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ElEktronicznE zarządzaniE
 dokumEntami

20 marca dzięki uprzejmości Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego delegacja z  Kórnika, w  skład 
której wchodzili: wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, koordynator Iwona Pawłowicz-
-Napieralska, kierownik Biura Obsługi 
Mieszkańca Anna Wójkiewicz oraz audytor 
Maciej Jankowski, miała możliwość zapo-
znania się z  systemem elektronicznego 
obiegu dokumentów EZD (Elektroniczne 
Zarządzanie Dokumentami). Pilotażo-
wy program pod egidą Ministerstwa 
Cyfryzacji jest wstępem do stworzenia 
ogólnokrajowego systemu EZD RP. Ty-
dzień później, 27 marca, przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik spotkali się 
z przedstawicielami firmy „Rekord”, która 
promuje alternatywne oprogramowanie 
pod nazwą „E-urząd”.

SpotkaniE z aquanEtEm

Comiesięczne spotkanie z przedstawicie-
lami spółki Aquanet odbyło się 20 marca. 
W  sprawie inwestycji wodnokanalizacyj-
nych z dyrektorem Andrzejem Kazirodem 
spotkał się wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak oraz inspektor Szymon Szydłowski 
z Wydziału Inwestycji UMiG. 

Spółki WodnE obradoWały

Walne Zgromadzenie Delegatów Gmin-
nej Spółki Wodnej odbyło się 20 marca. 
Podczas obrad samorząd gminy Kórnik 
reprezentował burmistrz Przemysław 
Pacholski, kierownik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i  Rolnictwa Sławomir 
Zakrzewski oraz inspektor Krzysztof 
Ratajczak, natomiast samorząd powia-
towy reprezentował członek zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz. 
Przedstawiono sprawozdania z  dzia-
łalności w  minionym roku. Udzielono 
absolutorium Zarządowi. Zaprezento-
wano i przedyskutowano plan robót na 
rok bieżący. Uchwalono składkę człon-
kowską na 2019 rok w wysokości 27 zł 
od 1 ha. Gmina dofinansuje działania 
Spółki Wodnej w kwocie 480 tys. zł na 
podstawie zawartej umowy. Plan robót 
na bieżący rok zostanie przedstawiony 
Gminie do końca kwietnia. 

Prosto  
z Ratusza

W SpraWiE projEktóW 
SpołEcznych

Także 22 marca burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z  przedstawicielami 
Fundacji „Barka”, którzy przedstawili nową 
inicjatywę mającą na celu aktywizacje 
środowisk lokalnych. Fundacja zaprosi na 
dzień 19 czerwca do strażnicy OSP w Kór-
niku organizacje i osoby zainteresowane 
przeprowadzeniem projektów społecz-
nych, które mogłyby zostać dofinanso-
wane ze środków powierzonych fundacji.  

obrady oSp kórnik 

Burmistrz Przemysław Pacholski wziął 
udział w  sprawozdawczym zebraniu 
strażaków OSP Kórnik. Przedstawiono 
sprawozdania z  działalności, udzielono 
absolutorium zarządowi oraz uchwalono 
plan finansowy i plan działań na rok 2019. 

zatWiErdzono plany kombuSu

Podczas Zgromadzenia wspólników spółki 
Kombus, które odbyło się 26 marca za-
twierdzono plan finansowy na rok 2019. 
Plan zakłada przychody i  koszty spółki  
na poziomie 17 mln zł.

Wizyta W przEdSzkolu

W dniu 29 marca burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły odwiedzili przedszkole i  żłobek 
w Kamionkach. Burmistrzowie zapoznali 
się z problemami placówek, a także spo-
tkali się z dziećmi. 

W poWiEciE o „niSkiEj EmiSji”

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa Sławomir Zakrzewski repre-
zentował Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik na posiedzeniu Komisji Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa Rady Powiatu 
Poznańskiego, które odbyło się 20 marca. 
Głównym punktem obrad była dyskusja 
na temat „Programu walki z niską emisją”. 
Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele 
gmin powiatu oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

FunduSz dróg SamorządoWych

Wojewoda Wielkopolski 22 marca zor-
ganizował spotkanie informacyjno-kon-
sultacyjne w sprawie wdrażanej właśnie 
tegorocznej edycji dofinansowań z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Gminę Kórnik 
reprezentował Wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak. 

SpotkaniE z poSłEm

W tym dniu również burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z Posłem na Sejm RP 
Tadeuszem Dziubą. Poseł poinformował 
między innymi o swoich działaniach do-
tyczących przyszłości terenów dawnego 
ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku. ◊  red.

21 marca setne urodziny obchodziła sio-
stra Cecylia Stalmierska. Jubilatka wiele lat 
mieszkała i pracowała w Kórniku. Choć dziś 
na stałe przebywa w Poznaniu, jest nadal 
zameldowana w naszym mieście.

Wśród osób, które w dniu urodzin osobiście 
składały życzenia Jubilatce znalazła się liczna 
grupa kórniczan, w tym także burmistrz 
Przemysałw Pacholski oraz Łukasz Błaszyk 
z Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Kór-
nik, którzy wręczyli s. Cecylii kosz z setką róż.

100. urodziny SioStry cEcylii



INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Postanowieniem Nr 131/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 25 marca 
2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych został wprowadzony nowy podział obwodów do głosowania w miejscowości Kamionki.

1. Dotychczasowy obwód nr 13 został podzielony na dwa obwody. 

Obwód nr 13 obejmuje Kamionki ulice: 

Obwód nr 15 obejmuje Kamionki ulice:

2. Zmieniony zostaje również adres Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Kamionkach.
Obwodowe Komisje Wyborcze nr 13 i 15 będą miały swoje siedziby w:

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36.

Nowe obwody zostają wprowadzone na stałe i będą obowiązywać od wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na 
dzień 26 maja 2019 r.
Prosi się wyborców o zapoznanie się z nowym podziałem na obwody głosowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  
Przemysław Pacholski

Zmiany obwodów głosowania w Kamionkach

13

Kamionki ulice: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, 
Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, 
Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Kwiatowa, 
Laskowa, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Malwowa, 
Mieczewska, Modelarzy, Opalowa, Porannej Rosy, 
Powietrzna, Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, 
Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, 
Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, 
Wiklinowa, Wodna, Zielna

Lokal wyborczy

Szkoła Podstawowa  
w Kamionkach, 

Kamionki 
ul. Mieczewska 36, 

Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Okręg 

wyb. 3

15

Kamionki ulice: Akacjowa, Biała, Brzozowa, Bukowa, 
Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Dożynkowa, Górna, 
Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jęczmienna, Jodłowa, 
Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, 
Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, 
Murarska, Na Skraju Lasu, Nad Kople, Nowa, Olchowa, 
Orkiszowa, Orzechowa, Osiedle Azaliowe, Osiedle Kresowe, 
Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy 
Łowisku, Pszeniczna, Sosnowa, Stokrotkowa, Tęczowa, 
Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, 
Wypoczynkowa, Zacisze, Zbożowa, Żytnia

Lokal wyborczy

Szkoła Podstawowa  
w Kamionkach, 

Kamionki 
ul. Mieczewska 36, 

Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Okręg 

wyb. 3

OBOWIĄZEK OZNACZENIA POSESJI 
NUMEREM PORZĄDKOWYM

Referat Prewencji Komisariatu Policji 
w Kórniku informuje, iż w  ramach czyn-
ności prewencyjnych w najbliższym czasie 
przeprowadzone zostaną działania doty-
czące prawidłowego oznaczenia posesji. 
Obowiązek ten reguluje art. 47b Ustawy 
z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 
i  Kartograficzne. Ponadto uchylanie się  
od jego realizacji stanowi naruszenie prze-
pisu art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Działania 
te służyć mają poprawie bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej, szczególnie w sytu-
acji ratowania życia.

„POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ” 
– XII EDYCJA KONKURSU

Biuro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji wzorem lat ubiegłych uczestniczy w   
12. edycji ogólnopolskiego konkursu „PO-
LICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”. Inicjatorem 
akcji jest pogotowie dla ofiar przemocy 
w  rodzinie „NIEBIESKA LINIA” Instytutu 
Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego.

Celem konkursu jest promocja postaw 
policjantów oraz wyróżnienie tych funk-
cjonariuszy Policji, którzy swoim zaanga-
żowaniem i  umiejętnościami w  sposób 
profesjonalny i  skuteczny pomagają 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszenia policjanta może dokonać każ-
dy obywatel, instytucja lub organizacja 
– regulamin konkursu oraz formularze 
zgłoszeniowe (dostępne na stronach www.
niebieska.linia.pl, www.policja.pl) należy 
nadesłać na adres pogotowie@niebieska-
linia.pl lub pocztą na adres: „NIEBIESKA 
LINIA” 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 
13. Termin przesyłania zgłoszeń 13 maja 
2019 roku.

Policja
informuje

Czy już oznaczyłeś swój dom?

Każdy budynek powinien być oznaczony 
numerem porządkowym posesji. Taka 
potrzeba wynika przede wszystkim z prak-
tycznych korzyści. Oznaczoną posesję 
łatwiej zlokalizować. Listonosz lub kurier 
będzie wiedział, gdzie dostarczyć przesył-
kę. W bardziej dramatycznych sytuacjach 
pogotowie ratunkowe, policja lub straż 
pożarna szybciej zlokalizuje miejsce, gdzie 
potrzebna jest interwencja. Numer posesji 
winien być rówmnież oswietlony.

