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Wyróżnienie dla prezes TFP

Konsul w Kórniku

Odprawa policji

Prezes firmy TFP Lucjana Kuźnicka-Tylenda otrzymała medal honorowy za
„Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”. Jest to resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra
gospodarki ustanowione rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r.
Wyróżnienie wręczył 28 stycznia, w obecności burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
Marian Król, który reprezentował wnioskujące o nadanie odznaczenia Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego.

W dniu 2 lutego gościł w Kórniku Konsul
Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
Andrey Yakovlev. Konsul spotkał się z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, sekretarzem Leszkiem Książkiem oraz radnym
Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniewem
Tomaszewskim. Rozmawiano na temat doświadczeń w zakresie wspólnej działalności
samorządów w ramach metropolii oraz o
walorach turystycznych naszego regionu.

3 lutego w ratuszu bnińskim odbyła się
odprawa zastępcy Komendanta Miejskiego
Policji w Poznaniu Macieja Nestoruka z
funkcjonariuszami kórnickiego Komisariatu
Policji. Zaproszono na nią władze gminy:
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
wiceburmistrza Antoniego Kalisza, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Przemysława Pacholskiego,
(cd. na str 4)

Z RATUSZA
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Rozstrzygnięto konkursy
W dniach 28 stycznia i 2 lutego odbyły
się spotkania komisji konkursowych w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych
na działania w zakresie sportu, kultury,
wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty oraz
ratownictwa i ochronie ludności.
Wyniki konkursów opublikowane zostaną na stronie www.kornik.pl oraz za dwa
tygodnie na łamach „Kórniczanina”.

Wizyta Konsula Andreya Yakovleva

Podsumowanie działalności
Izby Rzemieślniczej
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 31 stycznia w uroczystym podsumowaniu działalności Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu za 2015 rok.

Odprawa Policji

Sto lat Pani Pelagii
30 stycznia stulecie urodzin obchodziła
Pani Pelagia Strojna z Bnina. Po uroczystej
mszy świętej odprawionej w bnińskim kościele, podczas urodzinowego spotkania w
restauracji „Wielkie Nieba” burmistrz Jerzy
Lechnerowski i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Katarzyna Obiegałka w imieniu
samorządu złożyli jubilatce życzenia, a ich
symbolem był kosz kwiatów. Gratulacje
i życzenia przesłała również Premier RP
Pani Beata Szydło.

Pelagia Strojna (po środku zdjęcia)
z uczestnikami mszy św. odprawionej z okazji jubileuszu
100-lecia Jej urodzin

PODZIĘKOWANIE
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie księdzu dziekanowi Franciszkowi Sikorze, delegacji z gminy Kórnik – panu burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu i kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pani Katarzynie Obiegałce, rodzinie, sąsiadom i znajomym za
okazaną życzliwość i pamięć, udział w uroczystej mszy świętej, życzenia, kwiaty i prezenty z okazji 100 urodzin.
Jubilatka Pelagia Strojna z rodziną
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Jak co roku, w miesiącu lutym, wielu z nas
otrzyma decyzje podatkowe na podatek od
nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne
zobowiązanie pieniężne. O wysokości stawek
podatkowych pisaliśmy już w Kórniczaninie Nr
19 z dnia 6 listopada 2015 roku, str. 4. Dla przypomnienia informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr
XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
28 października 2015 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości - stawka od
gruntów pozostałych na 2016 rok wynosi 0,47
zł od 1 m² powierzchni, tzn. nie uległa zwiększeniu - pozostała na niezmienionym poziomie
w stosunku do roku 2015.
(cd. ze str 3)
funkcjonariuszy Straży Miejskiej z komendantem Tomaszem Haremzą oraz członków
działającej przy burmistrzu Komisji Bezpieczeństwa. Radę Powiatu Poznańskiego reprezentował radny Zbigniew Tomaszewski.
Zaprezentowano dane statystyczne
dotyczące przestępstw i ich wykrywalności.
Wręczono nominacje na stopnie służbowe.
Burmistrz przekazał podziękowania funkcjonariuszom, którzy osiągnęli szczególne
sukcesy w rozwiązywaniu ważnych dla
lokalnego bezpieczeństwa spraw.
Kórniczanie na Karnawale
Tradycyjny Góralski Karnawał odbył się
w dniach 4-7 lutego w naszej partnerskiej
gminie Bukowina Tatrzańska. Głównym
organizatorem imprezy był Dyrektor Domu
Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej Bartłomiej Koszarek. Kórnik podczas tej imprezy
reprezentowała delegacja pod przewodnictwem burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. W oficjalnych uroczystościach
związanych z Karnawałem uczestniczyli
także, obok władz Bukowiny Tatrzańskiej z
wójtem Stanisławem Łukaszczykiem włodarze innych samorządów, w tym Marszałek
Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
Starosta Tatrzański Piotr Bąk, a także Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan
w Polsce Andrzej Skupień.
PSP podsumowało rok
Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 5 lutego w podsumowaniu działalności
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu w 2015 roku.
Opr. ŁG
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Stawka od budynków mieszkalnych również nie uległa zmianie i wynosi 0,75 zł od 1
m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka
od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej uległa obniżeniu
z 23,13 zł do 22,86 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej, to jest o 27 groszy w stosunku do
roku 2015. Stawka od budynków pozostałych
uległa również obniżeniu z 7,76 zł do 7,68 zł od
1 m² powierzchni użytkowej, to jest o 8 groszy.
W tym miejscu chciałbym poinformować
o zmianach w podatkach i opłatach lokalnych
wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy akt prawny znowelizował m.in. ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, podatku
rolnym i podatku leśnym. Wśród zmian dotyczących wszystkich podatków i opłat lokalnych
powyższa ustawa wprowadziła kwotowy próg
6,10 zł, poniżej którego organy podatkowe nie
będą wszczynać postępowań podatkowych
lub postępowania wszczęte będą umarzać.
Oznacza to, że z uwagi na niską kwotę zobowiązań podatkowych, stanowiącą równowartość kosztów ponoszonych przez operatora
pocztowego za doręczenie poleconej przesyłki
listowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
żaden podatnik nie otrzyma decyzji ustalającej
wysokość zobowiązania podatkowego, jeśli
jego wyliczona kwota nie przekroczy 6,10 zł. To
z kolei powoduje, że od 2016 roku najmniejszą
kwotą widniejącego na decyzji zobowiązania
podatkowego będzie 7 zł.
Ponadto należy podkreślić, że dla zobowiązań podatkowych o wysokości nieprzekraczającej 100 zł ustawodawca wprowadził
jeden termin płatności. Zobowiązania takie
będą płatne w całości do 15 marca danego
roku podatkowego.

