka: Bogdan Fludra, Joanna Nowak, Mariola Kalisz, Adam Obiegałka.

Czołowo
Sołtys: Grzegorz Wójcik.
Rada Sołecka: Paulina Maćkowiak, Bożena
Maćkowiak, Marcin Kaczmarek, Karol Nowaczyk, Ewelina Witek, Marek Piana.

Mościenica
Sołtys: Emilia Weinert.
Rada Sołecka: Katarzyna Rychlewska, Katarzyna Domagała, Magdalena Kupiecka,
Rafał Niemir, Wiktor Konieczny, Monika
Sierpowska.

Dachowa
Sołtys: Iwona Kosmalska.
Rada Sołecka: Michał Ogórkiewicz, Sławomir
Kukurenda, Magdalena Lewczuk, Karolina
Przybyłek, Agnieszka Wiśniewska.

Pierzchno
Sołtys: Małgorzata Grześkowiak.
Rada Sołecka: Józef Chomicz, Barbara Frąckowiak, Krzysztof Kruś, Urszula Molik, Adam
Nowak, Michał Okninski, Monika Stępa,
Teresa Witczak.

Dębiec
Sołtys: Katarzyna Szafraniak.
Rada Sołecka: Jerzy Brylewski, Bożena Przepióra, Monika Skorupska.

Prusinowo
Sołtys: Aleksandra Szczepaniak.
Rada Sołecka: Eugeniusz Boniec, Larysa
Jankowska, Monika Sławek-Kozłowska.

Radzewo
Sołtys: Julia Bartkowiak.
Rada Sołecka: Agnieszka Andrzejewska,
Jacek Grzybek, Paweł Nowak, Ewa Radziejewska, Przemysław Jankowski, Wojciech
Rozmiarek.
Robakowo - Osiedle
Sołtys: Andrzej Surdyk.
Rada Sołecka: Mikołaj Janiak, Anna
Drewnowska, Joanna Marchocka, Robert
Maliński, Szymon Tatarynowicz, Przemysław Dzida.
Robakowo - Wieś
Sołtys: Piotr Szczepaniak.
Rada Sołecka: Olga Alba-Zwiernik, Artur
Deta, Barbara Ritter, Kamil Szczepaniak,
Gabriela Szymkowska-Chłopek.
Runowo
Sołtys: Iwona Cupryjak.
Rada Sołecka: Kinga Haremska, Agnieszka
Inda, Anna Jankowska, Zbigniew Jakubowski, Włodzimierz Matuszak, Aneta Ślusarczyk, Stanisław Waligóra.
Skrzynki
Sołtys: Beata Bruczyńska.
Rada Sołecka: Angelika Suszek, Małgorzata
Frąckowiak, Waldemar Stanisławski, Marcin Kwiatkowski, Jan Skrzypczak.
Szczodrzykowo
Sołtys: Jan Tuczyński.
Rada Sołecka: Robert Zieliński, Daria
Jachimiak, Marcin Wojtkowiak, Jakub Borowczak, Dariusz Przespolewski.
Szczytniki
Sołtys: Marek Templewicz.
Rada Sołecka: Dominika Buczkowska,
Kazimierz Głuch, Robert Ignaszak, Patryk
Jankowiak, Szymon Wojciechowski.
Żerniki:
Sołtys: Daniel Kulza.
Rada Sołecka: Sabina Bogusławska, Artur
Budziak, Tadeusz Jóźwiak, Ewa Kasperek,
Barbara Majchrzycka, Zbigniew Majewski,
Szymon Sarnowski, Jarosław Wojciechowski.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na
rzecz rozwoju wsi.

◊ ZF
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Sprawozdanie z działaności SM

W tym opracowaniu zostały przedstawione tylko niektóre działania podjęte przez
Straż Miejską w Kórniku w okresie od 28
grudnia 2018 r. do 20 lutego 2019 r. Całość
sprawozdania z działalności SM dostępna
jest pod adresem: http://kornik.esesja.pl/
posiedzenie/fff26ba2-c962-4

Zacznijmy od statystyki. W omawianym
okresie czasu strażnicy miejscy:
- podjęli 324 interwencje (152 interwencje
własne, 172 interwencje zgłoszone przez
mieszkańców),
- wylegitymowali 216 osób,
- ujawnili 127 sprawców wykroczeń,
w tym:
a) w 33 przypadkach nałożyli mandaty
karne, które w 12 przypadkach dotyczyły
wykroczeń drogowych, a w 21 wykroczeń
porządkowych,
b) w 94 przypadkach dokonali pouczeń,
c) w 8 przypadkach sporządzili karty dotyczące naliczania punktów karnych,
- przeprowadzili 36 kontroli posesji w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia
spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych. W żadnym z przypadków
nie potwierdzono jednak spalania odpadów.
W dniu 28 stycznia 2019 r. podczas patrolu
strażnicy miejscy znaleźli samochód z wybitą szybą w Czmońcu (droga wojewódzka
434). Z uwagi na podejrzenie kradzieży
pojazdu miejsce zdarzenia zabezpieczono
do czasu przybycia patrolu Policji. Czynności
wyjaśniające w sprawie prowadzi Komenda
Policji w Kórniku.
Dzień później, 29 stycznia 2019 r. patrol łączony Straży Miejskiej i Policji w Robakowie
dokonał zatrzymania kobiety i mężczyzny
podejrzanych o dokonywanie kradzieży
mienia na terenie jednej z firm z gminy
Kórnik. Czynności wyjaśniające w sprawie
prowadzi Komenda Policji w Kórniku.

W dniu 9 lutego 2019 r. strażnicy miejscy
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej
zorganizowali i przeprowadzili działania
przeciwko osobom jeżdżącym quadami
i motocyklami po lasach. Podczas akcji
funkcjonariusze ujawnili 4 przypadki naruszenia prawa. Na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne (w sumie 3 000 zł).
W dniu 20 lutego 2019 r. w lesie w okolicach Koninka strażnicy miejscy ujawnili
znaczną ilość odpadów. Były to elementy
pochodzące z demontażu pojazdów. Prowadzone są czynności zmierzające do ujawnienia sprawcy ich porzucenia. Skierowano
również pismo do Lasów Państwowych
(zarządcy terenu) z prośbą o usunięcie odpadów. Jednocześnie Straż Miejska zwraca
się z prośbą do mieszkańców o wszelkie
informacje mogące pomóc w ujawnieniu
sprawcy, a w przypadku zauważenia
jakichkolwiek niepokojących zachowań
lub podejrzanych osób o powiadomienie
odpowiednich organów.

Masz psa - masz obowiązki

W związku z licznymi uchybieniami wynikającymi z niewiedzy bądź świadomego
lekceważenia przepisów prawa Straż Miejska w Kórniku przypomina o obowiązkach
spoczywających na właścicielach psów.
Zostały one ujęte w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
Gminy Kórnik zatwierdzonym Uchwałą
nr XXXVI/470/2017 Rady Miasta i Gminy
Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r.
Właściciel psa jest zobowiązany:
1. Poddać psa w wieku ponad 2 miesięcy
raz do roku szczepieniu przeciw wściekliźnie; (brak zagrożony jest karą grzywny na
podst. art. 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu
Czystości i Porządku w Gminach na podst. §

13 pkt. 2 ust. 1 pkt. A Uchwały Rady Miejskiej
w Kórniku)
2. Wyprowadzać psa na smyczy, a psa ras
uznawanych za agresywne lub zachowującego się w sposób agresywny – na smyczy
i w kagańcu; (środki karne jak w pkt.1)
3. Nie pozostawiać psa bez dozoru; (środki
karne jak w pkt.1 lub art. 77 KW))
4. Utrzymywać kojce i ogrodzenia, w których
przebywają psy w stanie uniemożliwiającym
wydostanie się ich na zewnątrz; (środki
karne jak w pkt.1)
5. Usuwać natychmiast zanieczyszczenia
spowodowane przez zwierzęta w miejscach
publicznych poprzez zdeponowanie ich
w specjalnych koszach lub pojemnikach
do odpadów zmieszanych po uprzednim

Śmietnisko w okolicach Koninka

Operatorzy Całodobowego Centrum Monitoringu przyjęli 297 zgłoszeń. Zgłoszenia
dotyczyły m.in. padłej zwierzyny, osób
spożywających alkohol w miejscach publicznych, zanieczyszczania i zaśmiecania
terenu, bójek, dzieci chodzących po zamarzniętym jeziorze czy awarii gazu. Nagrania
z monitoringu miejskiego pomogły w ustaleniu sprawców włamań do pojazdów
i obiektów na terenie miasta, do których
doszło 19 i 20 grudnia zeszłego roku.
◊ Opr. Zofia Fludra
Straż Miejska w Kórniku
ul. Poznańska 83
(budynek dawnej gazowni)
62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Telefon do Centrum Monitoringu:
604 607 104

umieszczeniu tych nieczystości w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi
torbach. Obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych z psem przewodnikiem; (środki karne jak w pkt.1 lub art. 145 KW)
6. Zwolnienie psów z uwięzi na terenach
publicznych może odbywać się wyłącznie na
terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel
ma możliwość sprawowania kontroli nad
ich zachowaniem, z wyłączeniem psów ras
uznanych za agresywne; (środki karne jak
w pkt.1)
7. Zabrania się puszczania w lesie luzem psa,
poza czynnościami związanymi z polowaniem ( wykroczenie określone w art. 166 KW)
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Podsumowanie WOŚP sztab 5075 “Kórniczanie”

Grupa mieszkańców Koninka, Szczytnik,
Borówca i Kamionek zorganizowała
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab nr 5075 powstał w ramach
Stowarzyszenia MY Kórniczanie we
współpracy z Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec. Wydarzenie odbywało
się na terenie Szkoły w Kamionkach,
uzyskaliśmy wsparcie finansowe i rzeczowe od wielu darczyńców. Podczas
finału zebraliśmy 57757 zł i 127,16 Eur.
W ramach WOŚP nasz sztab prowadził
również licytacje internetowe gdzie
na 167 aukcjach zebraliśmy 24 321 zł.
W naszych e-skarbonkach pojawiała
się kwota 440 zł, Razem zebraliśmy niesamowitą sumę 82 518,27 pln +127,16
Euro. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wsparcie i udział w licytacjach.
Do zobaczenia za rok.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „MY Kórniczanie” do którego zapraszamy Wszystkich mieszkańców. Do
Stowarzyszenia należą obecnie Wszyscy
radni z Komitetu MY Kórniczanie, a także
mieszkańcy naszej gminy.
Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego
rozwoju wsi Borówiec prowadzącego
do stałego podnoszenia jakości życia jej
mieszkańców.
„Przyjazny Borówiec” realizuje postawione przez siebie cele w szczególności
poprzez organizację lub współorganizację imprez integracyjnych dla mieszkańców, współpracę z władzami lokalnymi,
instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami z naszej okolicy. Kontakt:
prezes@przyjaznyborowiec.org
◊ Damian Zawieja
wosp@mykorniczanie.pl