Sprawę oznaczeń regulują przepisy.
Art. 47b Ustawy z  dnia 17 maja 1989r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wska-
zuje, że:
„1. Właściciele nieruchomości zabudowa-
nych lub inne podmioty uwidocznione w ewi-
dencji gruntów i  budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowią-
zek umieszczenia w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o  której mowa w  ust. 1, 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza 
się również nazwę ulicy lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic lub placów albo posia-
dających ulice lub place bez nazw - nazwę 
miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorial-
nego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić 
obowiązek umieszczania na tabliczce, 
o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości 
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urba-
nistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę 
z  numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu”.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 
wykroczeń dodatkowo ostrzega, że
„§ 1. Kto, będąc właścicielem, administrato-
rem, dozorcą lub użytkownikiem nierucho-
mości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia

w  odpowiednim miejscu albo utrzymania 
w  należytym stanie tabliczki z  numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy 
lub placu albo miejscowości, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia 
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości”.

Pamiętajmy więc o prawidłowym oznacze-
niu nieruchomości i oświetleniu tabliczki 
z numerem. Być może dzięki temu, w sytu-
acji kryzysowej, wezwana karetka lub straż 
pożarna szybciej przybędzie na miejsce. 
Brak oznaczenia może być także przyczyną 
nałożenia na właściciela kary.

◊  KP Kórnik

Procedurę nadawania lub zmiany nu-
merów porządkowych posesji w naszej 
gminie prowadzi Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik. Wzór wniosku znajduje 
się na stronie internetowej: 
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/
druki-i-wnioski/wydzial-gospodarki-
-nieruchomosciami/nadanie-lub-
-zmiana-numeru-porzadkowego.html
Do wniosku powinny dołączone być 
również:
• kopia mapy zasadniczej, ewidencyj-
nej, z projektem podziału, topograficz-
nej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 
lub kopia projektu zagospodarowania 
działki lub terenu
• jeżeli z  wnioskiem występuje Peł-
nomocnik – dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa lub proku-
ry albo jego odpis, wypis lub kopię po-
świadczoną za zgodność z oryginałem 
wraz z opłatą skarbową w wysokości 
17,00 zł – jeżeli jest taka wymagana.
 
Takie dokumenty składamy w Biurze 
Obsługi Mieszkańca  UMiG Kórnik 
(pok. 9). 

◊  Opr. ŁG
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ul. Wiosenna
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ul. Zimowa ul. Zimowa
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Księdzu Łukaszowi Słocińskiemu, Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  
Harcerskiej Orkiestrze Dętej, Panu organiście Franciszkowi Nowakowi,  
Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  
Zakładowi Pogrzebowemu Moniki Orlewicz,  
Rodzinie i Przyjaciołom, którzy wspierali nas bardzo w godnym pożegnaniu 
naszego Brata i Wujka 

składamy serdeczne podziękowania
Stanisława Rybarczyk z córką

śp. Jana Biskupskiego

Pani Bogusławie Matuszewskiej  
wyrazy szczerego żalu i  współczucia 
z powodu śmierci

składa:
Zarząd  oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Siostry

                                        „Ci, których kochamy   
                       nie umierają nigdy,  bo miłość,   
                to nieśmiertelność...”   E. Dickinson



10. kwietnia Gimnastyka i Muzyka

11. kwietnia Warsztaty krawieckie /Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00

12. kwietnia Przedstawienie pt. Pokaz mody 
historycznej /wyjazd do Suchego Lasu/

13. kwietnia Uniwersytet Trzeciego Wieku 
OSP godzina 10.00

14. kwietnia Kiermasz świateczny Wyjazd do 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie

17. kwietnia Przygotowanie do Wielkanocy
24. kwietnia Gimnastyka

25. kwietnia Warsztaty krawieckie /Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00

27 marca 2019 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. 
Na poczatku obrad przedstawiciel władz 
Izby rzemieślniczej Antoni Odzimek po-
dziękował burmistrzowi Przemysławowi 
Pacholskiemu oraz osobom zaangażowa-
nym, za organizację oprawy artystycznej 
podczas spotkania noworocznego, jakie 
miało miejsce 27 stycznia br. w Poznaniu. 
Wystąpiło wtedy około 150 artystów zwia-
zanych z nasza gminą. 
 W czasie trwania obrad radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej 
na 2019 rok. Głównym elementem zmiany 
było zwiększenie dochodów o 2.100.000 
zł z  tytułu sfinansowania przez AQUANET 
SA zadania: budowa sieci wodociągowej 
z Gądek do Szczodrzykowa (zadanie konty-
nuowane z 2018r.),
- określili szczegółowe zasady, sposoby 
i  tryb udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Miastu i Gminie 
Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, 
oraz wskazali organy i osoby uprawnione 
do udzielania takich ulg,
- podjęli uchwałę w  sprawie określenia 
zasad przyznawania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i  roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
- uchwalili gminny program osłonowy „Po-
siłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

Program przewiduje w sytuacjach szcze-
gólnie uzasadnionych udzielenie pomocy 
w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez 
konieczności przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego oraz wydania decyzji ad-
ministracyjnej,
- przyjęli program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik na rok 2019,
- zmienili uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia nieruchomości położonej 
w  obrębie Koninko. Na nieruchomości 
w  przyszłości ma zostać wybudowany 
kompleks boisk, urządzeń sportowych oraz 
część drogi,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Kamion-
ki. Ul. Sielankowa biegnie od ul. Poznańskiej 
do działki 204/8, a  jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działką nr 204/22,
- podjęli uchwałę w  sprawie wskazania 
wstępnego miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych na ul. Po-
znańskiej w  rejonie skrzyżowania z ulicą 
Poprzeczną w Kórniku. Wyznaczenie nowej 
lokalizacji przystanków skróci dystans pa-
cjentów (w tym osób w podeszłym wieku) 
do budynku Ośrodku Zdrowia w Kórniku,
- wskazali wstępne  miejsca lokalizacji no-
wych przystanków komunikacyjnych przy 
Alei Flensa w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Celichowskiego i ulicą Gawrycha w Kórniku,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 526/2 i  527, położonych 
w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich 
w obrębie geodezyjnym Kórnik,
- częściowo uchylili uchwałę Rady Miasta 
i  Gminy Kórnik w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów 
łącznika ekologicznego, lasów i  gruntów 
rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, 
Szczytniki, Kamionki i Borówiec,
- zmienili uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego 
w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej,
- rozpatrzyli skargi na działania Dyrektora 
Przedszkola w Kamionkach,
- udzielili odpowiedzi na wniosek o sprosto-
wanie uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik,
- zmienili uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Miasta Poznania na dofinansowanie 
oferty edukacyjnej w obszarze samorządo-
wego szkolnictwa podstawowego.

Szczegóły uchwał oraz sprawozdania znaj-
dziecie Państwo tutaj:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/42447
Transmisje z obrad sesji  RMiG Kórnik i ich 
archiwalne nagrania dostępne są na kana-
le Rayd Miasta i Gminy Kórnik w serwisie 
Youtube.

Marcowa sesja RMiG Kórnik

Zdarza się, że jadąc drogą publiczną zauwa-
żamy na jezdni lub w jej sąsiedztwie ranne 
lub martwe już zwierzę. Co zrobić w takim 
przypadku, kogo zawiadomić, kto jest od-
powiedzialny za pomoc lub uprzątnięcie?

Warto zapamiętać numer telefonu do 
Całodobowego Centrum Monitoring  

 604 607 104. 

Martwe lub potrącone zwierzę leżące 
w przestrzeni publicznej na terenie naszej 
gminy należy zgłosić właśnie pod tym nume-
rem. Pełniący całodobowy dyżur pracow-
nicy poinstruują nas, co należy zrobić oraz 
zawiadomią odpowiednie służby.

Dodatkowo, jeśli zwierzę jest ranne, ale 
żyje, pamiętajmy, że naszym obowiązkiem 
jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
i udzielenie, w miarę możliwości, pomocy.  
Wynika to m. in. z art. 25. Ustawy o ochronie 
zwierząt. Oczywiście w wielu przypadkach 
pomóc skutecznie nie możemy, niemniej 
musimy wtedy zawiadomić odpowiednie 
służby. Jeśli nie będziemy pamiętać numeru 
do Centrum Monitoringu, dzwonimy pod 

numer alarmowy 112 lub do Policji 997. 
Uruchomiona zostanie procedura, ma miej-
sce przybędzie osoba, która dokona oceny 
sytuacji i np. uśpi cierpiące, nie mające szans 
na przeżycie zwierzę lub w innym przypadku 
udzieli mu pomocy. 

Jeśli kolizja ze zwierzęciem spowoduje 
uszkodzenie samochodu, warto rozważyć 
wezwanie patrolu Policji. W  przypadku 
starania się o naprawę z ubezpieczenia pro-
tokół z miejsca zdarzenia ułatwi procedurę.

Przepisy mówiące o odpowiedzialności za 
uprzątnięcie martwego zwierzęcia rozróż-
niają kilka przypadków, w zależności czy 
zwierze miało właściciela i gdzie się znajduje. 
W przypadku ustalenia właściciela, to on 
odpowiada za uprzątnięcie martwego pu-
pila. W przypadku zwierząt bezdomnych 
i dzikich, nie wnikając w szczegóły zawiłych 
przepisów, warto zadzwonić pod wskazany 
wyżej numer Centrum Monitoringu, którego 
pracownik zadba, by organ odpowiedzialny 
zajął się sprawą.  