Jeżeli chodzi o podatników podatku rolnego
to stawka podatku rolnego za 2016 rok wyniesie
dla gruntów gospodarstw rolnych 132,50 zł za
1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów
265,00 zł za 1 ha gruntów i będzie zdecydowanie niższa niż w roku 2015, w którym wynosiła
odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych
150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast dla
pozostałych gruntów 300,00 zł za 1 ha gruntów.
Decyzje, które właśnie przygotowują dla
mieszkańców urzędnicy, doręczane będą za
pośrednictwem sołtysów, pracowników urzędu
lub poczty. Naliczony podatek należy zapłacić
w terminach wskazanych w decyzji. Termin
pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego minie 15 marca 2016
roku. Druga rata przypada na 15 maja 2016.
Dzień ten wypada w niedzielę, dlatego podatnicy będą mogli drugą ratę podatków regulować
również w poniedziałek 16 maja 2016. Trzecia
rata płatności przypada 15 września 2016 roku.
Czwarta zaś 15 listopada 2016 roku. Jednocześnie przypominam o konieczności regulowania
wymienionych podatków i opłat lokalnych na
indywidualne konta wskazane w decyzjach.
Warto wiedzieć, że regulując powyższe zobowiązania w Banku Spółdzielczym w Kórniku
oraz jego oddziale w Zaniemyślu i filiach w Bninie i Borówcu, nie zapłacimy prowizji.
Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, przyczep i naczep,
muszą pamiętać o dacie 15 lutego 2016 roku,
kiedy to mija termin złożenia deklaracji na
podatek od środków transportowych. W tym
dniu upływa również termin zapłaty pierwszej
raty tego podatku.
Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
informuje
Od dnia 10 lutego 2016r. rozpoczęto
prace związane z budową ulicy Steckiego w Kórniku. Zakres robót obejmuje
budowę: kanalizacji deszczowej w ciągu
ulic Steckiego, Jabłońskiego i częściowo
w ulicy Średzkiej, budowę oświetlenia ulic
Steckiego i Kantego, budowę kanalizacji
teletechnicznej na odcinku ulicy Steckiego,
przełożenie istniejących płyt drogowych na
ulicę Wiatraczną oraz wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej i chodników, a także
miejsc postojowych przed przedszkolem.
Tymczasowa organizacja ruchu na czas
budowy dostępna jest na stronie: www.
kornik.pl w zakładce strefa mieszkańca.
W związku z powyższym wystąpią
utrudnienia związane z dojazdem i dojściem do posesji. Za powyższe utrudnienia
przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość.
Zakończenie prac związanych z budową ulicy Steckiego powinno nastąpić
w terminie do 1 sierpnia 2016r.

Dnia 15 lutego 2016r. planowane jest
rozpoczęcie prac związanych z budową
Al. Flensa w Kórniku – Bninie i odcinka
ulicy Dębieckiej w Biernatkach. Zakres robót
obejmuje budowę: kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, budowę przepustu drogowego
na Kanale Dębieckim oraz wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej na odcinku od Kanału
Dębieckiego do ulicy Głównej w Biernatkach.
Tymczasowa organizacja ruchu na czas
budowy dostępna jest na stronie: www.kornik.
pl w zakładce strefa mieszkańca.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia związane z dojazdem i dojściem do posesji. Za powyższe utrudnienia przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Zakończenie prac związanych z przedmiotową budową powinno nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2016r.
Wydział Inwestycji

nr 3/2016

Kórnicki komisariat w statystykach
Podczas odprawy z kierownictwem
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
która odbyła się 3 lutego w sali posiedzeń w bnińskim ratuszu Komendant
Komisariatu Policji w Kórniku p.o. podinsp. Paweł Malusiak przedstawił wiele
danych statystycznych dotyczących
przestępczości na terenie Kórnika i gmin
sąsiednich.
Od 1 sierpnia 2015 roku Komisariat
w Kórniku obejmuje swoją odpowiedzialnością tylko naszą gminę. Przypomnijmy,
że wcześniej zajmował się także terenem
gminy Kleszczewo.
Obecnie w strukturze organizacyjnej KP
w Kórniku mamy 31 stanowisk policyjnych
oraz ponad 2,65 etatu „cywilnego”.
Wykrywalność przestępstw stwierdzonych na terenie działalności KP Kórnik w
roku 2015 osiągnęła 58,1% i jest wyższa
od średniej Komendy Miejskiej Policji, gdzie
wyniosła 52,4%.
Na terenie KP Kórnik zgłoszono w ubiegłym roku 122 przypadki kradzieży mienia,
35 kradzieży z włamaniem, 2 rozboje, 36
przypadków uszkodzenia mienia, 3 bójki
lub pobicia. Sporządzono 30 niebieskich
kart i 94 razy interweniowano w związku z
przemocą w rodzinie.
Na terenie podległym KP Kórnik skradziono w ubiegłym roku 45 pojazdów
(najwięcej w kwietniu, bo aż 9) w tym 13