Ponadto każdy pies powinien zostać zgłoszony do rejestracji w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, gdzie zostanie wydany
znaczek rejestracyjny, umożliwiający ustalenie nazwiska właściciela oraz miejsca
jego zamieszkania.
Do dnia 15 marca każdego roku należy
dokonać opłaty od posiadania psa, która
wynosi 40 zł. Z mocy ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych opłaty od posiadania
psów nie pobiera się od: osób zaliczonych
do znacznego stopnia niepełnosprawności
- z tytułu posiadania jednego psa, osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego, osób w wieku
powyżej 65 lat prowadzących samodzielne
gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa, od podatników podatku
rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów oraz
od właścicieli psów zabranych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt - na okres
12 miesięcy.
Warto też zwrócić uwagę na to, iż od października 2018 roku znacząco wzrosły kary
za niezachowanie środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia – wykroczenie
to stypizowane jest w art. 77 Kodeksu
Wykroczeń. Dotąd za ten czyn groziła kara
grzywny do 250 zł albo kara nagany, natomiast zgodnie z nowelizacją sankcja karna
zwielokrotniła się z maksymalnych 250 zł
do 1000 zł, jak również przewidziana jest
za to kara ograniczenia wolności.
◊ KR

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.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków
w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 18.00
w siedzibie Stowarzyszenia
w Kórniku przy ul. 20 Października 69
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nr 5/2019

Czytelnicy
piszą
Szanowni Państwo,
jestem mieszkańcem Kórnika z wyboru,
choć moje życiowe doświadczenia związane są z innymi miejscami w Polsce
i Europie. Doceniam walory, jakie moje
nowe miejsce na Ziemi bezsprzecznie posiada, jednak zauważam też zaniedbane
obszary, które dzięki dobrym praktykom
i sprawdzonym wzorcom mogłyby stać
się silnymi stronami Kórnika i tym samym
wzmocnić jego atrakcyjnosć dla mieszkańców i turystów.
Mamy w okolicy wielu rolników i wytwórców zdrowej żywności. Nie bez przyczyny
nasza gmina jest zagłębiem surówkowym.
Nie ma jednak miejsca, gdzie te lokalne,
zdrowe, smaczne produkty można by
zaprezentować i nabyć.
Brakuje nam hali targowej, w której
w godziwych warunkach, pod dachem,
producenci zachwalaliby i sprzedawali
nam, konsumentom pyry, marchewkę,
cebulę, kiszoną kapustę i surówki, a może
i wędliny, jajka, drób, sery, smalec, miód
czy inne dary lokalnych pól i gospodarstw.
Patrząc z żalem jak z każdym dniem
niszczeje obiekt po jednym z marketów
na kórnickim osiedlu niedaleko S-11 pomyślałem, że to idealne miejsce na taką
kórnicką halę targową. Może znajdzie się
inwestor, który zainwestuje w coś takiego?
Może rolnicy i przetwórcy zawiążą koalicję,
spółdzielnię i wspólnie stworzą takie miejsce? Może samorząd będzie katalizatorem
takiej współpracy?
Zyskali by wszyscy. Ja na pewno byłbym
stałym klientem.
◊ Mieszkaniec
(imię i nazwisko znane redakcji)

8 marca 2019 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON,
kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę
przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem ten
dotyczy ok. 2,2 tys. przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich
zarejestrowanych w CEIDG.
MPiT w pismach wysyłanych pocztą, ponownie zwraca się do przedsiębiorców
zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, z prośbą o skorygowanie tej sytuacji. Ministerstwo jednocześnie
uprzedza, że w razie braku reakcji, wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy,
które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD
działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt
1 – 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Co ważne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją tego
może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019r. wszystkich jego wpisów.
Akcję informacyjną, skierowaną do przedsiębiorców ze „zdublowanymi”
wpisami, MPiT prowadzi już po raz drugi w ciągu ostatnich czterech miesięcy.
Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG stanowi zjawisko
nieprawidłowe. Negatywnie wpływa na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu
umów z kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego
wpisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie
pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.
W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania swoich wpisów w ewidencji. Mogą tego dokonać,
składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju.
Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien
wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego
wpisu) ,w którym wskazuje datę zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą
i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie.
Może wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania. Przedsiębiorcy
powinni pamiętać, aby wskazana przez nich data zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej była prawidłowa. Może być ona również przeszła,
nawet sprzed kilku lat.
Wniosek o wykreślenie wpisu jest automatycznie przesyłany do innych urzędów państwowych (Urząd Skarbowy, ZUS). Prawidłowa data zaprzestania
działalności gospodarczej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących wpisu
do CEIDG, np. w zakresie faktycznego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma „zdublowane” (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców,
która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.
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Kobieta i pieniądze

Na terenie naszej gminy działa Klub
„Kobieta i Pieniądze”. Przy okazji przypadającego w dniu wydania tego numeru
Dnia Kobiet rozmawiamy z pania Iwoną
Janeczek, Ambasadorką Klubu w Kórniku.

ŁG: Czym jest Klub „Kobieta i Pieniądze”?
Iwona Janeczek: Klub Kobiety i Pieniądze
powstał po to, aby uczyć się zajmowania
swoimi pieniędzmi, dobrze się nimi opiekować i nauczyć je pomnażać. Spotykamy się,
wymieniamy doświadczeniami, tworzymy
wspólne biznesy, budujemy społeczność
kobiet niezależnych i edukujemy według
metody 7 Kroków Edukacji Finansowej
Dla Kobiet, której autorką jest Dominika
Nawrocka.
ŁG: Dlaczego kierujecie Panie swoje działania do kobiet? Czy to wyraz niedostatecznej emancypacji Pań w zakresie finansów,
czy może wynik jakiś statystycznych różnic
w podejściu do pieniądza?
Iwona Janeczek: Można tu mówić o statystykach dotyczących naszych relacji
z pieniędzmi.
My Kobiety podchodzimy do tematu bardziej emocjonalnie, mężczyźni bardziej
racjonalnie i obiektywnie.
Cytując Dominikę Nawrocką - twórczynię
Klubu Kobieta i Pieniądze:
„Kobiety zarabiają dzisiaj swoje pieniądze.
Kobiety zarabiają dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I niestety nie zajmują
się nimi”.
Możemy też mówić o statystykach, które
niestety pokazują iż kobiety nadal zarabiają
mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach. I tu pojawiają się rozbieżności miedzy tym co wiemy, a tym jak postępujemy.
Miedzy tym, czego chcemy i oczekujemy,
a tym na co się godzimy.
Spotkania w Klubie krok po kroku pozwalają
właśnie rozwinąć tę racjonalność i obiektywizm w podejściu do zarządzania własnymi
pieniędzmi.
Edukacja w Klubie pozwala też wielokrotnie
zmierzyć się z trudnymi tematami, jak np.
wyście z długów czy też finansami podczas
rozwodu, bo i takie tematy poruszamy.
Każdy z nas ma swoją historię relacji z pieniędzmi, ale mało kto wie, że determinuje
ona to ile dzisiaj ich mamy. Wystarczy że
zmienisz swoją historię, a zmieni się stan
Twojego konta. Chcesz zarabiać więcej?
Możesz! ale pod jednym warunkiem – z odwagą zajmiesz się wszystkimi aspektami
związanymi z pieniędzmi już teraz.
„Bo nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ich posiadana ilość” - T.Harv Eker
ŁG: W jaki sposób działa Klub w Kórniku?
Iwona Janeczek: Spotykamy się co miesiąc
na kawę i wspólną edukację. Mamy też
chwilę na networking (czyli proces wymiany
informacji, zasobów, wzajemnego poparcia

i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej
sieci wzajemnych kontaktów) i poznawanie się nawzajem. Następnie przez ok. 45
minut prowadzony jest panel edukacyjny.
Podczas każdego spotkania proponujemy
inny fascynujący temat!

Najbliższe spotkanie odbędzie się 02.04
o 18:30 w Oazie. Jest to pierwsze spotkanie z kolejnego cyklu, więc już teraz warto
zarezerwować sobie na nie czas.
A ja przy okazji bardzo serdecznie zapraszam każdą z Pań.

Może Pani zdradzić jaki są to tematy?
Iwona Janeczek: Tak. Program jest już gotowy tak jak wspomniałam wg autorskiego
projektu Dominiki Nawrockiej -7 Kroków
Edukacji Finansowej dla Kobiet.
1 miesiąc: Co mam dzisiaj w portfelu, czyli
swoisty rachunek sumienia.
2 miesiąc: Marzenia a finanse, czyli ile kosztuje realizacja marzeń.
3 miesiąc: Budżetowanie, czyli zarządzanie
domowym budżetem.
4 miesiąc: Finanse w związku, czyli jak żyć
razem długo i szczęśliwie.
5 miesiąc: Zadłużenie i inne przypadki, czyli
jak wyjść na prostą.
6 miesiąc: Nowe źródła pieniędzy, czyli skąd
wziąć dodatkową kasę.
7 miesiąc: Dzieci a pieniądze, czyli kiedy i jak
włączyć pieniądze w życie dzieci.
8 miesiąc: Aktywa i pasywa, czyli jak rozsądnie budować swój majątek.
9 miesiąc: Mądra gospodyni, czyli jak kontrolować domowe i firmowe wydatki.
10 miesiąc: Konieczne zabezpieczenia, czyli
ubezpieczenie, testament i inne.
11 miesiąc: Inwestycje, co to jest i dlaczego
tak się tego boimy.
12 miesiąc: Królowa nieruchomości, czyli
jak posiąść swoją pierwszą nieruchomość
inwestycyjną.