Gdy znajdziesz padłe zwierzę...
◊  ZF

19 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecz-
nej. w czasie którego odbyło się spotkanie 
z  przedstawicielami podmiotów zajmu-
jących się szeroko pojętą turystyką. Przy 
jednym stole z radnymi zasiedli przedsta-
wiciele Biblioteki Kórnickiej PAN Małgo-
rzata Potocka i Leszek Grześkowiak, kie-
rowniczka kórnickiego Arboretum Kinga 
Nowak, szef Izby Pamiątek Regionalnych 
Kazimierz Krawiarz, dyrektor KCRiS Oaza 
Wojciech Kiełbasiewicz, szef Towarzystwa 
ku Upiększaniu Miasta Kórnika Jakub Mą-
derek, przedstawicielka Fundacji Zakłady 
Kórnickie Danuta Błaszak, przewodnik 
turystyczny Marek Kaczmarek, dyrektor 
KOK-u Sławomir Animucki, kierowniczka 
Wydziału Promocji Magdalena Matelska-
-Bogajczyk, szef Kórnickich Dni Nauki 
Przemysław Byczyński, komendant Straży 
Miejskiej Tomasz Haremza, kierowniczka 
Wydziału Oświaty Ewa Soczyńska oraz 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

   Tematem przewodnim spotkania było 
podjęcie rozmów na temat zdiagnozo-
wania oraz opracowania zrównowa-
żonej koncepcji zarządzania turystyką 
w  Kórniku. We wszystkich wyżej wspo-
mnianych instytucjach drzemie olbrzymi 
potencjał, a opracowanie wspólnej stra-
tegii odbyłoby się z  korzyścią zarówno 
dla usługodawców i  lokalnego biznesu, 
jak i mieszkańców. Potrzebne są wspólne 
działania wszystkich jednostek związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z  obsługą 
ruchu turystycznego, a  mające na celu 
opracowanie jednej wizji marki Kórnik. Te-
mat zostanie przedstawiony burmistrzowi 
Przemysławowi Pacholskiemu. 
Serdecznie zapraszam na najbliższe po-
siedzenie Komisji EKiPS, które odbędzie 
się 16.04.2019 o  11:30 przedstawicieli 
podmiotów i organizacji pozarządowych 
świadczących usługi na rzecz Seniorów.

Spotkanie rady programowej

◊  Magdalena Pawlaczyk, 
Robert Jankowski

28 marca 2019 roku w bnińskim ratuszu 
odbyło się spotkanie Rady Programowej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kórniku. 
W czasie spotkania przedstawiono bilans 
z ostatnich miesięcy działania. Uniwersy-
tet zaczął swoją działalność 10 lutego 2018 
roku. Od tego czasu odbyło się 15 zjazdów 
oraz wygłoszono 30 prelekcji z wielu dzie-
dzin, od filozofii i psychologii po historię 
i  medycynę. Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności społecznej, kulturalnej 
oraz edukacyjnej osób powyżej 60. roku 
życia. Wielkim sukcesem jest to, że indeks 
kórnickiego uniwersytetu posiada ponad 
140 osób! Przy sprzyjających okoliczno-
ściach wykłady będą również prowadzone 

w świetlicach sołeckich naszej gminy. War-
to nadmienić, że uczestnictwo w zajęciach 
jest bezpłatne. Wszystkim prelegentom 
bardzo dziękujemy za przeprowadzo-
ne wykłady. Dziękujemy burmistrzowi 
Przemysławowi Pacholskiemu oraz OSP 
Kórnik za nieodpłatne użyczenie sali. 
Podziękowania również należą się bur-
mistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu za 
wspieranie przez wiele lat inicjatyw senio-
ralnych. Wszystkim studentom życzymy 
wytrwałości w uczestniczeniu w zajęciach 
Uniwersytetu! 

Posiedzenie
komisji EKiPS

Serdecznie zapraszamy członków 
oraz przyjaciół Kórnicko-Bnińskiego 

Towarzystwa Kulturalnego 
na walne zebranie, które odbędzie się 

25 kwietnia 2019 r. 
o godz. 18:00 w ratuszu bnińskim. 

Kazimierz Krawiarz 
Robert Jankowski

◊  ŁG
◊  Robert Jankowski 
przewodniczący Komisji EKiPS
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6 czy 9?

Pod koniec lutego 2019 r. mieszkańców 
zachodniej części gminy zelektryzował 
wpis na stronach internetowych doty-
czący wyłożenia do konsultacji Planu 
Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa 
Babki do roku 2028. Po „wczytaniu się” 
w dołączone mapy okazało się, że las ro-
snący wzdłuż trasy S11 oraz przy wjeździe 
do Borówca „idzie pod topór”!
Nietrudno domyślić się, jakie pojawiły się 
wpisy pod komunikatem: „wycinki lasów 
sieją spustoszenie, lasów jest coraz mniej, 
to nasze filtry powietrza, czy zostanie 
ścieżka rowerowo-piesza, przecież chyba 
w Babkach doskonale wiedzą jakie funk-
cje ma las i co się dzieje po wycince…”
W  wymaganym terminie zgłaszania 
uwag, do 1 marca złożono 11 wniosków 
dotyczących projektu PUL. Zawierały 
one propozycje zmierzające głównie do: 
odstąpienia od cięć rębnych, rozważenia 
możliwości dokonywania rębni etapami, 
zastąpienia rębni zupełnych przez czę-
ściowe, wydłużenia okresów nawrotu 
cięć.
W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
(RDLP) w  Poznaniu odbyła się Komisja 
dotycząca opisywanego PUL. Przedsta-
wiciele Lasów Państwowych stwierdzili: 
„po wnikliwym przeanalizowaniu wyżej 
wymienionych wniosków wraz z  uza-
sadnieniem podjęto decyzje o  pozosta-
wienie w projekcie PUL zaplanowanych 
cięć rębnych”. W uzasadnieniu podano: 
„cięcia wzdłuż trasy S11 będą prowadzo-
ne w  sposób stopniowy, a  nie zupełny 
i  rozłożony w  dłuższym okresie czasu, 
z pozostawieniem kęp starodrzewia oraz 
istniejącego młodego pokolenia gatun-
ków lasotwórczych, co przyczyni się do 
zniwelowania skutków hałasu i potencjal-
nych zanieczyszczeń powietrza”. 
Ponadto stwierdzono, że „drzewostany 
zaprojektowane do cięć rębnych osiągnę-
ły już wiek dojrzałości rębnej, czyli stan po 
którym nastąpi w najbliższej przyszłości 
ich deprecjacja. Obecnie widoczny jest 
znaczny stopień występujących w drew-
nie zgnilizn”.
Co ważne, przedstawiono następujące 
nawroty cięć: rębnie zupełne do 7 lat, 
rębnie gniazdowe od 5 do 15 lat. Cięcia 
będą wykonywane w  ciągu 10 lat obo-
wiązywania PUL, przez co nie nastąpi ich 
kumulacja np. w jednym roku.
Czy mamy kompromis? Trudno po-
wiedzieć. Plan cieć będzie realizowany 
jednak w  możliwie długich okresach, 
stosując rębnie gniazdowe a nie zupełne.
W tym miejscu chciałbym odnieść się do 
załączonej ryciny. Spoglądając na nary-
sowaną cyfrę, w  zależności od punktu 
widzenia możemy odczytywać ją np. jako 

„6” lub „9” (nie wnikając w kwestie filozofii 
i logiki). Z punktu widzenia mieszkańca las 
jest czymś co daje radość z  obcowania 
z przyrodą, bliską, na wyciągnięcie ręki. 
Jest miejscem wędrówek, wycieczek, 
spacerów, przejażdżek rowerowych. Daje 
odpoczynek, relaks i wytchnienie po dniu 
pracy. To dlatego protestujemy w sytuacji 
kiedy las jest wycinany i  widzimy „gołe 
pole” tam gdzie jeszcze niedawno rosły 
drzewa. Dlatego protestujemy przeciw 
wycince lasów Puszczy Amazońskiej czy 
naszej Puszczy Białowieskiej.
Ale jest też inny punkt widzenia. Praca 
leśników obwarowana jest wieloma usta-
wami i przepisami, m.in. „Zasadami ho-
dowli lasu”. Tak, „hodowli”. Bo sadzenie, 
pielęgnacja, ścinka drzew to hodowla. Tak 
jak praca rolnika, z tym że drzewa rosną 
trochę wolniej niż np. zboża.
Chciałbym przytoczyć zadania stawiane 
dla gospodarki leśnej i cele hodowli lasu 
(„Zasady hodowli lasu”): 
1. Zgodnie z  zapisami ustawy z  dnia 
28 września 1991 r. o  lasach zadaniem 
gospodarki leśnej jest zapewnienie trwa-
łości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej 
roli w zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju.
2. W zmieniających się warunkach środo-
wiska przyrodniczego zachowanie trwało-
ści lasów jest możliwe dzięki uwzględnia-
niu w gospodarowaniu zasobami leśnymi 
naturalnych procesów obserwowanych 
w przyrodzie.
3. Przy kształtowaniu przyszłego obrazu 
lasów należy brać pod uwagę trendy 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
które będą wpływać na środowisko przy-
rodnicze i oczekiwania społeczeństwa.
4. Gospodarka leśna XXI wieku powinna 
się opierać na dobrych i  wypracowanych 
w przeszłości metodach, a jednocześnie 
być otwarta na innowacje uwzględniające 
wszechstronną wiedzę przyrodniczole-
śną, respektującą uwarunkowania eko-
nomiczne i społeczne.

Nigdy nie zagłębiałem się w  temat ho-
dowli lasu. Jeżdżąc rowerem po duktach 
leśnych w  okolicy denerwowałem się, 
że pojawiły się kolejne wycinki psujące 
krajobraz. Z  drugiej strony drzewo po 
osiągnięciu wieku dojrzałości powinno 
być ścięte z  uwagi na możliwość pozy-
skania najlepszej jakości drewna. Po 
tym czasie rośnie zagrożenie chorobami 
i zwiększa się łamliwość drzew powodując 
zagrożenia bezpieczeństwa. Po wycięciu 
starych drzew leśnicy sadzą młody las, 
jak najszybciej, a tam, gdzie przyroda na 
to pozwala, wykorzystują pojawiające 
się odnowienie naturalne (samosiew). 
Wbrew pozorom powierzchnia lasów 
Polsce nie zmniejsza się . 
Szkoda tylko, że drzewa tak wolno rosną.