w Kórniku, 8 w Kamionkach, 7 w Borówcu.
Spośród wielu działań wyróżnić należy
dwie sprawy: ujawnienie w dniu 28.01.2015
r. plantacji konopi indyjskiej w miejscowości Czmoniec, gdzie w zaadoptowanym
pomieszczeniu o pow. 2,8 m² ujawniono
15 szt. krzewów o wysokości od 60 do 90
cm, oraz sprzęt specjalistyczny. Ponadto
ujawniono susz roślinny oraz sproszkowany
oraz zatrzymanie sprawcy usiłowania zabójstwa i rozboju w Kórniku przy ul. Szarych
Szeregów – zdarzenie z dnia 20.11.2015r.
(zatrzymanie 30.11.2015r.).
Kórniccy policjanci obsłużyli w 2015
roku 306 kolizji drogowych: 140 zdarzeń
na głownych drogach A2 (3 zdarzenia),
S5 (2), S11(53) i drogach wojewódzkich
433(15) i 434 (62) oraz 166 zdarzeń na
innych drogach na terenie gminy, w tym 65
w Kórniku, 22 w Gądkach, 12 w Koninku, 9
w Kamionkach i Robakowie, 8 w Borówcu.
W 25 wypadkach drogowych rany odniosły
44 osoby a śmierć poniosło 7 osób.
Prowadząc wspólne działania ze Strażą Miejską przeprowadzono łącznie 210
łączonych patroli, podczas których wylegitymowano 664 osoby ( w tym 10 nieletnich), zatrzymano 20 osób, nałożono 199
mandaty i odnaleziono 1 utracony pojazd.
Z budżetu gminy Kórnik działalność KP
Kórnik dofinansowano kwotą 69 378 zł.
Opr. ŁG

Uchwalono
na styczniowej sesji

gicznych i szczegółowych, realizujących
określoną wizję Miasta i Gminy Kórnik w
zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zatwierdzono zaktualizowany Plan
Odnowy Miejscowości Borówiec na lata
2009-2019. Wprowadzenie zmian do
wspomnianego dokumentu wynikało z konieczności aktualizacji i wpisania nowych
zadań w ramach celów strategicznych ze
względu na podział Borówca na dwa sołectwa oraz powstanie dwóch odrębnych Grup
Odnowy Wsi.
Uchwalono Planu Odnowy Miejscowości
Gądki na lata 2016-2026. Plan opracowany
został z inicjatywy mieszkańców wsi, jako
dokument niezbędny do potencjalnego
aplikowania przez Gminę o dofinansowanie
różnych inwestycji ze środków zewnętrznych
oraz środków krajowych.
Przejęcie od Powiatu Poznańskiego
niektórych zadań publicznego zarządzania
drogami powiatowymi. Gmina przejmuje od
Powiatu Poznańskiego zadanie publicznego
zarządzania drogą powiatową w zakresie
dotyczącym budowy odcinka chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 2473P w miejscowości Błażejewo.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości
Czmoń. Jagodowa ma swój początek od
ulicy Brzozowej i biegnie do działek oznaczonych nr 182/9 i 182/1, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona działką nr 182/10. Kamionki natomiast wzbogaciły się o ulicę Tęczową,
która przebiega od ulicy Rogalińskiej do

Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy
Kórnik, która odbyła się 27 stycznia podjęto
wiele uchwał i decyzji.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na
2016 rok.
Rozpatrzono skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik.
Wyrażono zgodę na zbycie w drodze
darowizny na rzecz instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kórniku, nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kórnik.
Określono kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej oraz do
klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla
której organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Kórnik.
Przyjęto regulamin otwartego konkursu
ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz
określenie kryteriów wyboru ofert.
Uchwalono Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Miasta
i Gminy Kórnik na lata 2014-2032. Będzie
to dokument strategiczny, wykorzystywany
przez samorząd gminy jako instrument zarządzania w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki odpadami.
Przyjęto „Plan gospodarki niskoemisyjnej
Miasta i Gminy Kórnik”. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strate-
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ZARZĄD
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KÓRNIKU
OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW.
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Luty i marzec
– czas
podatków!

Chcesz zostać strażakiem?
Czekamy na Ciebie!
Wymagania:
- skończone 18 lat
ZADZWOŃ!
dh Andrzej Szyc
– prezes OSP Kórnik | tel. 608 529 606
dh Leszek Orlewicz
– naczelnik | tel. 602 740 481

działki oznaczonej nr 446, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 441/8.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- dla obszaru wokół stacji kolejowej w
Gądkach,
- dla obszaru wokół stacji kolejowej w
Pierzchnie,
- dla obszaru parkingów i zaplecza sportowo-rekreacyjnego przystanku kolejowego
w Koninku,
- dla obszaru wokół stacji kolejowej „Kórnik”
zlokalizowanej w Szczodrzykowie.
Inicjatorem opracowania planu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej. Działania planistyczne
w ramach tego projektu skierowane są na
rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację
rozwoju na terenach z dobrym dostępem
do stacji lub przystanków kolejowych i
przejęcie przez gminy dworców i terenów
przystanków.
Uchwalono zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr
ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23,
118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części
działki 105/2, obręb Robakowo.
Opr. ZF
Szczegóły uchwał na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65ba3675-4ee6-4
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DEKLARACJE PIT ZA 2015
- ULGA REHABILITACYJNA
I ULGA NA DZIECKO

ta) WYDATKI LIMITOWANE (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem
„górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego)

W deklaracji PIT za 2015 r. (składanej w
2016 r.) nie zmienia się zakres oraz zasady
rozliczania ulg podatkowych. Ulgi i odliczenia będą przysługiwać na takich zasadach, jak
w latach poprzednich. Podatnik musi jednak
nadal gromadzić dokumenty i potwierdzenia
czynności pozwalających na wykazanie przez
niego ulg i odliczeń.

Wydatki nielimitowane – należą do nich
wydatki dokonane stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności poniesione na:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz
budynków mieszkalnych,
• przystosowanie pojazdów mechanicznych,
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu,
urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie
czynności życiowych, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,
• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy)
szkoleniowych,
• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie
lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie
rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz
odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą
niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: - osoby
niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, - osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka
środkami transportu sanitarnego,
• odpłatne przejazdy środkami transportu
publicznego związane z pobytem: - na turnusie rehabilitacyjnym, - w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji
leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych, - na koloniach i
obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które
nie ukończyły 25. roku życia.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub
masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
sprawdź które wydatki na cele rehabilitacyjne
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi
w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warto przypomnieć, że ulga na dziecko
przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich bez względu
na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi
przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Warto
skorzystać z tej ulgi, a nawet jeśli nie robiliście
tego Państwo do tej pory skorygować poprzednie deklaracje.
Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz
wszystkie warunki. Urząd skarbowy ma prawo
sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń.
WYDATKI UPRAWNIAJĄCE
DO ODLICZEŃ
Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach
ulgi rehabilitacyjnej.
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki
poniesione przez osobę niepełnosprawną
lub podatnika mającego na utrzymaniu taką
osobę, które zostały wymienione w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych
, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz
wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych.
WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ dzielą się na WYDATKI NIELIMITOWANE (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwo-