ŁG: Jaki jest koszt uczestnictwa w Klubie?
Iwona Janeczek: Uczestnictwo w Klubie
to koszt minimalny, który pozwoli nam na
pokrycie logistyki klubu. Obecnie wynosi on
tylko 19 zł, czyli koszt dobrej kawy i ciastka.
To w porównaniu z wieloma innymi proponowanymi szkoleniami czy spotkaniami
dla Pań tak ostatnio popularnymi naprawdę
niewiele.
ŁG: Co Panie otrzymują w zamian?
Iwona Janeczek: Możliwość poznania
świetnych, otwartych kobiet! Edukację
finansową, dzięki której można budować
bezpieczne i stabilne życie, bez zmartwień
finansowych. Zyskujemy nowe możliwości,
inspiracje i przyjaźnie. Ze spotkań wychodzimy z niespotykaną energią i motywacją
do działania , do zmiany, świadome tego,
że jedno działanie jest więcej warte niż tysiąc pomysłów, a umiejętność właściwego
zarządzania pieniędzmi to prosta droga
do sukcesu!

ŁG: W jakie dni, o jakiej porze i gdzie spotykacie się Panie?
Iwona Janeczek: Spotykamy się zazwyczaj
na początku każdego m-ca, jest to zawsze
wtorek o godz. 18:30. Informacja o kolejnych spotkaniach publikowana jest jako
wydarzenie na stronie Kobieta i Pieniądze
Kórnik i na FB tam też można bezpośrednio
nabyć bilet „online”.
Można wziąć udział w całym cyklu przez 12
miesięcy ale też można dowolnie wybrać
sobie temat, który chcemy przepracować.

ŁG: Czy lubi pani Dzień Kobiet? Jak chciałaby Pani spędzić ten dzień?
Iwona Janeczek: Powiem szczerze, że
bardzo (i tu odcinam się od wszelkich złych
konotacji), bo to taki kolejny miły dzień po
Walentynkach który niesie radość i przyjemność w tej gonitwie dnia codziennego, który
pozwala Kobietom poczuć się wyjątkowo.
A my lubimy przecież czuć się wyjątkowo,
czuć się kochane i doceniane.
Jeżeli chodzi o mnie to chwila dla siebie
(może joga lub basen), a później może cytując słowa piosenki: „Umówiłem się z nią
na 9…, kupię jej bukiecik róż, potem kino,
cukiernia i spacer”.
Zobaczymy jak niespodzianka mnie czeka …
Wszystkim Paniom również życzę Wspaniałego i Pięknego Dnia pełnego miłych
niespodzianek.
◊ Rozmawiał ŁG

8 marca 2019 r. 11

10 nr 5/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko
podinspektora ds. promocji internetowej
i obsługi BIP
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
1. Warunki zatrudnienia:
a. forma zatrudnienia - umowa o pracę
b. wymiar zatrudnienia - pełny etat
2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a. niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
na stanowisku,
- niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślnie,
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- umiejętność biegłego posługiwania się
biurowymi narzędziami informatycznymi
(środowisko Microsoft Windows),
- znajomość technologii webowych,
b. dodatkowe:
- znajomość zagadnień informatycznych
z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej,
wiedza praktyczna w zakresie znajomości
sprzętu i oprogramowania informatycznego,
- znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- znajomość podstawowej obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

- doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,
- znajomość ePUAP,
- znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej,
KPA, Instrukcja kancelaryjna, RODO
- zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi
- prawo jazdy kat. B.
Od kandydata na stanowisko oczekuje się
poniższej cech, umiejętności:
- komunikatywność,
- odpowiedzialność i rzetelność,
- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
- dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.
3. Zakres zadań:
- wprowadzanie informacji do Biuletynu
Informacji Publicznej w tym:
- prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej
oraz ich publikacja w BIP;
- prowadzenie rejestru dokumentów
i materiałów dotyczących petycji oraz ich
publikacja w BIP;
- przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji
sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;

zatrudni pracowników:
- serwisu usług komunalnych
Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na
terenach gminnych w zakresie dróg, chodników gminnych
oraz terenów zielonych,
Wymagania
• Prawo jazdy kat. B, T
• Mile widziane prawo jazdy kategorii C,
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac,
Oferujemy
• stabilne zatrudnienie,
• umowę o pracę,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
Oferty prosimy kierować na adres spółki WODKOM KÓRNIK Sp.
z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne ul. Poznańska 71c
62-035 Kórnik lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.

analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
- publikowanie informacji w BIP w tym
statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań
Burmistrza,
- opracowywanie graficzne materiałów
marketingowych na potrzeby urzędu,
- anonimizowanie danych otrzymywanych
od komórek organizacyjnych urzędu,
- współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta
i Gminy,
- prowadzenie we współpracy z Wydziałem
Promocji Gminy strony internetowej www.
kornik.pl,
- współpraca z sołectwami Gminy Kórnik
w zakresie obsługi strony internetowej
www.sołectwa.kornik.pl,
- współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych
i sieci wewnętrznej urzędu.

Obrady OSP Szczytniki

Dodatkowo
- współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie internetowej:
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/
praca-konkursy-nabory/2019-rok.html

WODKOM informuje!
Dotyczy miejscowości:
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice,
Pierzchno, Radzewo, Runowo,
Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny.
UWAGA!
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!
Szanowni Klienci,
informujemy, że w związku z wprowadzeniem masowych
płatności, każdy z klientów otrzyma indywidualny numer konta
bankowego wskazany na fakturze przekazanej bezpośrednio
przez inkasenta przy odczycie wodomierza, w przypadku
nieobecności w trakcie odczytu faktura zostanie dostarczona
pocztą.
Uprzejmie prosimy o realizację płatności zgodnie z nadanym
indywidualnie numerem Państwa rachunku widniejącym na
fakturze.
Osoby posiadające polecenie przelewu, prosimy o zmianę
dotychczasowego rachunku na nowy obecnie obowiązujący.

W dniu 2 marca 2019 r. w jednostce
OSP Szczytniki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.
Zebranie otworzył Prezes OSP Szczytniki
dh. Prezes Waldemar Jankowiak, gdzie
przywitał strażaków jednostki oraz zaproszonych gości w osobach;
> Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik–
Pan Sebastian Wlazły,
> Komendant Straży Pożarnych w Kórniku
– dh. Leszek Orlewicz,
> Z-ca Dowódcy JRG nr 6 w Krzesinach kpt. Paweł Zieliński,
> Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Uzależnień - Pani Bożena Kiełtyka,
> Sekretarza Zarządu Oddziału Miejsko
– Gminnego Związku OSP RP w Kórniku –
dh. Ewa Sieroń,
> Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Szczytnik – Pani Genowefa Błotna.
Prezes OSP Szczytniki odczytał porządek
walnego zebrania sprawozdawczego.
Zebrani strażacy jednogłośnie przegłosowali przedstawiony porządek zebrania.
Następnie wybrano przewodniczącego
i protokolanta zebrania.
Przewodniczącą zebrania została
dh. Ewa Sieroń a protokolantem dh. Monika Sobolewska.
Do komisji mandatowej zostali wybrani:
– dh. Wanda Jankowiak - Przewodnicząca,
– dh. Iwona Alankiewicz - Sekretarz,
– dh. Sławomir Sobolewski - Członek.

Do komisji uchwał i wniosków wybrani
zostali:
– dh. Piotr Różański - Przewodniczący,
– dh. Kamil Owczarzak - Sekretarz,
– dh. Patrycja szalczyk.
Pierwsza część zebrania czyli sprawozdanie z działalności jednostki, odczytał
dh. Prezes Waldemar Jankowiak. W tym
sprawozdaniu można było usłyszeć opis
działań i przedsięwzięć jakich podjęła się
jednostka w roku 2018. Następnie zostało
odczytane sprawozdanie finansowe, które
pod nieobecność skarbnika OSP Szczytniki dh. Jana Jankowiaka odczytała dh.
Monika Sobolewska. Natomiast dh. Beata
Urbaniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie tej komisji
w którym można było usłyszeć, iż Komisja
Rewizyjna OSP Szczytniki wnosi wniosek
o udzielenie absolutorium zarządowi za
okres sprawozdawczy.
Komisja mandatowa na podstawie listy
obecności uprawnionych strażaków do
głosowania, stwierdziła, że w walnym
zebraniu sprawozdawczym uczestniczyła
wystarczająca ilość obecnych na zebraniu
strażaków aby podejmować i głosować
nad podejmowanymi tego dnia uchwałami.
Bardzo ważnym punktem zebrania, było
głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi - strażacy jednogłośnie
głosowali za udzieleniem absolutorium
Zarządowi OSP Szczytniki za rok 2018.

Odczytania planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, dokonał – dh.
Prezes Waldemar Jankowiak.
Natomiast komisja uchwał i wniosków po
zapoznaniu się z materiałami na walne
zebranie sprawozdawcze członków OSP
Szczytniki, po wysłuchaniu sprawozdań
przedłożyła projekt uchwały nr 1 walnego
zebrania sprawozdawczego członków OSP
Szczytniki w sprawie działalności OSP.
Uchwała nr 1 wraz z jej punktami została
przez głosowanie strażaków przyjęta
jednogłośnie.
Ważnym wydarzeniem tego dnia, było
przekazanie podziękowań Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu,
za pomoc i zaangażowanie przy organizacji IX Powiatowego Rajdu Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych i Szkół Mundurowych – powiatu poznańskiego. I tak podziękowania otrzymali:
– OSP Szczytniki – dh. Prezes Waldemar
Jankowiak,
– Koło Gospodyń Wiejskich Szczytniki Pani Genowefa Błotna,
– Sołtys wsi Szczytniki – Pan Marek Templewicz,
– były Sołtys wsi Koninko – Pan Jacek
Szmidt,
– Pan Artur Jankowiak – Koninko.
Na tym zebranie zakończono.
◊ WJ
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Bolesław Drożak - ostatnie pożegnanie