Inny punkt widzenia 

 

Odkąd pracuję jako dziennikarz, każdego 
roku, przynajmniej raz, trafia do mnie 
alarmujący apel w stylu „Panie redaktorze, 
lasy karczują, wycinają stuletnie dęby, wy-
niosłe sosny, rozłożyste buki. Obok mojego 
domu, tam gdzie chodziłem na grzyby, gdzie 
widywałem stada sarenek i wiewiórkę, dziś 
warkot pilarek, ciężki sprzęt ...”. 

Uwielbiam spacery po lesie, zbieranie 
grzybów, podglądanie dzikich zwierząt. 
Palę jednak zimą w  kominku, mam 
drewniane schody, wiem z czego (poza 
makulaturą) robi się papier i  do czego 
jeszcze służy celuloza. 

Nadleśnictwo Babki ma w  swojej pieczy 
11,7 tysiącach hektarów gruntów leśnych. 
W minionym dziesięcioleciu około jednego 
tysiąca hektarów tego lasu zostało objęte 
wycinką (mniej niż 10 %). Były też cięcia 

pielęgnacyjne (na około 6 tys. ha), gdyż 
zgodnie z zasadami dobrego gospodaro-
wania lasem, cały areał  przynajmniej raz 
na dziesięć lat powinien być objęty pra-
cami, podczas których usuwa się drzewa 
chore lub szkodzące rozwojowi innych. 
Pada wtedy jeno na kilka, kilkanaście. 
W naszym nadleśnictwie niecałe 3 tys. ha 
jest wyłączone z leśnego użytkowania np. 
z powodu szczególnych form ochrony. 

Wycięte drzewa leżą na naszych podwór-
kach susząc się przed trafieniem do ko-
minka, lub już poszły z dymem. Z innych 
wyrobiono deski, elementy konstrukcyjne, 
celulozę, meble...
 
W  miejsce wyciętych drzew sadzone są 
lub sieją się nowe. Czasami nie od razu. 
Np. nawet dwuletnia karencja przed po-
sadzeniem to też przemyślany element 

gospodarki leśnej. Rolnik powiedziałby, 
że ziemia odpoczywa. Drzew sadzi się naj-
częściej więcej (gęściej) niż wycina, gdyż te 
młode z naturalnych przyczyn nie zawsze 
dożywają sędziwego wieku. 
Średni wiek drzew rosnących w  Nad-
leśnictwie Babki to 63 lata. W  naszych 
lasach większość drzew rośnie by zostać 
wykorzystana przez człowieka i wycina się 
je  wtedy, gdy najlepiej się do tego wyko-
rzystania nadają.
Na najbliższe dziesięciolecie w naszym 
nadleśnictwie zaplanowano objęcie wy-
rębem  niecałych 1,2 tys. ha. Odnowienia 
mają w tym samym okresie objąć ponad 
1,3 tys. ha. 
Mimo, że od wieków korzystamy z wsze-
lakich dóbr, jakie produkujemy z drewna,  
dzięki mądremu gospodarowani „nie było 
nas, był las, nie będzie nas będzie las”.

Będzie las...

Leśnicy doskonale radzą sobie z sadzeniem młodych drzew, jednak w ramach akcji edukacyjnych zapraszają do współpracy przy tym 
procederze okolicznych mieszkańców.  30 marca, co dokumentują poniższe zdjęcia, akcję sadzenia drzew zorganizowano na Drapałce. 

◊  ŁG

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail: 
mykorniczanie@gmail.com
   
Zachęcamy do obserwowania stron  
MY Kórniczanie w Social Media: 
https://www.facebook.com/magdale-
na.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 wyszu-
kiwarce: Rada Miasta i Gminy Kórnik.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, te-
renu położonego w rejonie ulic Szkolnej 
i Wiosennej w Borówcu, gm. 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 ze zm.) 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 
2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, terenu położonego 
w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Bo-
rówcu, gmina Kórnik, wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15 kwietnia 2019 r. do 8 maja 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.kor-
nik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu”.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego 
jest dostosowanie zapisów planu do aktu-
alnych potrzeb mieszkańców i właścicieli 
gruntów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 15 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 zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu 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 
23 maja 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 planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej 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 kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz  o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2081 ze zm.), zawiadamiam o  podję-
ciu przez Radę Miasta i  Gminy Kórnik 
uchwały nr VI/50/2019 z dnia 27 lutego 
2019 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
621 oraz na części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 
geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i  zagospodarowania 
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projek-
tu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecz-

nym podpisem, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym i powinny zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: 
kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 30 
kwietnia 2019 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik od dnia 5 kwietnia 
2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., 
wywieszony został wykaz dotyczący 
oddania w dzierżawę niżej wymienionej 
nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele 
rolne:
- dz. nr 211 o pow. 0,9660 ha położo-
na w miejscowości Błażejewo obręb 
Błażejewko.
Bliższych informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 
w miejscowości Kórnik, parter, pok. nr 
2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie
sołectwa Borówiec Nowy

w dniu 09.04.2019 (wt.) g. 19:00
w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2)

Ustala się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje bieżące o działaniach w sołectwie.
4.Przedstawienie propozycji ulicy do opracowania projektu oświetlenia i głosowanie.
5. Informacje z Wydziału Planowania Przestrzennego.
6. Przedstawienie zasad współpracy sołectw i głosowanie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

◊  Sołtys Borówca Nowego
 – Sylwia Brzoskowska

Rada Rodziców Przedszkola nr 1 im. Misia 
Uszatka pragnie gorąco podziękować 
Rodzicom i Pracownikom Przedszkola za 
czynny udział i ogromne serce, włożone w 
organizację Balu Karnawałowego w dniu 
22.02.2019r. w Hotelu Podróżnik. Dzięku-
jemy także naszym hojnym sponsorom - 
ofiarodawcom wspaniałych nagród, które 
zostały rozlosowane podczas balu:

Hurtownia Kosmetyków Powąska
Kwiaciarnia Płomyk

Ms Pelvis – Klaudia Popczyk Rehabilitacja
Paulina Schaedel – Butik

Hurtownia Owoców i Warzyw Gacek
Salon Fryzjerski Michał Mitschke 

Studio Eden
Sesami Sport

Grupa Wydawnicza Foksal
Oaza Look
KCSiR Oaza

Restauracja Loft 46
Jubiler Buszkiewicz

Studio Atelier Paulina Latusek
Hotel Rodan
Kajaki Dudek

Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

W dniu 23 marca 2019 roku w Strażnicy 
OSP Kórnik odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kórniku. W zebraniu uczestniczyło 29 
członków stowarzyszenia oraz zaproszeni 
goście: burmistrz Przemysław Pacholski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Adam 
Lewandowski, komendant kórnickiej Po-
licji Paweł Michalski, komendant Straży 
Miejskiej Tomasz Haremza oraz zastępca 
dowódcy JRG 6 Krzesiny Paweł Zieliński. 
Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali 
sprawozdania z działalności, sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z działalności 
ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania 
komisji rewizyjnej. Na koniec, po zaakcep-
towaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań, 
członkowie stowarzyszenia zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium Zarządowi 
OSP. Podczas zebrania głos zabierali goście 
wyrażając aprobatę dla naszych działań 
i kierunku rozwoju. 
Wszystkim przybyłym na zebranie straża-
kom oraz gościom serdecznie dziękujemy! 

Turniej piłki halowej Młodzieżowych 
Drużyn Pozarniczych OSP 

W słoneczną niedzielę 17 marca 10-osobo-
wa drużyna młodych strażaków z Gminy 
Kórnik pod opieką dh Ewy Sieroń i dh Ad-
riana Dryer,  udała się do  Nowego Miasta 
n/Wartą, na  III Wojewódzki Turniej Piłki Ha-
lowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
Organizatorami tego Turnieju byli:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 
Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa 
Wielkopolskiego, PZPN Warszawa, Wielko-
polski Związek Piłki Nożnej Poznań, OSP 
Nowe Miasto n/Wartą, Zespól Szkół Nowe 
Miasto n/Warta oraz GOK Nowe Miasto.
A celem tego Turnieju były:
- popularyzacja wśród młodzieży zorganizo-
wanych zajęć sportowych,
- integracja młodzieży województwa wiel-
kopolskiego,
- podnoszenie sprawności sportowych.
W  turnieju udział wzięło 14 drużyn MDP 
OSP: Nowe Miasto nad Wartą, Kołacin, Ka-
mieniec, Zaniemyśl, Cielcza, Rozdrażew, Głu-
chów, Strykowo, Turek, Radlin, Bobułczyn, 
Sulęcinek, Będziechów no i oczywiście nasza 
Gmina –  reprezentowana przez chłopaków 
z MDP Kamionki, Kórnika i Radzewa.
Mimo, że nie zajęliśmy czołowych miejsc, 

W  dniu 28 marca 2019 na zaproszenie 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i  Byłych Więźniów Politycznych 
Jadwiga Chułek oraz Robert Jankowski 
wzięli udział w  spotkaniu z  przedstawi-
cielami Zarządu Związku Województwa 
Wielkopolskiego. W czasie spotkania po-
ruszane były problemy, z jakimi spotykają 
się kombatanci. Lekarz Sławoj Maciejew-
ski opowiedział, z  jakimi trudnościami 
spotykają się kombatanci w kontakcie ze 
służbą zdrowia oraz w jaki sposób Związek 
pracuje nad ich rozwiązaniem. W  maju 
w  Warszawie obędzie się VII Kongres 
ZKRP i BWP. 