Wydatki limitowane – należą do nich
wydatki poniesione na:
• opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa
oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym
wynosi 2280 zł,
• utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa
asystującego,– maksymalna kwota odliczenia
w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
• używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy
inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I
lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na
potrzeby związane z koniecznym przewozem
na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
– maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
• leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że
osoba niepełnosprawna powinna stosować
określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a
kwotą 100 zł.
UWAGA! Przedstawiony katalog wydatków
(zarówno nielimitowanych jak i limitowanych)
ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały
w nim wymienione. W konsekwencji nie można
odliczyć wydatków związanych np. z dojazdem
własnym samochodem na badania lekarskie
lub opłaceniem wizyty lekarskiej.
Więcej informacji można uzyskać w biurze
Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych we wtorki i piątki w godz. 11.45 – 15.45
przy ul. Poznańskiej 34 a w pok. 304, lub tel.
pod nr 515 229 671

Źródła:
http://www.pit.pl/,
http://www.finanse.mf.gov.pl/

Dzień Otwartych Drzwi
w publicznych przedszkolach
Miasta i Gminy Kórnik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
1A KLASA HUMANISTYCZNA
Proponowane przedmioty rozszerzone:
- język polski, język angielski, WOS
- wykłady na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1B KLASA MATEMATYCZNO - EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka, język angielski, geografia
- współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
1C KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone:
- biologia, geografia lub chemia*, język angielski,
- klasa pod patronatem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku Języki obce w liceum:
- jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego
- jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki
TECHNIKUM
1TL TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka
- współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Politechniką Poznańską oraz
z firmami logistycznymi z różnych dziedzin działalności gospodarczej
- kurs obsługi wózków widłowych
- praktyki zawodowe
Języki obce w technikum: język angielski (kontynuacja) i język niemiecki

Przedszkole nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku,
Przedszkole nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
i Przedszkole w Szczodrzykowie
zapraszają
wszystkich przyszłych przedszkolaków
wraz z rodzicami
na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się;
- 5 marca 2016r (sobota) o godz. 10.00
w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku- Bninie
- 5 marca 2016r (sobota) o godz. 9.30
w Przedszkolu w Szczodrzykowie
- 19 marca 2016r (sobota) o godz. 9.00
w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w
Kórniku
W programie:
- zwiedzanie przedszkola
- zabawy na salach przedszkolnych
- punkty informacyjne dla rodziców
- kawiarenka z małym co nieco
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zabranie
obuwia domowego dla rodzica i dziecka

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik, Tel. (61) 8170 256, fax (61) 8170 256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
szkolna strona internetowa: www.zskornik.edu.pl

Opracowała: Anita Wachowiak

Spotkanie seniorów z policjantami

Dyrektorki Przedszkoli
Iwona Justkowiak
Magdalena Jankowiak
Barbara Zarzeczna

W sobotę 5 marca w godz. 10:00 – 13:00,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają wszystkich rodziców i uczniów, którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja,
na spotkanie w ramach

DNIA TALENTÓW i DRZWI OTWARTYCH.

W trakcie spotkania odbywać się będą:
• pokazy doświadczeń chemicznych (godz. 10:00 - 10:50)
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze (godz. 11:00 - 13:00)
• występy wokalne i teatralne
• prezentacje szkolnych kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci
• zajęcia plastyczne, językowe, komputerowe, sportowe
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, podręczniki, multibooki,
dywan interaktywny, dziennik elektroniczny.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.

Starsze osoby są szczególnie zagrożone ze strony różnych przestępców.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa tych osób w siedzibie PKPS-u przy ul. Woźniaka w Kórniku w środę, 20 stycznia odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami
policji z miejscowego Komisariatu.
Jego celem było bezpieczeństwo osób starszych, którzy dowiedzieli się, jak nie dać
się nabrać oszustom oraz zostali poinformowani o zagrożeniach związanych z odbieraniem telefonów z nieznanymi numerami. Ponadto zalecano im używanie kamizelek
i elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach publicznych. Seniorzy
uzyskali także informacje o możliwości znakowania rowerów, które będą przeprowadzane
przez policję w okresie wiosennym.
Komisariat Policji reprezentowali: sierżant Marek Zięty, sierżant Julia Marszałek, sierżant sztabowy Marek Martyniak, których powitał prezes ZM-G PKPS - Bogdan Wesołek.
Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Krystyna Modrowska
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Zapraszamy na DRZWI OTWARTE
w Zespole Szkół w Kórniku
w sobotę - 2 kwietnia 2016 O godz. 10.00