Bolesław Wiktor Drożak (1923-2019) - członek Kórnickiej Konspiracji NOB ZZ – AK
urodził się 17 maja 1923 r. w Sobótce pod
Ostrowem Wlkp. Ojciec Antoni (1889-1959)
po śmierci żony Joanny z domu Grzęda
w 1933 r., z czterema synami: Antonim Zbigniewem (ur. 1920), Henrykiem (ur. 1922),
Bolesławem Wiktorem (ur.1923) i Arkadiuszem (ur. 1927) zamieszkali w Kórniku.
Bolesław, po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Sobutce, jako bardzo uzdolniony,
w 1937 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum
w Śremie. Wojna przerwała jego naukę, ale
kontynuował ją w ramach tajnego nauczania. Jego nauczycielem był profesor poznańskiego gimnazjum Adam Tomaszewski,
ukrywający się w czasie wojny w Kórniku.
Po wybuchu wojny starszy brat Henryk, uczeń drogeryjny, zaangazował go
do tajnego słuchania radia, pisania komunikatów radiowych i ich kolportowania wśród
mieszkańców Kórnika. O ich działalności
w tym zakresie szybko dowiedzieli się organizatorzy konspiracji Stanisław Woźniak
i Józef Szczepaniak. Bolesław Drożak od
1 stycznia 1940 r. rozpoczął pracę w betoniarni Satorych w Gądkach. Tam przez
Józefa Szczepaniaka został zaprzysiężony do
NOB ZZ, organizacji konspiracyjnej związanej z leśniczówką Drapałka I, działającą jako
Placówka „Topola” w ramach Inspektoratu
Powiatowego Środa Wlkp. W latach od
1940-1942 przewoził tajne gazetki „Polska
Narodowa”, „Bóg i Ojczyzna” z leśniczówki
Drapałka do Kórnika i przekazywał je dalej
do kuźni Kazimierza Antkowiaka na tzw.
Piaskach.
Bolesław Drożak był ministrantem ks.
Szczepana Janasika i razem z nim redagował pismo „Bóg i Ojczyzna”, drukowane
i wydawane także w leśniczówce Drapałka I.
Swoje artykuły sygnował literką „Ż” (ps.
„Żubr”). Niemcy nigdy nie odkryli tej prawdy,
dzięki czemu uratował życie ks. Szczepanowi
Janasikowi i wielu jego współpracownikom.
W lutym 1942 r., placówki kórnickie NOB ZZ:
„Topola” i „Smoła” wcielone zostały do IP AK
„Mleczarnia” w Środzie Wlkp.
Kres działalności tych organizacji położyły

aresztowania. Bolesława Drożaka z bratem
Henrykiem aresztowano 10 listopada 1942 r.
Podczas ciężkich przesłuchań w Domu Żołnierza w Poznaniu dzięki nadzwyczajnemu
sprytowi i inteligencji udało mu się Niemców
oszukać. Przyznając się do błahego, jego
zdaniem przewinienia, zakończono dalszych
aresztowań i śledztwa. Ostatecznie w tzw.
sprawie kórnickiej na wieloletnie więzienia
skazano 58 osób. Na wyroki kary śmierci
skazano 14-tu członków tych organizacji.
Kluczowym świadkiem całej sprawy był
Stanisław Woźniak, który popełnił samobójstwo skacząc do zbiornika ze smołą
w gazowni w Kórniku. Ten czyn stał się to
pretekstem do obciążania go w śledztwie
przez aresztowanych.
Bolesław Drożak po kilku latach w ciężkich
więzieniach i obozach koncentracyjnych
dożył wyzwolenia dnia 3 maja 1945 r. w Rottau (filia obozu w Dachau). Po dojściu do
zdrowia rozpoczął naukę w polskim liceum
w Saltzburgu. W czerwcu 1946 r., uzyskał
świadectwo maturalne, a następnie rozpoczął studia prawniczo-ekonomiczne na
uniwersytecie w Madrycie.
W 1947 r. nawiązał pierwszy kontakt z rodziną i powrócił do kraju. Naukę kontynu-

Wszystkim, którzy tak godnie pożegnali mojego Męża

Bolesława Wiktora Drożaka
i wzięli udział w ostatniej drodze do miejsca spoczynku w Jego ukochanym Kórniku,
a w szczególności Panu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu, Panu Burmistrzowi
Przemysławowi Pacholskiemu, Panu Kazimierzowi Krawiarzowi, Panu Redaktorowi
Łukaszowi Grzegorowskiemu, Rodzinie Walerczyków i wszystkim pozostałym
Gorące podziękowania składa
żona i Marcin

ował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym
Uniwersytetu Poznańskiego. W 1949 r.
rozpoczął pracę w dyrekcji Przemysłu
Maszynowego w Poznaniu, gdzie pełnił
funkcję kierownika działu planowania.
W 1954 r. został służbowo przeniesiony
do Warszawy gdzie w 1957 r. został naczelnym dyrektorem Przedsiębiorstwa
Automatyki Przemysłowej MERA-PNEFAL
w Falenicy. W 1975 r. został naczelnym
dyrektorem Centrali Handlu Zagranicznego „METRONEX”. W latach 1983-1988
był dyrektorem delegatury „METRONEX”
w Budapeszcie.
Emeryturę rozpoczął z dniem 1 stycznia
1988 r. Resztę życia poświęcił opracowywaniu materiałów z czasu konspiracji. W 1988
r. uczestniczył w fundacji tablicy „Topola”
i „Smoła” na podzamczu w Kórniku. Systematycznie przypominał o rocznicach aresztowań w Kórniku. Dnia 16 maja 2014 r.
odsłaniał tablicę upamiętniającą istnienie
punktu kontaktowego organizacji konspiracyjnych w Kuźni na Piaskach w Kórniku.
W 2016 r. wydał własnym sumptem zbiór
dokumentów sądowych w tzw. Sprawie
Kórnickiej pt. „Dzieje konspiracji kórnickiej
w Gminie Kórnik w czasie II wojny światowej”. W 2017 r. uczestniczył w Gazowni
w Kórniku w uroczystości 75-lecia aresztowań kórnickich.
Bolesław Drożak zmarł w Warszawie
16 lutego 2019 r. Uroczystość pożegnalna
odbyła się 22 lutego w Domu Pogrzebowym na Powązkach po czy zgodnie z jego
wolą prochy przewieziono do Kórnika
i 23 lutego złożono do grobu rodzinnego.
W uroczystym pożegnaniu bohatera
kórnickiej konspiracji brały udział władze
Kórnika, harcerze, druhowie OSP, orkiestra
harcerska, delegacja sztandarowa Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im ks.
Szczepana Janasika, mieszkańcy Kórnika
oraz liczna rodzina.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

Oferta pracy na stanowisko
nauczyciel przedmiotów zawodowych
(technik logistyk)
Technikum w Zespole Szkół
w Kórniku.

Oferta pracy na stanowisko
nauczyciel języka polskiego
Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej
w Zespole Szkół w Kórniku

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Kategoria przedmiotu; przedmioty
zawodowe logistyczne
• Ilość wakatów: 1
• Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 1 etat
• Informację o wakacie: umowa o pracę
• Wymagania: wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
• Zatrudnienie od: 1 wrzesień 2019 r.
• Ważność ogłoszenia: 30 kwietnia 2019 r.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania rekrutacyjnego
(wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (RODO))

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Kategoria przedmiotu; język polski
• Ilość wakatów: 1
• Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 1 etat
• Informację o wakacie: umowa o pracę
• Wymagania: wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
• Zatrudnienie od: 1 wrzesień 2019 r.
• Ważność ogłoszenia: 30 kwietnia 2019 r.

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz do wglądu oryginały
w/w dokumentów.

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz do wglądu oryginały
w/w dokumentów.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania rekrutacyjnego
(wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/45/WE (RODO))

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną na adres:
zskornik@powiat.poznan.pl
lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kornik
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 14.00.
Telefon/ Faks 61 8170-256

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniej Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

śp. Janiny Robińskiej
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiG Kórnik informuje

RUSZYŁA AKCJA
STERYLIZACJI I KASTRACJI
ZWIERZĄT
Uprzejmie informujemy, że ruszyła akcja
sterylizacji i kastracji zwierząt. Na terenie
Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
dzięki któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji ograniczana
jest nadpopulacja psów i kotów na terenie
naszej gminy. Zgodnie z zapisami programu,
Miasto i Gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt - dotyczy zwierząt, których właściciele
są mieszkańcami naszej gminy.
Poniżej przedstawiono opłatę po dofinansowaniu za poszczególne usługi:
KOCURY - kastracja 30,00 zł
KOTKI - sterylizacja 80,00 zł
PSY MAŁE /do 10 kg/
- kastracja samców 30,00 zł,
- sterylizacja samic 90,00 zł,
PSY ŚREDNIE /do 25 kg/
- kastracja samców 40,00 zł
- sterylizacja samic110,00 zł
PSY DUŻE /powyżej 25 kg/
- kastracja samców 50,00 zł
- sterylizacja samic125,00 zł
Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym
sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic
jak i samców.
Zabiegi sterylizacji/kastracji są bezpieczne
i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Poddawanie zwierząt zabiegom
sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie
nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby
potencjalnie bezdomnych zwierząt.
Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o
bezpośredni kontakt z wymienioną poniżej
przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania
wszelkich informacji.
Gabinet Weterynaryjny „ARKA NOEGO”
Paweł Botko ul. Szafirowa 52, KAMIONKI
(61) 8 971 451, +48 602 464 664
Gabinet Weterynaryjny
Maciej Grząślewicz,
ul. Dworcowa 18, KÓRNIK
(61) 8 170 222
+ 48 601 956 700
UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!
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Salon poezji

W sobotę, 23 lutego br. w kórnickim zamku
odbyło się 46. spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej, którego
ideą jest czytanie wierszy przez znanych
i mniej znanych aktorów z różnych teatrów.
Salony Poezji powstały w wielu miastach,
m.in. w Poznaniu. Krakowskie Salony Poezji
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim
Oddziałem Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną
nad Salonem obejmuje prezes Oddziału,
prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM
w Poznaniu.
Gościem 46. odsłony Krakowskiego Salonu Poezji była aktorka teatralna, filmowa

i telewizyjna, Agnieszka Więdłocha. Popularność i rozpoznawalność przyniosła jej
rola Leny Sajkowskiej w serialu wojennym
Czas honoru, emitowanym na antenie stacji
telewizyjnej TVP2 oraz role m.in. w „M jak Miłość”, „Komisarz Alex”, „Lekarze”, „Na dobre
i na złe” czy „Teraz albo nigdy!”.
Aktorka zaprezentowała wiersze miłosne
Emily Dickinson i Edwarda Estlina Cummingsa w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, a oprawę muzyczną zapewnił grający
na fortepianie Jakub Kraszewski.