Strażackie 
wieści

to nasi zawodnicy byli bardzo zadowoleni 
z udziału w tym Turnieju. Każda z drużyn, 
za udział w wydzarzeniu, otrzymała puchar 
i drobne upominki. A drużyny które zajęły 
I – III miejsca otrzymały puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe.
Nagrody ufundowane zostały przez Urząd 
Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 23 marca br., wzorem lat ubiegłych, 
na teren Gimnazjum im. Rady Europy 
w Kostrzynie została zaproszona młodzież 
strażacka powiatu poznańskiego na XLII 
Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Powiatu Po-
znańskiego.
Organizatorami tego turnieju byli:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Poznaniu,
- Komenda Miejska PSP w Poznaniu,
- Zarząd Gminny ZOSP RP w Kostrzynie.
Rywalizacja w  tym turnieju odbywała się 
w trzech grupach wiekowych:
Grupa I – dzieci szkół podstawowych
Grupa II – młodzież szkół podstawowych 
klasy 7- 8 oraz gimnazja,
Grupa III – młodzież szkół ponadpodstawo-
wych i gimnazjalnych,
Wśród uczestników znaleźli się reprezentan-
ci następujących gmin: Buk, Puszczykowo, 
Rokietnica, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, 
a  także uczniowie Zespołu Szkół Mecha-
nicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Poznaniu. Naszą gminę  reprezentowali:
- MDP OSP Szczytniki –  Patrycja Szalczyk, 
Anita Szafraniec,
- MDP OSP Czmoń – Sylwia Rumińska.
Końcowe wyniki eliminacji powiatowych 
OTWP:
I grupa wiekowa;
1. Łazarczyk Paweł gm. Rokietnica
2. Hajdo Zuzanna gm. Rokietnica
3. Kucharski Maciej gm. Kleszczewo
4. Stasiński Jeremi gm. Kostrzyn
5. SZAFRANIEC ANITA gm. KÓRNIK
II grupa wiekowa;
1. Małyszka Dominik gm. Rokietnica
2. RUMIŃSKA SYLWIA gm. KÓRNIK
3. Nowicka Ewelina gm. Swarzędz
4. Paluch Mateusz gm. Kostrzyn
5. Adamek Marta gm. Buk
III grupa wiekowa;
1. Wawer Sławomir m. Poznań
2. Drgas Maksymilian m. Poznań
3. Piwecka Wiktoria m. Poznań
4. Piasna Martyna gm. Kleszczewo
5. Brudło Zofia gm. Kostrzyn

Zwycięzcy z poszczególnych grup wieko-
wych będą reprezentować powiat poznań-
ski w kwietniu na eliminacjach wojewódz-
kich OTWP.
                                                                                              

Dziękujemy

Spotkanie 
z zarządem

◊  Robert Jankowski

◊  Robert Jankowski

◊  E.S

◊ RR
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W  sobotę 23 marca 2019r. w  świetlicy 
w Runowie z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyń-
skiego i Rady Sołeckiej odbyła się impreza 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 
w której uczestniczyło 50 Pań.
Sołtys powitał bardzo serdecznie Panie  
i złożył im w imieniu wszystkich mężczyzn 
Szczodrzykowa życzenia – tradycyjnie zdro-
wia oraz spokoju i wytrwałości w przezwy-
ciężaniu i  rozstrzyganiu problemów dnia 
codziennego.
Była przygotowana przez Panów kawa, 
smaczne ciasta, tradycyjny toast i piękne 
kwiaty dla pięknych Pań.
Niespodzianką był występ Roksany Turow-
skiej ze Szczodrzykowa, która bawiła Panie 
muzyką z dawnych lat.
Serdeczne podziękowania dla Rady So-
łeckiej, Pana Sołtysa oraz wszystkich po-
zostałych , którzy pomagali w organizacji 
imprezy.

Dzień Kobiet w Szczodrzykowie

◊ Roman Genstwa

W  grudniu 2018r. Biblioteka publiczna 
w Kórniku wzięła udział w projekcie „Ko-
dowanie w  bibliotece” organizowanym 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Do zdobycia był sprzęt do 
nauki podstaw programowania w formie 
zestawu, który składał się z:
- trzech tabletów,
- trzech gir edukacyjnych Scottie Go!,
- oraz trzech robotów Photon w  wersji 
edukacyjnej wraz z matą edukacyjną, kom-
pletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz 
Magic Dongle do podłączenia Photona 
do komputera.

Sprzęt trafił do 113-stu  bibliotek w całej 
Polsce, w tym tylko do 9-ciu z wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Jedną z  tych dzie-
więciu bibliotek jest właśnie Biblioteka 
publiczna w Kórniku.

Cały projekt skierowany jest do dzieci 
i młodzieży w wieku od 5-13 lat. Dotych-
czas przeprowadziliśmy kilka zajęć poka-
zowych. Pracujemy nad zorganizowaniem 
zajęć cyklicznych dla dzieci i  młodzieży. 
Liczymy na duże zainteresowanie zajęcia-
mi z nowoczesną technologią.

„Kodowanie w bibliotece“
Dzień Kobiet 
9 marca br. odbyło się spotkanie w świetlicy 
wiejskiej z okazji Dnia Kobiet, w tym roku 
pojawiło się hasło przewodnie „Kobiety, 
wino, śpiew”! Wszystko to było.
Panie licznie przybyły, zostały obdarowane 
kwiatkiem i upominkiem, a sołtys i Panowie 
z rady sołeckiej złożyli serdeczne życzenia. 
Atmosfera była wspaniała, zapewne przy-
czyniło się do tego wino z lokalnych winnic, 
pyszny poczęstunek, a także recital wybitne-
go akordeonisty Pana Krzysztofa Maślanki. 
Atrakcją wieczoru było karaoke z nagroda-
mi, DJ Bartek rozpoczął występy, nikogo nie 
trzeba było namawiać do śpiewania. Wśród 
Pań odkryte zostały nieoszlifowane talenty 
muzyczne. Zabawy i tańca nie było końca. 
Już odliczmy czas do kolejnego spotkania!

Pożegnanie zimy
24 marca br. najmłodsi mieszańcy sołectwa 
Robakowa Wieś tradycyjnie pożegnali zimę.
W świetlicy wiejskiej dzieci własnoręcznie 
zrobiły „Marzannę”, ozdobiły ją i raźnym kro-
kiem przemaszerowały nad Strugę Średzką. 
Przy wesołych okrzykach „Marzanna” zosta-
ła wrzucona i odpłynęła z nurtem a wraz 
z nią zima. Spotkanie zakończył wspólny 
spacer z rodzicami, pogoda pozwoliła podzi-
wiać piękno sołeckich włości. Od tego dnia 
Robakowo wieś tulipanami i krokusami się 
stroi, proszę się nie martwić, zapewniamy 
wiosnę dla całej gminy! 

W Robakowie Wsi

◊  BR

Pogoda
z Arboretum

Nasz, kórnicki, przepiękny park każdego 
roku wczesną wiosną przyciąga nie tylko 
turystów, ale także ekipy telewizyjne. 
Nie inaczej jest w roku bieżącym: 2 kwietnia 
prognozę pogody dla widzów programu 
„Dzień Dobry TVN” nadawano na żywo 
z ukwieconych łąk, spod gałęzi sędziwych 
drzew Arboretum.

Jaka jest więc aura w Arboretum? Zwiastuny 
wiosny już powoli przekwitają. Pękają za to 
pąki wczesnych magnolii, a zdarza się już 
i kwitnący różanecznik.

Zapraszamy do spacerów! Przypominamy, 
że mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik, po 
uzyskaniu specjalnej karty wstępu (w kasie 
przy wejściu), mogą spacerować po Arbore-
tum bezpłatnie!

Bartek Jedrzejak z TVN 
na dywanie z cebulic

◊  ŁG

◊  K. Kaczmarek

Dnia 16 marca w Pierzchnie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Panie przy kawce i słodkim ozdabiały sobie torby na zakupy. 
Wszystkim Paniom za przyjście i miłą atmosferę dziękujemy. Z poważaniem 

Dzień Kobiet w Pierzchnie
◊  Sołtys wsi i Rada Sołecka
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22 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w ramach projektu „Aktywnie dzia-
łamy, czas dla siebie mamy”, nauczyciele 
z edukacji wczesnoszkolnej wraz z panią pe-
dagog, już po raz trzeci zorganizowali Dzień 
Seniora. Na spotkanie przybyli zaproszeni 
przez swoich wnuków Dziadkowie i zaprosze-
ni goście. Miło nam było znów zobaczyć m.in. 
nasze byłe Panie dyrektor – Panią Barbarę 
Pietralę oraz Panią Małgorzatę Siekierską. 
Uroczystość otwarła prezentacja multime-
dialna mająca na celu uświadomić uczest-
nikom spotkania, że nasz patron – Św. J.P. II 
łączy dwa niezwykłe pokolenia – uczniów 
SP Szczodrzykowa oraz drogich Dziadków, 
którzy stanowią dla swych wnucząt oparcie 
duchowe i moralne…
W tym roku dzieci z klas pierwszych, drugich, 
piątej A  i  szóstej A  przygotowały swoim 
kochanym dziadkom przedstawienie pt. 
„O Babci i Dziadków słów kilka”. Dzieci za-
tańczyły również Twista do piosenki Chubby 
Checker – Let’s Twist Again. Goście mogli 
podziwiać także Lilkę z klasy trzeciej, która 
wykonała klasyczny taniec do utworu La Bay-
adere. Muzyka płynęła również z akordeonu, 
na którym pięknie grał pan Leszek – dziadek 
naszych uczennic. 
Spotkanie Seniorów uświetnił również 
wspaniały i niepowtarzalny występ chóru 
wokalnego „Senioritki” pod dyrygenturą Pani 
Ewy Wodzyńskiej. Przy zapalonych świecach, 
kawce i pysznych słodkościach przygotowa-
nych przez Rodziców, czas na nietuzinkowej 
imprezie płynął bardzo szybko. Na zakoń-
czenie nasi zaproszeni goście otrzymali „ 
sympatyczne” niespodzianki. Radości i wzru-
szeń było wiele. Wszyscy czekają kolejnego 
spotkania… Do zobaczenia za rok!