OŚWIATA

Z RATUSZA

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie znają naszej szkoły.
nr 3/2016
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Ostatnie kilkaset lat współistnienia
człowieka na ziemi przyniosło szereg
zmian w środowisku. Ludzie w swej
zachłanności coraz bardziej eksploatują zasoby naturalne Ziemi, przez
co napędzają spiralę niekorzystnych
procesów. W większości są to zmiany
nieodwracalne, których nie da się już
naprawić. Tylko nielicznym gatunkom,
tym najbardziej plastycznym, zdolnym
do szybkiego reagowania na zmiany
udało się przystosować. Te najbardziej
konserwatywne, wyspecjalizowane,
spotkał - i dalej spotyka - smutny los.
Niektórych z nich nie zobaczymy już
nigdy.
Pierwsze schronienia dla dzikich
zwierząt ludzie zaczęli budować już
w starożytności. Były to ule lub barcie dla
dzikich pszczół, które „rewanżowały” się
dostarczając wspaniałego miodu. Pierwsze schronienia dla ptaków nie powstały
z pobudek altruistycznych i chęci ochrony
ptaków. Wręcz przeciwnie, były to gliniane
garnki, które już od XV w. wbudowywano
w mury ogrodzeń i domów lub umieszczano na poddaszach. Ze sztucznych
gniazd wybierano jaja oraz pisklęta w celu
urozmaicenia sobie diety, zwłaszcza na
przednówku (wczesna wiosna). Garnki
chętnie zajmowały szpaki i drozdy, jak np.
kwiczoły we Flandrii i Holandii, oraz wróble
w Lotaryngii. Garnki dla ptaków zostały
uwiecznione między innymi przez Hieronima Boscha na obrazie Św. Krzysztof.
Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych
oraz idei człowieka jako elementu środowiska naturalnego dostrzeżono potrzebę
ochrony wymierających gatunków zwierząt, a wśród nich również ptaków.
Na początku XX w. leśnicy zauważyli,
że w hodowanym lesie (jednogatunkowym
i jednowiekowym), w którym brakowało
starych i grubych drzew, czyli potencjalnych domów dla dzięciołów, zaczęło
przybywać owadów niepożądanych w gospodarce leśnej. Powodując spadek ilości
i jakości pozyskiwanego drewna, wymiernie pomniejszając zyski, owady te zostały
uznane za „szkodniki” lasu. Jednakże
pojęcie „szkodnika” nie istnieje w światopoglądzie przyrodników. Masowe pojawienie się tych niemile widzianych gości,
spowodowane było spadkiem liczebności
tzw. dziuplaków wtórnych, czyli ptaków
składających jaja w dziuplach wcześniej
wykutych przez dzięcioły. Należą do nich
m.in. sikory, pełzacze, muchołówki, szpak
i kowalik. Głównym pożywieniem tych
drobnych, ale ładnie śpiewających ptaków
są właśnie owady, przy czym w ptasim
menu pojawiają się zarówno „szkodniki”
lasu, jak i owady nie mające większego
wpływu na stan drzewostanu. A więc kiedy
ptaków w lesie nie ma, to owady harcują.
To musiało spędzać sen z powiek leśników.
Na początku, w drewnianych klockach zaczęto drążyć sztuczne domki dla ptaków,
tak aby przypominały naturalne dziuple.
Przy ówczesnej technice było to powolne,

ni się wysokością, powierzchnią podstawy
(podłogi) oraz otworu wlotowego.

pracochłonne i kosztowne. Prymitywne
domki były ciężkie i marnowało się na nie
sporo cennego drewna.
Każdy z nas wie jak wygląda i do czego
służy budka lęgowa, inaczej nazywana
skrzynką lęgową. Do niedawna nie było
to takie oczywiste. Nie każdy wie, że
pomysłodawcą modelu budki lęgowej jest
Polak, Jan Bogumił Sokołowski. Pochodzący z Wielkopolski zoolog uznawany
jest za twórcę polskiej ornitologii. Każdy
szanujący się ornitolog zna postać prof.
Sokołowskiego oraz jego dzieło Ptaki ziem
polskich.
Otóż prof. Sokołowski analizując problematykę dziuplaków, dostrzegł potrzebę
opracowania uniwersalnego i taniego
w wykonaniu zamiennika naturalnie występujących dziupli. Wymyślił, jak się później
okazało, niezawodną i stosowaną po dziś
dzień konstrukcję budki lęgowej. Jego
pomysł to skrzynka z desek w kształcie
prostopadłościanu, która w zależności od
gatunku, dla jakiego jest dedykowana, róż-

Sikory zajmują najmniejsze budki
lęgowe, w których wysokość przedniej
ściany wynosi 24 cm, a średnica otworu
to zaledwie 33 mm. Jedne z największych
budek, to skrzynki lęgowe dla puszczyka
lub gągoła, gdzie otwór wlotowy może
mieć średnicę 150 mm. Równie pokaźne
są pozbawione zadaszenia skrzynki lęgowe typu komin (dla kaczek, nurogęsi lub
puszczyków), których podłoga ma wymiary
25x25 cm, wysokość 70-80 cm, a ptaki
wlatują do nich od góry.
Z czasem zauważono, że problem
braku miejsc na gniazdo dotyczy również
wielu innych gatunków ptaków. W miarę
poznawania biologii i ekologii ptaków
powstało wiele typów i modyfikacji budek
lęgowych, które czasem przeznaczone są
tylko dla jednego gatunku, jak np. budka
dla jerzyka. Swoją drogą to zupełnie niezwykły ptak. Je, pije, kopuluje, a nawet śpi
w powietrzu. A jak usiądzie na ziemi, to
może już nie polecieć. Ma za długie skrzydła, żeby poderwać się do lotu z płaskiej
powierzchni. Prawdziwy mistrz przestworzy, który w ciągu dnia może złapać 40
000 owadów dla swoich piskląt. Trzeba
przyznać, że tyle komarów mniej to spora
ulga podczas pikniku.
Dzisiaj repertuar przyrodnika jest dużo
bardziej pokaźny. Oprócz uniwersalnych
budek J. Sokołowskiego do dyspozycji
mamy budki dla sów, budki dla sokołów,
budki dla kaczek, półotwarte budki dla
ptaków lubiących szczeliny, budki dla
pluszcza, półki dla jaskółek, kosze i platformy, a także platformy pływające. Aż strach
pomyśleć ilu ptakom trzeba pomagać.
Budka lęgowa spełniająca swoje zadanie, to taka która jest bezpieczna, i którą
chętnie zajmują ptaki. Aby tak się stało
niezbędne jest spełnienie kilku podstawowych zasad. Po pierwsze budka musi być
prawidłowo wykonana. Wymiary budek
lęgowych oraz otworów wlotowych można
bez problemu znaleźć w zasobach internetowych, czy to na stronach organizacji ornitologicznych, czy stronach producentów
budek. Pamiętajmy aby budka wykonana
była z drewna, które w tym przypadku jest
najlepszym materiałem. Unikajmy sklejek,
chyba że są to materiały wodoodporne,
jak np. płyta OSB. Skrzynek nie można
budować z tworzyw sztucznych (plastiku),
płyt PCV, metalu, kartonu, płyt wiórowych
i pilśniowych oraz wykonywać z doniczek,
słoików i butelek oraz kanistrów. Ponadto
budka musi być prawidłowo zamontowana.
W tym celu warto odpowiedzieć na kilka
pytań:
Kiedy?
Powszechnie uznaje się, że budki najlepiej wieszać jesienią, jednak pora roku
nie jest tak ważna jak nam się wydaje.
Dużo ważniejszą rzeczą jest, aby miała
odpowiednie wymiary i była prawidłowo
wykonana. Ptaki mogą używać budek