Jak co roku w karnawale w naszym domu
odbył się oczekiwany przez wszystkich „Bal
przebierańców”. W tym dniu przenieśliśmy
się do „krainy zwierząt”. Dla uczestników
to dzień niezwykły często wyczekiwany
przez wiele tygodni.
Do sali wkroczyły zwierzęta m.in. żyrafy,
psy, koty, pandy, tygrysy i wiele innych.
Za sprawą starannie przygotowanych
strojów i charakteryzacji nasi uczestnicy
przeobrazili się w prawdziwe zwierzęta.
Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczął
się bal. Uczestników imprezy nie trzeba
było namawiać do zabawy – tańce rozpo-

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Bal Białych Dam

W dniu 27 lutego Stowarzyszenie Wspaniała
Siódemka zorganizowała pierwszy Bal Białej
Damy. Ponieważ taka nazwa zobowiązuje,
od dłuższego czasu trwały przygotowania
do tego wyjątkowego wydarzenia. Już
od jakiegoś czasu w ramach środowych
zajęć odbywały się szlify tańca barokowego, prowadzone przez profesjonalnych
instruktorów. W czasie spotkań zostały
również przygotowane peruki. W ramach

Karnawał w ŚDS „Gościnni“

zajęć prowadzonych pod patronatem Stowarzyszenia – Warsztaty terapii manualnej
– Seniorki wykonały również przepiękne
maski. Bal prowadził Maciej Stanisław Lubicz
Rabalski, któremu chcielibyśmy serdecznie
podziękować za chęć pomocy i zaangażowanie. Gościliśmy również obecnie panującą Białą Damę. Jak widać na zdjęciach,
Seniorzy przygotowali stroje i wykwintne
potrawy, jak przystało na bal. Piękne ża-

boty i stylowe narzutki dla Białych Dam
i ich partnerów uszyła nasza niezastąpiona
Marzena Kubiak. Wszystkim dziękujemy za
świetną zabawę, odwagę, poczucie humoru
i dystans do siebie! Zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach już w najbliższą środę
do strażnicy OSP!
◊ Członkowie Stowarzyszenia
Wspaniała Siódemka

częły się wraz z pierwszą usłyszaną piosenką. W trakcie balu zrobiono mnóstwo
fantastycznych zdjęć, które będą nam
przypominać to niezwykłe wydarzenie.
Impreza przebiegła w niezwykle radosnej
atmosferze. Tańcom i zabawie nie było
końca. Parkiet ani na moment nie był
pusty. Wszystko zawdzięczamy wspaniałej
oprawie muzycznej. W tym roku towarzyszyła nam polska muzyka z szczególnym uwzględnieniem muzyki góralskiej.
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, uśmiech nie znikał z twarzy mimo
chwilowego zmęczenia.

W przerwie na tańce świętowaliśmy
35–te urodziny naszego kolegi Krzysztofa.
Wszyscy odśpiewaliśmy tradycyjne „sto
lat” i złożyliśmy serdeczne życzenia.
Po tak ekscytującej zabawie nikomu nie
chciało się wracać do szarej rzeczywistości. O czym świadczą relacje naszych
uczestników: Pani Krysia - „mi się bardzo podobało, ale bolały mnie nogi na
następny dzień”. Paulina - „tańczyliśmy
jak zwariowani, nie mogę doczekać się
kolejnej imprezy”.
◊ „Gościnni”
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Malarskie inspiracje architekturą…

Dzięki gminnemu projektowi grantowemu, już trzeci rok działa w Szkole Podstawowej w Kamionkach Koło Integracji
Sztuk Plastycznych, będące kontynuacją
projektu „Tydzień Sztuki”. Dzięki zajęciom
uczniowie mogą rozwijać swoje talenty
artystyczne, tworząc poprzez obserwację, analizę oraz eksperyment. Tematem
ostatnich działań twórczych Koła była
przestrzeń w architekturze. Zainspirowani
trójwymiarem architektonicznym, młodzi
artyści stworzyli prace malarskie wykorzystujące plamy i kontrasty, wprowadzając
dynamikę obrazu poprzez zmianę rzeczywistego koloru. Wystawę prac można
obejrzeć w holu B Szkoły Podstawowej
w Kamionkach.
Kolejnym projektem, który odbędzie się
w naszej Szkole w tym roku, będzie Tydzień Sztuki – Szkoła Rysunku (edycja IV).

Strzelanie Okręgowe z udziałem KBBK
W dniu 16 lutego 2019 roku bracia Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego wzięli
udział w Strzelaniu Okręgowym Okręgu
Poznańskiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP, zorganizowanym przez Bractwo
Kurkowe Poznań rok założenia 1253, na
cześć podpisania rozejmu w Trewirze przez
Państwa Ententy i Republiki Weimarskiej.
Delegacje bractw z Poznania, Kórnika, Swarzędza, Lubonia, Mosiny, Nysy i Zbąszynia,
po mszy św. odprawionej przez kapelana
bractwa – księdza Trojana Marchwiaka w kościele pw. Św. Wojciecha, przemaszerowały
ze sztandarami do grobu gen. Stanisława
Taczaka mieszczącego się na Wzgórzu św.
Wojciecha. Po złożeniu wiązanek kwiatów,
zapaleniu zniczy, bracia udali się na strzel-

nicę na Lizawce.
Po zaciętej rywalizacji, w strzelaniu do tarczy okręgowej I miejsce zajął brat Zdzisław
Kaczmarek, II miejsce – brat Jarosław Danieluk, III miejsce – brat Jan Mazur prezes
okręgu. W strzelaniu do statutowej tarczy
powstańczej Bractwa Kurkowego Poznań
1253 I miejsce zajął brat Leszek Taterka,
II miejsce – brat Witold Bączyk, III miejsce
– brat Robert Reszkowski. W strzelaniu
do tarczy ufundowanej przez brata Piotra
Szymczaka I miejsce zajął brat Roman M.
Czechoski, II miejsce – brat Zdzisław Kaczmarek, III miejsce – brat Robert Kolwicz.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez
brata Romana M. Czechoskiego – I miejsce
zajął brat Roman Barczewski, II miesjce –

brat Norbert Biniek, III miejsce brat Zdzisław
Kaczmarek. Konkurencję strzelania do kura
wygrał brat Norbert Biniek. Obsługę strzelań
na dwóch osiach prowadził i sędziował nasz
brat strzelmistrz brat Zdzisław Jakubowski.
Podczas uroczystości bracia raczyli się
jadłem, które zapewnili zwycięzcy ubiegłorocznego turnieju statutowego z Bractwa
Kurkowego Poznań rok założenia 1253.
Strzelanie trwało do późnych godzin wieczornych, miłej atmosferze sprzyjała również słoneczna aura. Mamy nadzieję, że
wejdzie na stałe do terminarza okręgowych
strzelań.
◊ Roman M. Czechoski

◊ Sylwia Przybylska-Sawicka

Wielki projekt w Przedszkolu Misia Uszatka

„Uszyj legendę”- pod taką nazwą Pani
Magdalena Stołowska - nauczycielka
Przedszkola
nr 1 w Kórniku, zainicjowała konkurs
skierowany dla dzieci przedszkolnych
oraz ich rodziców, dziadków, cioć. O ile
na początku można było mówić o konkursie, tak w dniu dzisiejszym pomysł
śmiało można nazwać projektem. I to
nie ze względu na modną bardzo popularność tego określenia, ale na rozmiar,
jaki ów konkurs przybrał. Aby wziąć
udział w konkursie, należało uszyć postać z dowolnej wielkopolskiej legendy.
Dozwolone były też formy szydełkowe
czy prace wykonane na drutach. Główny cel był taki, że dzieci wraz z bliskimi
miały poznać legendę i własnoręcznie,
z pomocą dorosłych, wykonać pracę
konkursową.
Nasz projekt jednak nie był zwykłym
przedszkolnym konkursem. Skierowany
został bowiem do różnych placówek
znajdujących się w powiecie poznańskim. Uszyte maskotki natomiast finalnie
zostały sprzedane na aukcji charytatywnej na stronie Allegro. Zebrane środki
zaś (a było ich ponad 2 tysiące złotych!),
przekazane zostały w całości na potrzeby
Hospicjum Domowego w Poznaniu.
Patronat nad projektem objął urzędujący
jeszcze wówczas Burmistrz Gminy Kórnik
Pan Jerzy Lechnerowski, a do współpracy
przyłączyło się wiele firm z naszej gminy, które były sponsorami nagród dla
uczestników.

Projekt „Uszyj legendę” rozpoczął się
jesienią 2017 roku. W grudniu 2018 roku
nastąpił finał, czyli sprzedaż internetowa
maskotek. W konkursie wzięło udział 15
przedszkoli, z których dostarczono ok.
50 prac konkursowych. Niektóre z nich
imponowały starannością wykonania,
kreatywnością. Niektóre zaskakiwały
swoim pochodzeniem, to znaczy legendy, z których pochodziły postacie były
mało znane, wyszukane przez twórców.
Pani Magda nie zakończyła jeszcze swojego projektu. Po otrzymaniu grantu
postanowiła rozszerzyć swoją działalność i stworzyć projekt ogólnopolski.
Właśnie stara się o patronat Marszałka
Województwa nad projektem.
Wszyscy trzymamy kciuki za powodzenie
inicjatywy.
Zachęcając do dalszej współpracy, dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom
i ich bliskim, którzy wzięli udział w pierwszej edycji konkursu przyczyniając się
tym samym do pomocy osobom chorym,
potrzebującym tej pomocy najbardziej
na świecie…
Informacje na temat konkursu
- fb uszyj legendę
				
◊ Beata Krakowska

Dzień
Babci i Dziadka
„Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu
długo żyli. Aby uśmiech dla nas mieli w
każdej wolnej chwili”. Przedszkole „Owocowy Zaułek” w Błażejewie obchodziło w
lutym Dzień Babci i Dziadka. Wszystkie
przedszkolaki przygotowały przepiękne
przedstawienia z tej okazji. Było dużo
śmiechu, radości i łez wzruszenia. Wspólna zabawa i tańce nie miały końca. Bo
my wszyscy z owocowej załogi wiemy, że
o babcie i dziadka trzeba dbać i o nich
pamiętać, że „to czego dzieci potrzebują
w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają
bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje
życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka”.
(Rudolph Giuliani)
					