Dzieci z Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka 
w Kórniku, pierwszego dnia wiosny, obej-
rzały przedstawienie w  wykonaniu star-
szaków. W wiosennym klimacie podziwiały 
talenty recytatorskie swoich koleżanek 
i  kolegów. Po przedstawieniu wszystkie 
dzieci udały się na spacer ulicami miasta. 
Na początku kolorowego korowodu niosły 
marzannę. Podczas barwnego pochodu, 
swoim radosnym krzykiem oznajmiały, 
że żegnają zimę a witają zieloną i piękną 
wiosnę.
W czwartek, 21 marca, odbyło się również 
w  naszym przedszkolu rozstrzygnięcie 
konkursu na najpiękniejszy kapelusz 
Pani Wiosny. Prace, które chętne dzieci 
wykonały z  pomocą swoich rodziców, 
imponowały nie tylko starannością wyko-
nania ale przede wszystkim niesamowitą 
kreatywnością.

     

Przedszkolaki z Misia Uszatka witają wiosnę

◊  Beata Krakowska

Łączymy pokolenia

◊  R. Kozłowska, K. Szymkowiak

AFISZ

5 KWIETNIA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PI-
SARKĄ MAGDALENĄ WITKIE-
WICZ. Biblioteka Publiczna 
w Kórniku, godz. 17:30. Zapi-
sy tel. (61) 8170 021.

SPOTKANIE Z  PODRÓŻNI-
KIEM ANDRZEJEM PASŁAW-
SKIM: ”Miejscówka w  Mon-
tenegro”. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 19:00.

9 KWIETNIA

BAJKOCZYTANIE: „PAN KU-
LECZKA”. Biblioteka Publicz-
na w Kórniku, godz. 17:30.

10 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Gimna-
styka i muzyka. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:30. Informa-
cje i zapisy tel. 886 111 091, 
515 229 684.

WIOSENNE ZAJĘCIA PLA-
STYCZNE: spotkanie z  Ma-
luszkami (wiek 2-3 lata). Bi-
blioteka Publiczna w  Kór-
niku, godz. 9:00. Zapisy tel.  
(61) 8170 021.

SPOTKANIE Z TANYĄ VALKO. 
Biblioteka Publiczna w Kórni-
ku, godz. 18:00. Wstęp wolny. 
Zapisy tel. (61) 8170 021.

11 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Warsz-
taty krawieckie. Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godz.  
10:00. Informacje i zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684.

TURNIEJ SZACHOWY DLA 
DZIECI. Turniej przeznaczony 
dla roczników 2001 i  młod-
szych. 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 kolej-
ność zgłoszeń.

12 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Przed-
stawienie pt. „Pokaz mody 
historycznej” - wyjazd do 
Suchego Lasu. Informacje 
i  zapisy tel. 886 111 091,  
515 229 684.

13 KWIETNIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU.  Strażnica OSP Kór-
nik, godz. 10:00.

WIECZÓR MUZYCZNO-LI-
TERACKI  PT.  „POETYCKI 
LUFT” – wystąpią Radosław 
Wiśniewski i  Omir Socha. 
Restauracji Loft 46 w Kórni-
ku (Pl. Niepodległości 46),  
godz. 17:00. Wstęp wolny.

BORÓWIECKI WIOSENNY 
RAJD ROWEROWY. Plano-
wana trasa to ok. 10-12 km. 
Start  stara szkoła,  godz. 
11:00. 

14 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Kier-
masz świąteczny - wyjazd 
do Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i  Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w  Szre -
niawie. Informacje i  zapisy  
tel. 886 111 091, 515 229 684.

15 KWIETNIA

WIOSENNE ZAJĘCIA PLA-
STYCZNE: zajęcia Wielka-
nocne (wiek 6-9 lat). Biblio-
teka Publiczna w  Kórniku, 
godz.  17:00.  Zap isy  te l .  
(61) 8170 021.

16 KWIETNIA

BAJKOCZYTANIE: „WIELKA-
NOCNA NIESPODZIANKA”. 
Biblioteka Publiczna w Kór-
niku, godz. 17:30.

17 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Przy-
gotowanie do Wielkanocy. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30. Informacje i  zapisy 
tel. 886 111 091, 515 229 
684.
 

18 KWIETNIA 

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓR-
NIKA: Katarzyna Augustyn 
„Rosyjskie opowieści czyli 
na tropie lata za Kołem Pod-
biegunowym”. Restauracja 
„Ventus”  w  KCRiS OAZA, 
godz. 19:00.

23 KWIETNIA

BAJKOCZYTANIE:  „BAJKI 
BASI”. Biblioteka Publiczna 
w Kórniku, godzina 17:30.

24 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Gim-
nastyka. Strażnica OSP Kór-
nik, godz. 16:30. Informacje 
i zapisy tel. 886 111 091, 515 
229 684.

25 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Warsz-
taty krawieckie. Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godz. 
10:00.

TURNIEJ WARCABOWY DLA 
DZIECI.  Turniej  przezna -
czony 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, decydu-
je kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE Z CYKLU WYBIT-
NI WIELKOPOLANIE. Biblio-
teka Publiczna filia w Bninie.

27 KWIETNIA 

XVI FESTIWAL MŁODYCH 
MUZYKÓW KÓRNIK 2019. 
Kórnicki Ośrodek Kultury,  

godz. 10:00. Szczegóły do-
stępne na stronie: 
www.kornickiosrodekkultury.pl

28 KWIETNIA 

L I C Y T A C J A   S T U L E C I A ! 
W   130.  rocznicę l icytacj i 
dóbr zakopiańskich 110. Try-
bunału Kasacyjnego w Wied-
niu „Zakopane za centa”  
wg reportażu Henryka Sien-
kiewicza. Prelekcja dr Zbi-
gniew Kalisz. Zamek w Kór-
niku,  godz.18:00.  Wstęp 
wolny po rezerwacji annawi-
tek@vp.pl, tel. 696 984 694.

30 KWIETNIA

BAJKOCZYTANIE: „ZBÓJ”. 
Biblioteka Publiczna w Kór-
niku, godzina 17:30.

1-3 MAJA 

KWITNĄCE MAGNOLIE. Ar-
boretum w Kórniku.

11-12 MAJA 

KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ 
B I A Ł E  B Z Y .  A r b o r e t u m 
w Kórniku.

18-19 MAJA 

DNI AZALII I  RÓŻANECZNI-
KÓW W  ARBORETUM KÓR-
NICKIM. Arboretum w  Kór-
niku.

K Ó R N I C K I E  S P O T K A N I A 
Z BIAŁĄ DAMĄ. Rynek w Kór-
niku (Pl. Niepodległości).

25-26 MAJA 

DNI AZALII I  RÓŻANECZNI-
KÓW W  ARBORETUM KÓR-
NICKIM. Arboretum w  Kór-
niku.

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

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

◊  ZF
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Po raz kolejny Fundacja „APJA” i Biblioteka 
Publiczna w Kórniku zapraszają serdecznie 
z nadejściem wiosny na „Muzyczny Spacer 
wśród książek”. Tym razem spotkamy na 
spacerze Radosława Wiśniewskiego i Sła-
womira Sochę.
Radosław Wiśniewski, rocznik 1964, uro-
dzony w Warszawie, mieszka w Kiełczowie, 
pracuje we Wrocławiu. Jest poetą, kryty-
kiem literackim, publicystą i prozaikiem; 
współzałożycielem i byłym redaktorem 
naczelnym kwartalnika „Red”, wieloletnim 
współpracownikiem „Odry”, „Studium”, 
„Undergruntu” oraz kilku już nieistniejących 
pism literacko-artystycznych. Jest również 
współzałożycielem Stowarzyszenia Żywych 
Poetów z Brzegu. Absolwent psychologii 
UJ, były urzędnik mianowany, były dyrektor 
wiejskiego domu kultury, ex-wykładowca, 
niegdyś pizza driver, a obecnie sprzedawca 
hurtowy urządzeń niskoprądowych. Autor 
kilku książek z wierszami – ostatnio wydane: 
„Inne Bluesy” (Olkusz 2015), „Psalm do św. 
Sabiny” (Brzeg 2016), „Dzienniki Zenona Ka-
łuży” (Łódź 2017), „Kwestionariusz putinow-
ski i inne medytacje w czasach postprawdy” 
(Łódź 2018). Laureat wielu nagród i wyróż-

nień literackich. „Paszportu Polityki” jeszcze 
nie otrzymał, ale za tom „NoeNoe” w 2009 
roku brany był pod uwagę w nominacjach. 
Jego teksty były tłumaczone i publikowane 
w wielu językach: niemieckim, angielskim, 
hiszpańskim, ukraińskim, czeskim i wę-
gierskim. Stypendysta Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (2004 i 2016), 
Baltic Centre For Writers and Translators 
w Visby (2009 i 2013), a także Funduszu 
Popierania Twórczości ZAIKS (2017).  Na 
wydanie czeka debiutancka proza pod robo-
czym tytułem „Trans-migracja” .Pracuje nad 
większą prozą pod tytułem „Stowarzyszenie 
Żywych Poetów”, zbiorami opowiadań 
„Blues”, „Pewnego pięknego dnia” oraz 
„Biurwa” oraz kolejnym zbiorem wierszy, 
na razie bez tytułu. Od wielu lat zajmuje 
się też muzyką na pograniczu działalności 
amatorskiej i profesjonalnej - tworzył wiele 
garażowo-scenicznych formacji muzyczno-
-literackich. Zajmuje się także problematyką 
praw człowieka, mediacji, negocjacji, psy-
chologii konfliktów, historią powszechną, 
historią Polski, filozofią, marynistyką. Lubi 
niezorganizowaną turystykę (Gruzja, Boli-
wia, Peru, Panama, Argentyna, Chile, Wyspa 