nr 3/2016

lęgowych jako tymczasowych schronień
przed deszczem lub zimnem, więc po co
czekać do jesieni skoro mamy już gotową
budkę. Im dłużej skrzynka wisi, tym większe szanse na jej zajęcie.
Gdzie?
Oczywiście na drzewie. Najczęściej.
Wyjątek stanowią budki dla ptaków gniazdujących w budynkach, takich jak jerzyk,
wróbel, płomykówka lub kopciuszek. Drzewo powinno być dojrzałe, najlepiej duże
i zdrowe. Po co wieszać budkę na suchym
i starym drzewie, które za chwilę może się
złamać. Budkę wieszamy na wysokości co
najmniej 4 m (maks. 8 m), poza zasięgiem
przechodniów i najlepiej tam, gdzie nie ma
„wandali”. Odległości miedzy sąsiednimi
budkami zależą od liczby gatunków jakie
je zasiedlają, zagęszczenia populacji
poszczególnych gatunków i wielkości ich
terytoriów oraz biologii i preferencji siedliskowych. Krótko mówiąc, jeśli wieszamy
budki na swojej posesji, najlepiej ograniczyć się do jednej budki typu A1 lub A dla
sikor oraz jednej typu B dla szpaka.
Jak?
Mocowanie budki jest kluczowe dla
trwałości całej konstrukcji i bezpieczeństwa lęgu. Pamiętajmy, żeby nie przybijać
budki lęgowej bezpośrednio do drzewa
przez tylną ścianę. Najpierw do tylnej
ściany przytwierdzamy wąską deskę
wystającą poza daszek i podłogę, którą
następnie przytwierdzamy do drzewa. Do
tego celu należy użyć długich gwoździ,

które są najtańszym i najskuteczniejszym
sposobem mocowania. Warto użyć gwoździ aluminiowych, które nie korodują i nie
niszczą drzewa. Budkę mocujemy na 4
gwoździach: 2 u góry, 2 na dole, z czego po
jednym z pary wbijamy do końca, drugi zaś
musi odstawać na 2-3 cm, uwzględniając
przyrost drzewa na grubość. Budkę wieszamy w miejscu ocienionym w godzinach
przedpołudniowych, najlepiej otworem
wlotowym w kierunku wschodnim.
Bardzo często pada pytanie: Czy
potrzebny jest patyczek przy otworze wlotowym? Odpowiedź brzmi: kategorycznie
NIE! Czy widzieliście patyczki w naturalnych dziuplach? Ptaki zupełnie nie potrzebują tego typu udziwnień, które tylko
ułatwiają drapieżnikom, takim jak kuna
lub kot, złupić jaja lub zabić pisklęta. Patyczkom mówimy mocno i stanowczo NIE!
Powinniśmy pamiętać, że w konsekwencji naszej działalności i wywołanych
przez nią zmian środowiska, niezbędne
staje się podejmowanie czynnej ochrony
gatunków gniazdujących w dziuplach.
Budki lęgowe są jedynie sztucznymi
konstrukcjami, stanowiącymi alternatywę
dla spadającej liczby naturalnych miejsc
gniazdowych. Dużo ważniejsze jest, aby
skutecznie chronić spontaniczne procesy
zachodzące w przyrodzie, dzięki którym
tego typu nisze powstają samoistnie. Niech
w lesie nie brakuje starych drzew i dziupli.
Michał Jankowski

ROZDAJEMY
BUDKI LĘGOWE
REGULAMIN PROGRAMU

EKOLOGIA

EKOLOGIA
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„Ptaszki pod daszki” - zdobądź budkę lęgową

1. Celem Programu jest stworzenie
dodatkowych miejsc lęgowych dla ptaków na terenie Gminy Kórnik poprzez
rozpowszechnienie idei wieszania budek
lęgowych.
2. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Kórnik, bez ograniczeń
wiekowych.
3. Organizatorem Programu jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Patronat
medialny nad Programem sprawuje Kórniczanin.
4. Przedmiotem Programu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice.
Uczestnik (grupa osób) wykonuje prace
przedstawiającą ptaka/domek dla ptaków
(szeroko rozumiana tematyka przyrodnicza). Prace mogą być wykonane w dowolnej formie, m.in.: zdjęcie (bmp, jpg),
wyklejanka, rysunek, obraz, video (mov,
mpg4), piosenka (tekst, nuty, mp3, wav),
wiersz itp. Format prac plastycznych nie
większy niż A3. Każdy uczestnik powinien
opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, numerem telefonu. Prace
nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Programu.
5. Program trwa od 12 do 29 lutego
2016 r.
6. Biorąc udział w Programie, uczestnik
akceptuje jego regulamin.
7. Osoby dostarczające prace wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.
833, z późn. zm).
8. Prace należy składać w Wydziale
Promocji Gminy Kórnik (Pl. Niepodległości
41) w godzinach urzędowania (pon. 8:0016:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30).
9. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić
„Kartę złożenia pracy”.
10. Pierwsze 50 prac nagrodzonych
zostanie budką lęgową.
11. Po zakończeniu Programu Organizator nie zwraca prac.
12. Budki lęgowe będzie można odebrać w Wydziale Promocji Gminy Kórnik
(Pl. Niepodległości 41) w godzinach urzędowania (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30
– 15:30) po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Urzędu.
13. Najciekawsze prace opublikowane
zostaną na gminnej stronie internetowej
www.kornik.pl oraz www.facebook.com/
korniczanin.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za montaż i lokalizację budek.
Informacje w sprawie konkursu tel.
61 8 170 411 wew. 611

12 lutego 2016 r.
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Amazonia śladami Arkadego
Fiedlera
Spotkanie z Tomaszem Siudą ‐ uczestnikiem Ekspedycji
Amazońskiej 2015