					
◊ A.Niemier
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej w Borówcu
– rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.
2081), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej
w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 18 marca 2019 r.
do 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu
dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego
jest dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb mieszkańców i właścicieli
gruntów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwią-

zaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Borówcu,
ul. Szkolna 2 (mała sala), 62-023 Borówiec
o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu zmiany planu miejscowego
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r.
na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Uprzejmie informujemy, że w dniach
od 11 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r.
na stronie internetowej UMiG Kórnik
w zakładce ,,Konsultacje społeczne”
zostanie zamieszczony projekt 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.
W terminie wskazanym powyżej
można składać do UMiG Kórnik
pozaproceduralne wnioski do
projektu planu w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego
terminu będzie decydowała data
stempla pocztowego). Wniosek
powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy,
numer ewidencyjny działki i nazwę
obrębu geodezyjnego, którego
dotyczy wniosek oraz podanie
wnioskowanego przeznaczenia
terenu lub innych uwag do treści
projektu planu. Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców
Miasta i Gminy Kórnik, udostępniamy projekt planu miejscowego
i zachęcamy do składania dodatkowych wniosków do projektu planu,
przed jego przekazaniem do dalszej
procedury wynikającej z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

12 marca - Szkolenia w ramach kampanii
„Seniorzy nie jesteście sami” prowadzone
przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej
13 marca - Dzień Kobiet
16 marca- U3W
20 marca - gimnastyka, muzyka
23 marca - Wycieczka do Łodzi
27 marca - Wietrzenie szaf

Konsultacje

W dniach 22 i 25 lutego 2019 r. o godzinie
17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, zorganizowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik wraz z Wydziałem
Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik.
Spotkania dotyczyły 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.
W trakcie spotkań przedstawiono przybyłym osobom projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz
omówiono jego podstawowe założenia
projektowe. W trakcie dyskusji, na pytania zainteresowanych osób odpowiadała
projektantka opracowująca projekt planu
miejscowego – Pani Joanna Grocholewska
oraz kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Tomasz Wojciechowski.
Spotkanie miało charakter informacyjny, a jego celem było zwrócenie uwagi
Mieszkańców na toczącą się procedurę
planistyczną oraz umożliwienia aktywnego
udziału na każdym etapie jej trwania.

Klasowe spotkanie po latach

Szanowne koleżanki ! Szanowni koledzy!
Jak na pewno wiecie w tym roku mija 50 lat
jak opuściliśmy mury Szkoły Podstawowej
w Kórniku.
Czy nie pięknie byłoby spotkać się po
latach?
Dlatego ja, Andrzej Regulski i Halina
Mularczyk (z takiego nazwiska znacie Halinkę) podjęliśmy się organizacji takiego
spotkania.

Datę spotkania uzgodnilibyśmy później,
a najpierw zbieramy zgłoszenia kto z Was
miałby ochotę powtórnie, tak jak na tym
zdjęciu przed 50 laty, wspólnie spotkać się.
ZAPRASZAMY!!!
Kontakt telefoniczny:
Ewa Sieroń – 663 141 619
Andrzej Regulski – 604 772 423
Halina Mularczyk – 696 448 123
◊ Ewa Sieroń (Grześkowiak)

◊ Tomasz Wojciechowski
Wydział Planowania
Przestrzennego UMiG

Bal Niepodległościowy w SP1

W piątek 22 lutego w naszej szkole odbyła
się niezwykła impreza – Bal Niepodległościowy. Zabawa została zorganizowana z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wszyscy uczestnicy przygotowali sobie piękne i różnorodne stroje,
związane z tematyką balu. Na parkiecie
brylowali żołnierze, damy z czasów dwudziestolecia międzywojennego wraz z monarchami i czołowymi polskimi naukowcami.
Nie zabrakło Piłsudskiego, Skłodowskiej czy
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Zabawę rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, poprowadzonym przez Władysie i ich

trenerkę Katarzynę Sibilską. W trakcie balu
Władysie zaprezentowały też polkę i belgijkę, włączając wszystkich do tańca.
Poza pląsami uczestnicy mieli okazję wziąć
udział w licznych zabawach: grano w biało-czerwone, poszukiwano szpiegów o tym
samym znaku, przeciągano linę i prowadzono prawdziwą wojnę na kule..papierowe
rzecz jasna.
Dużą atrakcją były ogromny, biało-czerwony
tort (ufundowany przez Radę Rodziców), pokrojony i serwowany przez Panią Dyrektor
Elżbietę Wypijewską.
Wszyscy bawili się znakomicie. Dziękujemy

wszystkim zaangażowanym w projekt: organizatorom – Pani Dyrektor, Hannie Borsut,
Genowefie Michalak, Teresie Lubińskiej
i Jolancie Kluczyńskiej, sponsorom (Radzie
Rodziców i wszystkim Rodzicom, którzy zainwestowali swój czas – przybyli i jak zwykle
wspaniale pomogli nam we wszystkim!),
autorom oprawy muzycznej – Szymonowi
Ślęzakowi i Katarzynie Sibilskiej, twórcom
dekoracji: Annie Juszczak, Magdalenie Stratyńskiej i opiekunom: Barbarze Rozmiarek
i Joannie Piaseckiej.
◊ J. Kluczyńska
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

13 MARCA
AKADEMIA SENIORA: Dzień Kobiet. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje
i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
14 MARCA
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. Turniej
przeznaczony dla roczników 2001 i młodszych. KCRiS OAZA - salka konferencyjna,
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
16 MARCA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP Kórnik.
DRZWI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU.W programie:
wietrzenie szaf - „kup, wymień, sprzedaj”,
domowa kawiarenka, pokaz makijażu,
swojski poczęstunek. Cena za stolik
kiermaszowy 5 zł. Rezerwacja stolików
na kiermasz oraz pokazową lekcje makijażu pod numerem tel. 722 313 176
lub 668 877 812. Szkoła Podstawowa nr 1
w Kórniku, godz. 10:00-13:00.

8 MARCA
KLUB DOBREGO FILMU: „Jak pies z kotem” w reżyserii Janusza Kondratiuka.
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 19:00.
Wstęp wolny.
9 MARCA
DZIEŃ KOBIET W DZIEĆMIEROWIE. Świetlica wiejska. godz. 18:00. Sołtys i rada
sołecka zapraszają panie z sołectwa
Dziećmierowo.
11 MARCA
SPOTKANIE: Porozmawiajmy o mieście
naszych marzeń – zaprasza Robert Jankowski. Strażnica OSP Kórnik, godz. 18:00.
12 MARCA
AKADEMIA SENIORA: szkolenie w ramach kampanii „Seniorzy nie jesteście
sami” prowadzone przez Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.
Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515
229 684.
BAJKOCZYTANIE: „Opowiadania do chichotania”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.

młodszych. KCRiS OAZA - salka konferencyjna, godz. 17:00. Zapisy: mailowo na
adres wiezakornicka@gmail.com lub w
dniu imprezy 30 minut przed turniejem.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
23 MARCA
XVII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 10:00. Szczegóły na
www.kornickiosrodekkultury.pl
AKADEMIA SENIORA: wycieczka do Łodzi.
BORÓWIECKI WIOSENNY MARSZ Z KIJKAMI. Start: stara szkoła w Borówcu, godz.
11:00. Trasa ok. 6 km. Info pod nr tel. 735
977 217.
24 MARCA
IV INTEGRACYJNY SPACER Z PSAMI
W KÓRNIKU. Start: ul. Leśna 6 (przy bramie wejściowej OAZA Błonie), godz. 11:00.
26 MARCA
BAJKOCZYTANIE: „Pettson i Findus”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.

16-17 MARCA

27 MARCA

IX FESTIWAL TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„BIAŁA DAMA”. KCRiS OAZA. Rezerwacja
stolików tel. 666 167 228.

AKADEMIA SENIORA: wietrzenie szaf.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 229
684.

19 MARCA
BAJKOCZYTANIE: „Wróbelek Elemelek”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
20 MARCA
AKADEMIA SENIORA: gimnastyka, muzyka. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.
Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515
229 684.
WARSZTATY DLA RODZICÓW. Warsztaty
poprowadzi Natalia Bednarska Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
18:00-21:00. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. (61) 8170 021.
21 MARCA
KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Patrycja
Gabska – Dubaj. Restauracja „Ventus”
w KCRiS OAZA, godz. 19.00.
21 MARCA
TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. Turniej przeznaczony dla roczników 2001 i

WARSZTATY DLA RODZICÓW. Warsztaty
poprowadzi Natalia Bednarska Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
18:00-21:00. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. (61) 8170 021.
30 MARCA
KRAKOWSKI SALON POEZJI. Gościem
będzie aktor teatralny i filmowy, Jacek Poniedziałek. Zamek w Kórniku, godz. 17:00.
Zapisy: sekretariat.zamek@bk.pan.pl

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

ciekawym?

◊ ZF

Na boisku rywale w kuchni sprzymierzeńcy

Piłkarze pierwszej drużyny Lecha Poznań
pokochali nasza lokalną kuchnię. W rodzimym Hotelu Rodan pasja do sportu
i zdrowego odżywiana doceniona została już
5 lat temu przez piłkarzy Kolejorza. Wspólnie z Rodanem, przed kilkoma laty, zdobyli
Mistrzostwo Polski i pokazali jak ważne jest
prawidłowe odżywianie w funkcjonowaniu
sportowców. Dyrektor Cateringów Rodanu
- Artur Dzierzbicki został mianowany kucharzem Lecha Poznań i z ramienia Hotelu
dba o najwyższą jakość przygotowywania
posiłków dla zwycięzców niedawanego
meczu z Legią Warszawa. A i ten klub ma
swojego kucharza. Ewa Olejniczak poznała
specyfikę pracy z drużyną ekstraklasy przy
współpracy z Arturem w Hotelu Rodan,
gdzie piastowała stanowisko Szefa Kuchni.
Kórnik może poszczycić się dwoma kucharzami drużyn ekstraklasy! Dzisiaj Ewa i Artur
spotykają się na boisku i ,,na noże” walczą
o najwyższą jakość dań przygotowywanych
dla swoich podopiecznych. W kuchni za to
są sprzymierzeńcami, bo przyświeca im
wspólny cel-zdrowa, racjonalna, zbilansowana dieta dla sportowców.
◊ Podpis