Wielkanocna), turystykę górską, żeglarstwo.
Omir Socha – ur. 1977 – absolwent politolo-
gii UAM i Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych 
UAM, poeta, autor opowiadań, esejów, 
recenzji, tłumaczeń z angielskiego oraz 
francuskiego. Stypendysta Stypendium Ve-
rein zur Förderung der Deutsch-Polnischen 
Literatur w Berlinie. Wydał książkę poetycką 
„Początek choroby” („Zeszyty Poetyckie” 
2012). Melorecytuje swoje wiersze na 
koncertach przy akompaniamencie gitary. 
Mieszkaniec Kórnika.
Spotkanie poetyckie pt. „Poetycki luft” 
odbędzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 w 
Restauracji „Loft” w Kórniku. Będzie intere-
sująco i muzycznie. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich sympatyków poezji       i spotkań 
z ciekawymi ludźmi. Z ciekawymi ludźmi 
STĄD, których mijamy w sklepie, na parkin-
gu, na deptaku wokół jeziora. Chodźmy na 
wspólny spacer. Do zobaczenia!
Projekt współfinansuje miasto i Gmina 
Kórnik.

Kolejny „Muzyczny spacer wśród książek“
„Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!” to 
tytuł wystawy, którą 30 marca uroczyście 
otwarto w holu KCRiS „Oaza”. Wcześniej 
ekspozycja gościła między innymi w gma-
chu Sejmu RP oraz w holu Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Wystawa złożona jest z  wielu ciekawych 
zdjęć z pracowni Kazimierza Gregera oraz 
wymownych w  swojej treści rozkazów 
dziennych Dowództwa Głównego Polskich 
Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim.
Dokumenty te pozostają w zasobach Archi-
wum Państwowego w Poznaniu, a w minio-
nym  roku wpisane zostały na Polską Listę 
Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Otwarcia wystawy dokonali: burmistrz Prze-
mysław Pacholski oraz Henryk Krystek – dy-
rektor Archiwum Państwowego w Poznaniu. 
Kazimierz Krawiarz przedstawił historię 
powstańczego zrywu w naszej okolicy.
W wernisażu brali udział także: dyrektor 
„Oazy” Wojciech Kiełbasiewicz, prezes Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 Dorota Przybylska z liczną 
grupą członków koła, prezes KBBK Marek 
Baranowski z liczna grupą członków KBBK 
kierowniczka Wydziału Promocji Gminy, Kul-
tury i Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk 
współorganizatorka wernisażu. 
Wystawę oglądać będzie w holu KCRiS jesz-
cze przynajmniej przez miesiąc.

„Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!”

◊ KK

◊ Lidia Ryś
Fundacja „APJA”
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Apteka „Betula”, ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. (61) 817-01-28
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00-20.00
Sobota 9.00-14.00

Niedziela 9.00-13.00

Apteka „Zamkowa” 
ul. Poznańska 16, Kórnik

Tel. (61) 817-08-34
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00-21.00
Sobota 8.00-14.00

Niedziela 9.00-14.00

„Apteka w Rynku”, 
pl. Niepodległości 40, Kórnik

Tel. (61) 817-02-39
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

Niedziela – nieczynne

Apteka „A-2 Borówiecka”, 
ul. Szkolna 1C Borówiec 

Tel. 519-053-056
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.30-19.30 
Sobota 10.00-14.00

Niedziela – nieczynne

Apteka „Rumiankowa”, 
ul. Armii Krajowej 1 Kórnik – Bnin 

Tel. (61) 28-10-113 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00-19.00 
Sobota 8.00 – 14.00 

Niedziela - nieczynne

Apteka „Obok Przychodni”, 
ul. Poznańska 32, Kórnik 

Tel. (61) 893-72-89 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt 8.00 - 19.00 
Sobota 9.00 - 14.00

Niedziela – nieczynne
Apteka „Topfarm”,

 ul. Stanisława Woźniaka 3, Kórnik 
Tel. (61) 64-17-900 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt 8.00 - 20.00
Sobota 8.00 - 18.00

Niedziel e handlowe (w tym roku ostat-
nie niedziele miesiąca) 10.00 – 16.00

Apteka „Amfora Przy Kościele” 
ul. Mostowa 12, Kamionki

Tel. (61) 44-85-465 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00 – 20.00 
Sobota 8.00 – 18.00

Niedziela – nieczynne

Apteka „Amfora”, ul. Poznańska 150 nr 
2, Kamionki 

Tel. (61) 649-08-02 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00 – 21.00 
Sobota 8.00 – 21.00 

Niedziela 9.00 – 20.00

Punkt Apteczny „Recepta Na Zdrowie”, 
ul. Jeziorna 9, Szczytniki

Tel. 608-095-985 
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 9.00 – 19.00 
Sobota 9.00 – 14.00

Niedziela – nieczynne

Punkt apteczny „Witaminka” 
Ul. Szkolna 18 Robakowo 

Tel. 533-306-356
Godziny otwarcia:

Pn. – pt. 8.00 – 19.00 
Sobota 9.00 – 14.00

Niedziela – nieczynne

W jakich godzinach działają apteki na terenie naszej gminy?

Niektóre apteki całodobowe w Poznaniu

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

Dom Leków
ul. Gwarna 5/2
61-702 Poznań 

tel. 061-852-52-44

Winogradzka 
os. Przyjaźni paw. 141 

Poznań 
Telefon: 61 820 16 42

Pamiątkowa 
os. Czecha 79 (wiezowiec) 

Poznań 
Telefon: 61 833 36 90

Dr Max
Głogowska 120 

Poznań 
Telefon: 61 865 41 00



NIEZWYKLE UDANE 
HISZPAŃSKIE ZGRUPOWANIE

Przygotowania Grupy Kolarskiej Jedynka 
Kórnik do nowego sezonu osiągnęły ostat-
nią prostą. Pod koniec marca ekipa wróciła 
z hiszpańskiego Lloret de Mar, gdzie przez 
dwa tygodnie realizowała ostateczne 
plany szkoleniowe przed zbliżającym się 
wielkimi krokami sezonem kolarskim 
2019. Najstarszą grupę (seniorów) w klu-
bie, w skład której wchodzi nasz wybitny 
torowiec Patryk Rajkowski oraz dziewięć 
kobiet w wieku 19-23 lat, w nadchodzącym 
sezonie czeka sporo zmian. Zdecydowaną 
liderką damskiej grupy jest najbardziej 
utytułowana Nikol Płosaj oraz Monika 

Graczewska. Wymieniona trójka to naj-
poważniejsi klubowi kandydaci do startu 
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. 
Zmiany, o których mowa, dotyczą głównie 
pozyskania przez klub nowego sponsora 
dla seniorów, jakim jest firma TFP, a co za 
tym idzie, nowe wyzwania, nowe plany, 
nowe oczekiwania i nowy wizerunek. Na 
hiszpańskich szosach, kórnicki zespół za-
prezentował się już w nowych strojach, co 
odbiło się od razu dużym echem w całej 
Polsce. Sporo energii trafiło z  tego po-
wodu również do samych zawodniczek, 
które przez 12 treningów na szosach 
Costa Brava przejechały ponad 1000 km. 
Młodsi zawodnicy trenowali w tym czasie 
stosunkowo mniej, na miarę swoich moż-

liwości i potrzeb, a dodatkowym bodźcem 
do treningów była fantastyczna pogoda. 
Przez całe pobyt kolarzom towarzyszyła 
słoneczna pogoda, a temperatura wahała 
się w  przedziale 19-25 stopni celsjusza. 
W najbliższy weekend zawodniczki grupy 
TFP Jedynka Kórnik oraz pozostali zawod-
nicy z młodszych kategorii wiekowych zali-
czą już pierwsze starty kontrolne podczas 
Międzynarodowego Kryterium Ulicznego 
w Dzierżoniowie, oraz Ślężańskiego Mni-
cha w Sobótce. Tydzień później odbędzie 
się pierwsza seria Pucharu Polski na szosie 
w Strzelcach Krajeńskich, gdzie UKS Jedyn-
ka wystartuje w  dwudziestoosobowym 
składzie. 
                                                                                                          

Kolarstwo

◊  PM
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FX events - organizatorzy nietypowych 
imprez integracyjnych dla firm oraz Urząd 
Gminy Kórnik zapraszają mieszkańców 
Miasta Poznania oraz Gminy Kórnik i okolic 
na  „VIII Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana po raz 
ósmy odbędzie się w sobotę i niedzielę 13 
i 14 kwietnia 2019 r. 