18 lutego 2016 r. o godzinie 19.00 w restauracji
„Ventus”
„To były długie 4 tygodnie spędzone w amazońskiej
dżungli z dala od cywilizacji i ludzi.
To były upalne i wilgotne dni wysysające z ciała
życie.
To były czarne jak smoła noce wypełnione odgłosami
które na przemian fascynowały i przerażały.
To były wyznaczane przez nas szlaki pełne
jadowitych węży i skorpionów czyhających na nasz
błąd.
To były godziny zachwytu i wzruszeń małego
człowieka pośrodku wszechogarniającej i pierwotnej
dżungli, niezmiennej od tysięcy lat.
To były ilustracje z książek Arkadego Fiedlera, które
przemieniły się w rzeczywisty świat Amazonii.
To będzie kilkadziesiąt minut w trakcie których
przy pomocy fotografii i filmów przeniesiemy się
w świat gdzie czas płynie rytmem wieczności.”
Zapraszam
Tomasz Siuda

Kórnicki przyczółek w Amazonii
Kilka tygodni temu wróciłem z tropikalnych lasów Amazonii. Spędziłem tam razem z resztą ekipy ponad miesiąc. Miesiąc
pośrodku dżungli, pośród dzikich zwierząt
i z dala od cywilizacji, bez kontaktu z nią.
Miesiąc bez prysznica, lustra, lodówki pełnej jedzenia i zimnego piwa.
Miesiąc w innym świecie, pierwotnym,
niebezpiecznym, ale nade wszystko zachwycającym. Zachwyt był motorem napędowym do zorganizowania Ekspedycji
Amazońskiej Śladami Arkadego Fiedlera,
ekspedycji, której byłem współorganizatorem i członkiem. Zachwyt wyczytany z kart
przygodowych książek Arkadego Fiedlera
przełożył się na szukanie Jego śladów
w dżungli. Dżungli nie papierowej, literackiej, ale tej prawdziwej gdzie za zachwyt
płaci się ukąszeniami jadowitych zwierząt
i owadów, gdzie za poruszające i przemieniające człowieka piękno płaci się nadludzkim wysiłkiem i ryzykiem. Czy warto? Warto
być kolekcjonerem niecodziennych doznań,
warto gromadzić doświadczenia z pogra-

nicza cudu. Warto wieźć przez pół świata
w plecaku flagę swojego miasta żeby załopotała tam gdzie nie docierają inni, warto
założyć tam symboliczny przyczółek swojej
małej ojczyzny, swojego domu. Długie tygodnie spędzone w tak odmiennym klimacie,
warunkach, w innej kulturze powodują, że
na swoje własne podwórko spogląda się
z innej perspektywy. Cudownie jest spacerować wąskimi alejkami Kórnika, promenadą dostać się do Arboretum, w którym o tej
porze witają cię nagie drzewa i czarno białe
graficzne pejzaże. To takie inne, niezwykłe
i odmienne od wiecznie zielonej Amazonii.
Żadna wyprawa, żaden zachwyt nie
jest wiele wart jeśli nie można go współdzielić. Ja na bieżąco dzieliłem go z moimi
kompanami wyprawy o których muszę
wspomnieć. Byli toArkady Radosław Fiedlere, syn Arkadego Fiedlera, poseł na sejm przez ostatnie
dwie kadencje, pisarz i podróżnik, Pawłe
Klepka, społecznik, były wice prezydentem
Poznania, Mileniusz Spanowicz, który na

PODRÓŻE

OGŁOSZENIA

Klub Podróżnika z Kórnika

stałe współpracuje z organizacjami naukowymi w Boliwijskiej części Amazonii i Rafał
Konieczny, plastyk, projektant z którym już
4 lata temu miałem okazję podróżować po
Amazonii. Owocem Ekspedycji Amazońskiej będzie książka, którą już pisze Arkady
Fiedler, cykl wystaw, a także film nad którym
pracuję. A już 18.02 o 19.00 zapraszam na
spotkanie do Klubu Podróżnika z Kórnika
w restauracji Ventus na terenie OAZY.
Tomasz Siuda

Wstęp wolny
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik
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W minioną sobotę odbył się Zim o w y M a r a t o n A e r o b i k o w y, k t ó r y
po raz pierwszy prowadzony był
równolegle na 3 salach przez 10
i n s t r u k t o r ó w. L i c z b a u c z e s t n i k ó w
przeszła nasze najśmielsze oczek i wa nia - ćwiczyło ponad 150 osób
- s tałych i zu pełnie nowych fanów
fitnessu. Jubileuszową 15 edycję
otworzył Gelmis Basabe, który latyn o s kimi rytma mi porwał wszystkich
do tańca. Występ Gelmisa wzbudził wielki entuzjazm ćwiczących.
O wzmo cnienie n aszych mięśni zadbał Wojtek podczas zajęć Powerfit.
O prócz tego na głównej scenie wys t ąp iła Manuela i Natalia prezentuj ą c gorącą Zu mbę, a ponieważ była
to ostatnia sobota karnawału każdy
m ógł p oczuć się tanecznie usatysf a k c j o n o w a n y. C h w i l ą w y t c h n i e n i a
dla zmęczonych mięśni były zajęcia
P i l a tes p rowadzone przez Agnieszkę oraz na zakończenie wyciszająca Joga z Karoliną. Na spadek
endorfin nie pozwoliła nam Inez
prowadząca bardzo energetyczny

BodyCombat. W trakcie zajęć na
hali spor t o w e j r ó w n o l e g l e o d b y w a ł
się Spinning z Patrycją oraz zajęcia
Jump, cieszące się ogromną ilością
fanów skaczących na trampolinach,

INFORMACJA

WIEŚCI Z OAZY

Zimowy maraton Aerobikowy

p r o w a d z o n e p r z e z E w ę , Agn i e s z k ę
i Magdę. Gratulujemy wszystkim
ćwiczącym sportowej formy i wspaniałej energii oraz dziękujemy
instruktorom za zaangażowanie
i profesjonalizm.
OAZA
Pragniemy podziękować również
naszym sponsorom, którzy niezwyk l e n a s w s p i e r a j ą w t y m pr z e d s i ę wzięciu:
Active - Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Centrum Medyczne Diagnosis
Dietostyl - Poradnia Dietetyczna
- Monika Majchrzycka-Eliks
Hotel Rodan
Oaza Dive - Nurkowanie
Oaza Look - Fryzjerstwo
Organic - Kosmetyki
Paralotnie Poznań - Szymon Domagała
Red Bull
Restauracja Biała-Dama
Restauracja Ventus
SOGO - sklep z naturalnymi przetworami,
sokami, miodem
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W czasie ferii zimowych Kórnicki Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży gminy Kórnik.
Zaproszono aktorów, którzy nie tylko zagrali przedstawienie, ale też poprowadzili
warsztaty. Dzięki temu, uczestnicy odkrywali tajniki warsztatu aktorskiego ćwicząc
dykcję, interpretację głosową tekstu, ruch
sceniczny oraz podstawy animacji lalką.