Maraton
Fitness

W sobotę, 23 lutego odbył się – już XXIV
Maraton Fitness! Zimowy Maraton rozpoczął się od powitania przez Dyrektora KCRiS
OAZA, po którym uczestnicy przystąpili
do gorącego treningu. Wszyscy instruktorzy
(Asia, Aga, Manuela, Agnieszka, Ola, Karolina, Kasia, Paula, Wojtek, Marcin) zachęcali
swoją energią, pasją, profesjonalizmem
i uśmiechem do aktywnego udziału w zajęciach. Na sobotnim Maratonie odbyła się
TABATA, ABT/ABS, ZUMBA, BODYCOMBAT,
FUNCTIONAL FLOW, SPINNING , JOGA oraz
LATINO POWER. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie i wspaniałą
atmosferę. Na kolejną Jesienną XXV Edycję
zapraszamy już w październiku i gorąco
namawiamy Panów, którzy są w zdecydowanej mniejszości, do udziału w naszych
maratonach. Dziękujemy za hojność sponsorom: ACTIVE Wojciech Gorzelanny ALTER
Grawerstwo Laserowe FIT LINE Edyta Maciągowska JUMP SPACE Park Trampolin Śrem
OAZA LOOK Fryzjerstwo LIVIOON Magic
Nails OAZA LOOK Marilyn Salon Fryzjerski
PARALOTNIE POZNAŃ Szymon Domagała
Pracownia wizerunku Barbara Wein-Krajewska Restauracja Dwa Smaki Restauracja
VENTUS oraz Go Events za nagłośnieniową
i oświetleniową oprawę wydarzenia!
◊ OAZA

Związani z Rodanem kucharze:
Lecha Poznań (Artur Dzierzbicki) oraz Legii Warszawa (Ewa Olejniczak)
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Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
serdecznie dziękuje za pomoc przy organizacji
Balu Karnawałowego i Loterii Fantowej.
Nasi sponsorzy:
Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Wydział Promocji Powiatu Poznańskiego
Jubiler Krzysztof Buszkiewicz
KM Partner
KKS Kotwica Kórnik
Bawialnia TO TU
Restauracja PALETA
Restauracja WIELKIE NIEBA
GALERIA MAGNOLIA SOLARIUM I FRYZJER
Kwiaciarnia AGATA WOLNY
Salon 3F
SEPHIA
AROMA
Restauracja LOFT 46
Paulina Jóźwiak STYLISTKA
Sklep spożywczy PIMPAS
Hotel RODAN
Restauracja OSKAR
Studio SENSUALE
Cafe KULKA
OAZA Kórnik
Szczególne podziękowania należą się naszym rodzicom
i uczniom, którzy również nas wspomogli.

Biblioteka publiczna
W kórniku
zaprasza na

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Kiedy 20.03.2019
27.03.2019
Godz. 18.00-21.00
Warsztaty poprowadzi

NATALIA BEDNARSKA
Certyfikowana Edukatorka
Pozytywnej Dyscypliny

Z A P I S Y tel. (61) 8170 021

To akcja mająca na celu integrację
miłośników psów w Gminie Kórnik oraz
promocję idei socjalizacji psów.
Spotkanie będzie miało charakter
towarzysko-socjalizacyjny, udział w nim
jest bezpłatny.
Pies jako zwierzę socjalne potrzebuje
kontaktów z przedstawicielami własnego
gatunku. Dobrze zsocjalizowany pies jest
szczęśliwy i czerpie radość z kontaktów z
pobratymcami.

W trosce o bezpieczeństwo i przyjazną
atmosferę, proszę o zapoznanie się z
poniższym regulaminem:
1. Każdy pies musi być na smyczy.
2. Bierzemy woreczki na odchody i sprzątamy po
swoich psach.
3. Pieski, które bywają nerwowe przyprowadzamy w
kagańcu.
4. Suczki z cieczką i psy chore nie mogą
uczestniczyć w spotkaniu.
5. Nie karmimy cudzych psów bez pozwolenia piesek może być chory lub w trakcie szkolenia.
6. Pilnujemy, aby nasze psy nie narzucały się innym,
jeśli powoduje to ich dyskomfort.

Dubaj, popularny kierunek wakacyjny ostatnich lat. Kojarzy się z luksusem, drogimi
samochodami i upalną pogodą. Pomimo przepychu i bogactwa może być
destynacją przystępną dla wielu. Podpowiem jak w 6 godzin dostać się do „miasta
luksusu”, gdzie znaleźć niedrogie zakwaterowanie, jak się poruszać i co zwiedzić.


Godz. 19.00

Restauracja Ventus, Kórnik
ZAPISY pod nr tel.: 61 8 170 021

Patrycja Gabska Ǧ 


 

    
Poznaniu. Ostatni rok spędziła poza
Polską studiując w ramach umów
      
oraz pracując w Los Angeles – 
mieście o którym opowiadała podczas
     
Podróżnika. Czas wolny od zajęć
poświęcała na pracę nauczycielki w
chińskich
przedszkolach
i
podróżowaniu po Świecie.
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Integracja pań w siatkówce

Z okazji Dnia Kobiet tradycyjnie absolwentki dawnego Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku spotkały się z dziewczętami obecnego Zespołu Szkół na turnieju w siatkówce.
Ta wielopokoleniowa impreza, trwająca już
od kilkunastu lat jest przykładem integracji
byłych i obecnych uczennic. Turniej zorganizowała nauczycielka WF p. Iwona Rauk.
Dzięki życzliwym sponsorom PANIE wracały
z imprezy z miłymi niespodziankami. Od zawsze każdej tej imprezie przyświeca hasło:
„Nie ważne czy wygramy czy przegramy ale
ważne , że się na sportowo spotkamy”.
Turniej finałowy wygrały najmłodsze siatkarki z ZS w Kórniku grające pod nazwą
„KOCIMIĘTKI”. Drugie miejsce wywalczyły

„FILIPINKI” z roczników ur. 1963, 1964,
1968. Kolejny zespół pn. FITNESS 1973/86
wywalczył miejsce trzecie a czwarte zespół
pokoleniowy „NIEBIESKOOKIE”. Walka była
zacięta o czym świadczą wyniki w poszczególnych setach.
Fitness 73/86 - „Kocimiętki” 0:2 (22:25,
23:25)
„Filipinki”- „Niebieskookie” 2:0 ( 25:18, 25:15)
„Filipinki”- „Kocimiętki” 0:2 (24:26, 19:25)
„Fitness” 1973/86- „Niebieskookie” 2:0
(25:12, 25:19)
„Filipinki”- Fitness 73/86 2:0 (26:-24, 25:22)
”Niebieskookie”- „Kocimiętki” 0:2 (25:11,
25:19)

Wszystkim Paniom dopisywał humor oraz
kondycja. Oby grały jeszcze przez wiele lat
i z utęsknieniem wracały w mury swojej
dawnej szkoły. Dzielnie i fachowo zawody
sędziowała najmłodsza uczestniczka imprezy Zuzia Szmydt. Dziękujemy.
Dziękujemy sponsorom: firmie pp. Powąsków, Promocji Kórnik i KCSiR OAZA oraz
p. Zbigniewowi Michalkiewiczowi - stoisko
na targowisku.
◊ ARA
PODZIĘKOWANIE
My absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku z roczników matury:
1964, 1965, 1982, 1983, 1987, 1992,
1994 dziękujemy Pani Iwonie Rauk –
nauczycielce Zespołu Szkół w Kórniku
za coroczne organizowanie Turnieju
Siatkówki dla Pań. Ta długoletnia
tradycja organizowania wiosennej
imprezy z okazji Dnia Kobiet pozwala
nam z sentymentem wspominać naszą szkołę. Na sportowo integrujemy
się z młodszymi koleżankami obecnej
szkoły i jednocześnie udowadniamy, że
w siatkówkę można grać mając nawet
kilkadziesiąt lat. Mamy nadzieję, że będzie Pani nadal organizować tą imprezę
i w przyszłym roku znów się spotkamy.
Miło nam także, że w turnieju nadal
uczestniczy nasza była nauczycielka wychowania fizycznego. Bakcyl sportowy,
który nam zaszczepiła pozostał do dziś.
W imieniu uczestniczek
Olga Stelmach

Młodziczki w finale

17 lutego w Kębłowie zawodniczki UKS Radzevia Radzewo stoczyły walkę o awans do
wielkiego finału Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w kategorii młodziczek. W pierwszym
meczu turnieju półfinałowego z drużyną
UKS Junior Kębłowo dziewczęta wygrały 4:1,
a najlepszą zawodniczką została wybrana
Monika Fiedorczyk. W drugim spotkaniu
naszymi rywalkami były unihokeistki UKS
Kopla Paczkowo. Zwycięstwo 3:1 dało nam
pierwsze miejsce w turnieju i upragniony
awans. MVP spotkania została Zuzanna
Banecka. Tym samym dziewczęta będą
miały okazję, by dokonać tego, czego nie
udało im się w zawodach szkolnych, a więc
zdobyć medal Mistrzostw Wielkopolski.
Awans wywalczyły: Zuzanna Banecka (kapitan, 2 bramki, 2 asysty), Zofia Brylewska
(3+3), Aleksandra Ogórkiewicz (1+2), Weronika Oźminkowska, Monika Fiedorczyk,
Gabriela Ukleja, Anna Ogórkiewicz, Klaudia
Rumińska i Amelia Konarska. Wyróżnienie
dla najlepszej zawodniczki całego turnieju
odebrała z rąk organizatora Zosia.
◊ KN

Pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej
W dniach 15-16 lutego zawodnicy trenujący
taekwondo w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA w Kamionkach wybrali się do
niemieckiego Ahlbeck na międzynarodowy
turniej XII Pomerania Open. W zawodach
wzięli udział: Oliwia i Mikołaj Posadzy oraz
Kacper Górniak. Dla Kacpra był to debiut
na zagranicznych zawodach, natomiast dla
Oliwki był to w ogóle debiut w konkurencji
walki. Mimo to wszyscy zaprezentowali się
znakomicie.
Najdłuższą „drabinkę” (rozpiskę walk) miał
Kacper. On też miał z trójki pierwszą walkę
i to od razu z reprezentantem Białorusi.
Trzeba przyznać, że początkowa trema szybko przeszła i przejął inicjatywę górując nad
przeciwnikiem. Końcowy wynik 23:4 mówi
sam za siebie. Do drugiej walki przeciwnik
się nie stawił i walkowerem przeszliśmy
dalej. W finale Kacper spotkał się z zawodnikiem gospodarzy turnieju. Ciężka, mocno
wyrównana walka rozpoczęła się z dużą róż-

nicą punktową. Jednak Kacper efektownym
kopnięciem po obrocie przez plecy (ti dollyo
chagi) zdobył 5 punktów i zaczął szybko
odrabiać straty. Z ostatecznym wynikiem
12:10 wywalczył złoty medal.
Oliwka w swoim debiucie miała tylko jedną
przeciwniczkę. Starsza i bardziej doświadczona narzuciła Olce rytm walki. Jednak
dzielnie dawała sobie radę, tanio skóry nie
sprzedając. Przegrała swój debiut 14:2 zyskując jednak bardzo cenne doświadczenie
i srebrny medal. Jak to się mówi: pierwsze
koty za płoty. Efekty startu mają przełożenie
na ostatnie treningi Oliwki. Nastąpiła zupełna zmiana w zaangażowaniu na zajęciach.
Mikołaj stoczył dwa pojedynki. Pierwszy
z zawodnikiem z Bydgoszczy. Tu cały
czas kontrolował sytuację, nie pozwalając
przeciwnikowi na przejęcie inicjatywy. Po
trzech wygranych rundach wszedł do finału.
W finale już nie miał tak łatwo. Przeciwnik
napierał i błyskawicznie odrabiał straty.