Trasa licząca około 35-kilometrów podzie-
lona jest na dwa odcinki – w sobotę spływ 
startuje z Bnina, następnie przepłynie przez 
jez. Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe 
i dalej rzeką Głuszynką. Po przeprawie przez 
gęsto zarośnięte trzciną jeziora w Borówcu  
uczestnicy malowniczo meandrującą rzeką 
dopłyną do Kamionek, gdzie na łące przy 
lesie zlokalizowany jest biwak – nocleg pod 
namiotami.
Tam organizatorzy podzielą się z uczestni-
kami tym, co potrafią najlepiej – zaproszą 
wszystkich do wspólnej zabawy integra-
cyjnej. Dzień zwieńczy ognisko i wspólne 
śpiewanie przy akompaniamencie gitar. 
Drugi dzień spływu wiedzie rzekami: Głu-
szynką, Koplem oraz Wartą. Zakończenie 
spływu zlokalizowane będzie w Poznaniu. 
W tym roku, w związku z 20-leciem FX-ów, 
na uczestników dodatkowo czekać będzie 
miła niespodzianka.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie www.fxevents.pl i  stanowi jedyny 
sposób zgłoszenia się na imprezę. 

Impreza organizowana jest przy współpracy 
z Urzędem Gminy Kórnik.
Patronat medialny sprawuje Kórniczanin, 
Nasz Głos Poznański oraz Radio Poznań.

Informacje szczegółowe dotyczące 
spływu i płatności za spływ, regulamin 
oraz pozostałe niezbędne informacje 
znajdują się na stronie: 
www.fxevents.pl.
Na wszelkie pytania odpowiemy 
pod adresem mailowym: 
imprezy@fxevents.pl

Kontakt do Komandora Spływu Jakuba 
Zygarłowskiego: tel.: 606-454-121. Kórnik 2019

 KONKURS NA KÓRNICKĄ BIAŁĄ DAMĘ 2019
Z radością informujemy, że XXVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2019 odbędą się w dniach

18 i 19 maja br. By tradycji stało się zadość, Biała Dama 2019 powinna zmaterializować się 
w osobie mieszkanki naszej gminy. 

Właśnie dlatego, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza
konkurs na Kórnicką Białą Damę 2019, która czynić będzie honory gospodyni

tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez cały rok.
Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: mieszkać w gminie Kórnik,

znać język obcy i posiadać podstawową wiedzę na temat swojej gminy. 
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy przesłać e-mailem na adres: 

kontakt@kornickiosrodekkultury.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r.

. 

W wyborze nowej Białej Damy pomogą nam Panie,
które w poprzednich latach dzierżyły ten szlachetny tytuł. Z kandydatkami zostanie
przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2019.

Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez Burmistrza podczas inauguracji.

Informacji udziela 
SławomirAnimucki tel. 515229660

i Piotr Mastalerz 503 016 249. 

Uwaga!
Biała Dama 2019 oprócz splendoru wynikającego z tytułu będzie miała pewne przywileje.

KOMBUS - przewoźnik Białej Damy - zapewni darmowe przejazdy na swoich liniach przez okrągły rok.
KCRiS OAZA - zarezerwuje specjalny karnet.

A poza tym, wyjazdy do gmin partnerskich w kraju (Bukowina Tatrzańska)
i za granicą (Koenigstein im Taunus), honorowe miejsce na organizowanych

przez gminę imprezach, światła wielkiej sceny, wywiady, sława...

Kajakiem z Kórnika do Poznania
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 11 kwietnia  2019 r.

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-
-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety we-
terynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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

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

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 28

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Ogłoszenia drobne:
PRACA

 Firma ogrodnicza z Kórnika za-
prasza chętnych do pracy przy za-
kładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.   
Tel. 664 465 203 
 Zatrudnimy osoby z orzeczeniem 

o  niepełnosprawności do lekkiej 
pracy. Tel. 791 121 103, e-mail pra-
ca@lavoro.com.pl
 Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz. 

Tel. 662 152 487
 Zatrudnię stróża/dozorcę noc-

nego do pilnowania obiektu oraz 
drobnych prac porządkowych.  
Tel. 665 297 975
 Kierowca emeryt, uprawnie-

nia na wszystko, poszukuje pra-
cy. Aktualne badania lekarskie.  
Tel. 506 623 342
 Kierowca B, C, E, T poszukuje 

dorywczej pracy. Tel. 602 214 931
 Mężczyzna podejmie każdą pracę 

np. kopanie ogródka. Kórnik i okoli-
ce. Tel. 518 549 726
 Kobieta podejmie prace np. my-

cie okien, prace ogrodowe. Kórnik 
i okolice. Tel. 723 852 650
 Zlecę drobne prace ogrodowe.  

Tel.  666 677 003
 Firma Perfecta zatrudni bruka-

rzy oraz pomocników brukarza.  
Tel. 661 966 714
 Zatrudnię dekarzy-blacharzy,  

pomocników. Tel. 791 079 076
 Poszukujemy kandydatek do 

gabinetu Yasumi Medestetic w Śre-
mie na stanowiska: kosmetyczka, 
kosmetolog, fizjoterapeutka z zain-
teresowaniami kosmetologicznymi. 
CV ze zdjęciem proszę kierować na 
adres: srem@yasumi.pl
 Poszukuję opiekunki dla dziecka, 

Szczodrzykowo. Tel. 509 637 032
 Hotel Daglezja zatrudni na 

stanowisko kucharz/kucharz 

młodszy, recepcjonistka, kelner.  
Tel. 510 290 717

 Szukasz pracy, mieszkania, za-
dzwoń. Dobra znajomość internetu. 
Tel. 503 582 788
 Wytynkuję dom. Tel. 609 153 947
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. 

Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę. Moż-

liwość transportu. Tel. 511 120 011  
 Sprzedam w  dobrym stanie, 

używaną kabinę prysznicową 
kwadratową, wymiary 80x80 cm  
z  drzwiami rozsuwanymi, szkło, 
profile aluminiowe, firmy Koło.  
Tel. 534 303 035
 Sprzedam rower męski w dobrym 

stanie  KROSS Hexagon V4. Rama 
aluminium 19’’ rozmiar koła 26’’.  
Tel. 509 649 722

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Domofony, alarmy, kamery. Mo-

nitoring sklepów, posesji, firm. 
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402 

 Usługi  ogólnobudowlane.  
Tel. 504 758 401
 Sprzedam opony  R  16  225/60 ,  

R 14 185/65. Tel. 511 120 011 
 Wykonuję wertykulacje, koszenie 

trawników i  inne drobne prace 
ogrodowe. Tel. 604 379 025

 Kompleksowe wykańczanie 
wnętrz. Tel. 666 677 003

 Mieszkanie do wynajęcia 
w  Kórniku. Pokój, kuchnia, ła-
zienka, powierzchnia ok. 36 m².  
Tel. 692 695 002 

 Sprzątanie domów, mieszkań, 
mycie okien, pranie tapicerki 
i dywanów, ciśnieniowe mycie ta-
rasów, podjazdów i bram garażo-
wych. Dobre ceny! Tel. 508 795 439
 Piaskowanie mobilne z  dojaz-

dem do klienta lub u nas. Tel. 663 
604 135, piaskowaniemobilne.
com
 Sprzedam kanapę z  fotelami – 

skórzane, brąz. Tel. 693 822 115
 Kupię stare przedmioty zalegają-

ce Twój dom, mieszkanie, piwnicę,  
garaż, strych. Tel. 607 665 530
 Przygotuję mieszkanie, dom do 

sprzedaży. Wyniosę niepotrzebne 
przedmioty, posprzątam, pona-
prawiam. Tel. 607 665 530
 Kupię małe mieszkanie lub za-

mienię na mieszkanie 3 pokojowe.  
Tylko w Kórniku. Tel. 783 783 503
 Sprzedam działkę budowlaną, 

2500 m², możliwość podziału na 
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 
497
 Sprzedaż drewna opałowego 

sosnowego. Tel. 661 099 768
 Korepetycje z  j. niemieckiego. 

Zakres do umówienia. Także dla 
osób wyjeżdżających do pracy, 40 
zł/godz. Tel. 796 732 872
 Przyjmę stary, zużyty sprzęt 

elektroniczny. Możliwość dojazdu.  
Tel. 570 401 595
 Wypożyczę wertykulator, gle-

bogryzarkę, siewnik, walec ogro-
dowy, możliwy dowóz. Tel. 667 
750 520
 Korepetycje z  języka niemiec-

kiego na każdym poziomie nauki, 
doświadczenie i  miła atmosfer.  
Tel. 691 421 035
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel.572 386 490

 Sprzedam podmurówkę do płotów 
panelowych wys. 25 cm długość 250 
cm więcej inf. pod nr tel. 572 386 490
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby. Tel. 723 882 
617
 Kupię działkę z domkiem murowa-

nym na ROD Mościenica lub ROD 
Bnin - Zwierzyniec. Tel. 721 080 872
 Oddam w wynajem pokój w Kór-

niku dla jednej lub dwóch osób. Tel. 
501 645 939
 Sprzedam krajzegę z silnikiem 4 

kw i silnik 1,5 kw trójfazowy 1420 
obrotów. Tel. 603 954 337
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z budynkiem gospodarczym i dział-
ką 860 m². Tel. 515 379 549. Proszę 
dzwonić po godz. 16.00
 Sprzedam bujak dziecięcy. Tel 503 

959 966
 Sprzedam małą piłę do cięcia 

drewna na siłę. Tel 693 496 978 
 Sprzedam edukacyjną matę dla 

dzieci. Tel 503 959 966
 Sprzedam wysokiej jakości garni-

tur komunijny firmy Standar roz-
miar 146, cena 99zł. Tel. 606 236 728
 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne. 

Cena 1000 zł. Tel. 504 891 644
 Mam na sprzedaż działkę Runowo 

koło Kórnika. Tel. 669 351 860
 Sprzedam działkę 400 m w Dzieć-

mierowie. Tel. 618 190 069
 Sprzedam damski rower California 

- koła 28 cali, 24 biegi, amortyzo-
wany, stan dobry - cena 420 zł. Tel. 
501 303 029

INNE

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogło-
szenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowa-
ne 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.