Egzaminy i konsultacja

Miniony weekend był bardzo pracowity zarówno dla grupy trenującej Masters (+18 lat)
oraz dla grupy zawodniczej przygotowującej
się do startów w zawodach. W piątek 22 lutego odbył się egzamin na stopnie uczniowskie
dla najstarszej grupy treningowej. Po długim
okresie szlifowania techniki, nazewnictwa
oraz samoobrony pod okiem klubowych
trenerów, dorośli mogli wreszcie przetestować swoje umiejętności na pierwszym
poważnym egzaminie uczniowskim. Podczas
egzaminu każdy uczestnik z dwudziestoosobowej grupy musiał zaprezentować
umiejętności w zakresie technik ręcznych,
nożnych, samoobrony, rozbić twardych
przedmiotów oraz znajomości nazewnictwa
technik w języku koreańskim. Każdy element
był sprawdzany i oceniany przez egzaminatorów: Piotra Wesołka, Krzysztofa Łabutki
oraz Artura Kowalskiego. Ku ogromnemu

zaskoczeniu zarówno egzaminatorów jak
i samych uczestników egzamin wypadł
wzorowo, niektórzy zawodnicy przełamali
lęk i sportowe bariery, które wcześniej ich
ograniczały. Każdy z uczestników egzaminu
zaliczył go pozytywnie, a zainteresowanie
kolejnym jest ogromne. Nasi mastersi będą
mogli zmierzyć się z kolejnym testem ich
umiejętności już niebawem. Liczymy na
jeszcze większą frekwencję.
W niedzielę, 24 lutego odbyła się druga już
konsultacja w 2019 roku. Oaza Kórnik na
zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu K.S.
Rapid Śrem udał się na obiekt sportowy
w Śremie, gdzie zjechali się też zawodnicy
z Taekwondo Jarocin, oraz Taekwondo Pleszew. Konsultacja odbywała się w dwóch
grupach wiekowych oraz zaawansowania:
pierwsza grupa dzieci do lat 10, druga to
zawodnicy od 11 roku życia. Obie grupy przez

Trzy rundy bez chwili wytchnienia. Bardzo
wyrównana walka skończyła się wynikiem
32:30 dla Mikiego. Po walce sam nie mógł
uwierzyć, że udało mu się wygrać. Łzy szczęścia spłynęły mu po twarzy. Złoto w pełni
zasłużone.
Serdeczne podziękowania należą się tacie
Kacpra Krzysztofowi za pomoc w opiece
na turnieju.
Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej w Kamionkach we wtorki i czwartki
(obie grupy) oraz piątki (tylko druga grupa).
Młodsi trenują dwie godziny w tygodniu,
starsi aż cztery. Zajęcia są dofinansowane
z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu. Wsparcie
uzyskujemy również z Fundacji Zakłady
Kórnickie (sprzęt sportowy oraz wyjazdy
na obozy sportowe). Więcej informacji na
facebook.com/tkdkamionki.
◊PP

półtorej godziny miały możliwość trenowania
pod okiem szkoleniowców. Głównym tematem treningu była walka sportowa/sparingi.
Liczny udział zawodników spowodował, że
każdy trenujący stoczył w tym dniu aż około
dwudziestu walk, co przekłada się na większe
doświadczenie w walce sportowej. Liczne
cele sportowe na najbliższy czas powodują,
że zawodnicy muszą być w stałej formie,
a tego typu konsultacje są idealnym sprawdzeniem poziomu zawodnika, możliwością
wyeliminowania błędów oraz utrzymaniem
kondycji. Młodsi zawodnicy szykują się do
startu w zawodach Wesołek Cup, które odbędą się na początku marca w Kórniku, natomiast pozostali wezmą udział w kolejnym
Pucharze Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Trzymamy kciuki.
◊ ZM
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zaopiekuję się starszą panią,
dzieckiem, odprowadzę do szkoły.
Tel. 784 605 101

Przyjmę zlecenia prowadzenia
budowy domu jednorodzinnego,
budynku inwentarskiego. Posiadam
pełne uprawnienia budowlane.
Tel. 605 100 846

Przyjmę pracownika do ociepleń
budynków. Tel. 507 555 135

INNE

Ogrodnik zajmie się kompleksowo
ogrodem: wertykulacja, cięcie żywopłtów, drzew i krzewów, wycinka,
opryski itp. Tel. 607 786 551
Emeryt 65 lat, prawo jazdy B+E
szuka dowolnej pracy na 1/2 etatu.
Tel. 607 665 530
Biuro Rachunkowe w Kórniku
zatrudni osoby z doświadczeniem.
Elastyczne godziny pracy, zgłoszenia: praca@e-ksiegowy.net
Zatrudnię na stanowisko fryzjer-barber lub pomoc fryzjera. Oferuję
liczne szkolenia i możliwość rozwoju
zawodowego Studio Atelier, Kórnik
ul Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479
Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz
samochodowy Tel. 696 194 454
Sprzedawca kasjer zatrudnię,
umowa o pracę, pełen etat cv proszę
składać Bnin ul. Armii Krajowej 40a
Kierowca kat. B-Magazynier zatrudnię informacja „Kuraś” materiały budowlane Kórnik-Bnin ul. Armii
Krajowej 40a
UDT poszukuje pracownika do
przygotowywania próbek do badań,
wykonywania prac warsztatowych,
cięcia termicznego, obróbki skrawaniem.
Firma ogrodnicza z Kórnika zaprasza chętnych do pracy przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.
Tel. 664 465 203

Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Oddam w wynajem pokój w Kórniku dla jednej lub dwóch osób.
Tel. 501 645 939
Sprzedam dwa bojlery poj. 50 l.
Tel. 662 217 289
Mieszkanie do wynajęcia na parterze w bloku. Tel. 662 217 289
Sprzedam alby komunijne dla chłopca i dziewczynki. Tel. 505 928 836
Kupię cielną krowę. Tel. 668 196 454
Sprzedaż drewna opałowego sosnowego. Tel. 661 099 768
Przyjmę niepotrzebne przedmioty zalegające dom, piwnicę,
garaż, strych, działkę. Przyjadę
osobiście, odbiorę i posprzątam.
Tel. 607 665 530
Ścianki działowe, murowane.
Tel. 609 153 947
Nowe 6-osobowe mieszkania
dla pracowników w pełni wyposażone, kuchnia, łazienka z prysznicem w każdym mieszkaniu.
Tel. 501 794 666
Dostępne 4 mieszkania o pow.
45 m² na 26 osób. Skrzynki, 2 km
od Kórnika, 400 zł/os z mediami.
Tel. 501 794 666

Sprzedam dom z pomieszczeniami gospodarczymi w Świątnikach.
Tel. 666 677 003
Kupię dom do remontu w Kórniku
lub okolicy. Tel. 666 677 003
Sprzedam opony zimowe R 16
225/60 i całoroczne R 14 185/65.
Tel. 511 120 011
Kompleksowe wykończenie
wnętrz. Tel. 726 250 148 lub
669 701 115
Szpachlowanie malowanie wolne
terminy. Tel. 609 110 912
Lekcje języka angielskiego tanio,
przystępnie, fachowo. Kwalifikacje
UAM anglistyka. Różne grupy wiekowe różne poziomy. Tel. 668 767 760
Wykopy ziemne koparko-ładowarką Caterpillar na terenie gminy
Kórnik i okolic. Solidnie i w dobrej
cenie! Andrzej Majchrzak Biernatki.
Tel. 665 913 726
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 informacja.
Tel 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m² przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenie biurowe o pow. 110
m², I piętro. Tel. 501 264 132
Do wynajęcia od maja br. ekskluzywny apartament na II piętrze
o pow. 110 m²: salon z aneksem
kuchennym, 3 pokoje, łazienka,
garderoba. Tel. 501 264 132

Dla dewelopera 1,2-2,4 ha w Biernatkach. Studium. Wszystkie media
w drodze. Tel. 501 264 132
Szukam inwestora zainteresowanego wybudowaniem małej
stacji benzynowej i myjni przy Lidlu.
Tel. 501 264 132
Korepetycje z matematyki, zakres
podstawowy z dojazdem do klienta.
Tel. 721 380 523
Mieszkanie do wynajęcia
w Kórniku. Pokój, kuchnia, łazienka, powierzchnia ok. 36 m².
Tel. 692 695 002
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
Kupię stare przedmioty bez wyjątku, różnego typu, także stare narzędzia. Również stare przedmioty
uszkodzone. Tel. 607 665 530
Przygotuje Twój rower do sezonu.
Tel. 887 028 802
Dom w lesie nad jeziorem, Jeziory
Małe 389 tys. Tel. 517 120 127
Na sprzedaż działka budowlana
149900 zł, Dachowa. Tel. 517 120 127
Na sprzedaż działka w Szczytnikach, 159900 zł. Tel. 690 313 107
Kupię mieszkanie, dom, działkę
w Kórniku. Tel. 517 120 127
Sprzedam działki w okolicach
Kórnika. Tel. 517 120 127
Nowe domy w atrakcyjnych cenach od 299 tys. Tel. 517 120 127
Sprzedam mieszkanie przy
ul. Parkowej w Kórniku - 43 m2+55 m2
niski strych. Tel. 515 229 684.
Kupię działkę z domkiem murowanym na ROD Mościenica.
Tel. 721080872

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.
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