W kolejnych dniach pod okiem plastyka
współtworzyli scenografię robiąc dekoracje,
lalki i rekwizyty. Z pomocą reżysera adaptowali wiersze Brzechwy na potrzeby sceny.
W ten sposób zrealizowane zostały etiudy
teatralne, które zaprezentowano rodzicom
i znajomym.
Fantazja i zapał młodych twórców
zaowocowały też propozycją kontynuacji

warsztatów teatralnych dla uczniów szkół
podstawowych klas 4-6.
Zajęcia odbywać się będą w piątki od
17.00 do 18.30 w siedzibie KOK ul. Prowent
6. Pierwsze spotkanie 5 lutego. Chętnych
zapraszamy. Szczegółowych informacji
udziela
Sławomir Animucki
tel. 515229660.

Renesansowy
Legion
We wrześniu ruszyły próby do spektaklu pt. „Szachy” Jana Kochanowskiego,
w ramach programu „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży. Do tej pory trwała adaptacja scenariusza, wybór choreografa,
scenografa i podział uczestników na role.
Na spotkaniach była miła atmosfera. Bardzo zaciekawiła nas tematyka szachów.
Przy szachach można się skupić i odskoczyć od rzeczywistości. Pan JakubZgarda przekazał nam o nich interesujące
informacje. Niektórym pokazał podstawowe
ruchy, a z tymi, którzy znają szachy, zagrał
trudne partie. Choreografią zajęła się pani
Beata Pelc.

Na ostatnim spotkaniu zaczęliśmy próby
tańca renesansowego. Taniec renesansowy
to przede wszystkim taniec na puentach,
dlatego na rozgrzewce musieliśmy siedzieć
na podłodze i rozciągać mięśnie stóp, nóg
i kręgosłupa. A później prawdziwy taniec.
Trzeba się przy nim skupić, zapamiętać
figury, nie patrzeć w podłogę, ale z gracją
i z uśmiechem spoglądać na partnera.
Chcemy się jeszcze wiele dowiedzieć
o Janie Kochanowskim, renesansie, szachach , teatrze i tańcu. O tym, jak wczuć
się w odgrywaną postać. I mamy nadzieję,
że praca nad tym przedstawieniem nam
w tym pomoże.
Występ odbędzie się dnia 27 sierpnia
przedzamkiem w Kórniku.

KULTURA

KULTURA

zimowe warsztaty teatralne

Karina Bugzel, Wiktoria Rogacka
Koordynator projektu „Rycerze, damy
i królowie w Kórniku – uliczne konfrontacje”
Halina Buda. Zdjęcia Halina Buda.

Bal rokoko w koku
Styczeń to czas zabaw, balów, wszelkich
uciech przy muzyce żywej lub mechanicznej, współczesnej lub nieco odleglejszej.
W siedzibie KOK postanowiono pobawić
się troszkę inaczej. Zorganizowano maskowy bal rokoko - Biała Dama. Motywem
przewodnim była epoka Białej Damy, czyli
właścicielki Kórnika w XVIII wieku, Teofili z
Szołdrskich Potulickiej.
Przybyli goście z całej Polski odziani
w historyczne kostiumy, przestrzegający
dworskiej etykiety. Z pomocą Zespołu
Tańca Dworskiego Zamku Rydzyńskiego
Corona Florum opracowany został pro-
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gram, dzięki któremu mogliśmy przenieść
sie w czasy Białej Damy. Gości witali
członkowie Corona Florum wcielający się
w postaci historyczne, jak i burmistrz Jerzy
Lechnerowski w gustownym kontuszu oraz
jego małżonka w stylowej sukni. Tańczono
poloneza, gawota i inne tańce dworskie. Nie
zabrakło też gier i zabaw. Zespół muzyczny
Amadeus Trio nie tylko przygrywał do tańca,
ale też dał mini koncert prezentując utwory
Mozarta. Stoły przystrojono stylizowanymi
ozdobami, mieniącymi się w świetle kandelabrów. O “dworskie” jedzenie zadbali
kucharze restauracji Ventus.

I ja też tam byłem,
świetnie sie bawiłem
licząc, że w przyszłości
będzie więcej gości!
Z Kórnika choć trochę
do zabaw z gawotem.

Zdrowe Warsztaty Kulinarne
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie

Sławek Animucki
P.S. Impreza miała na celu zachęcić do
udziału w warsztatach tańca dworskiego,
które ruszą, jeśli znajdzie się grupa chętnych. Zapraszamy.

nr 3/2016

Warsztaty kulinarne to kolejne spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli naszej
szkoły w ramach projektu „Aktywnie działamy, czas dla siebie mamy”. W piątkowe
popołudnie 15 stycznia br. zebraliśmy
się w szkolnej stołówce, aby nauczyć
się przygotowywać ciasto na zdrowe i
smaczne chlebki. Warsztaty rozpoczęły
się degustacją chleba z kaszy gryczanej
upieczonego specjalnie dla nas przez pani
Jolę z „Akademii Umiejętności i Smaku”,
która w ten sposób zaprosiła wszystkich w

12 lutego 2016 r.

świat kulinarnej przygody. Ubrani w kolorowe fartuszki, pełni zapału przystąpiliśmy
do pracy. Pod czujnym okiem prowadzącej
dzieci i ich mamy łączyły składniki i wyrabiały ciasto. Wspólnie wykonaliśmy szybki
chlebek z maki pszennej i pełnoziarnistej,
włoską focaccię – doskonałą przekąskę,
znana w różnych regionach świecie oraz
chrupiącą i aromatyczną bagietkę. Każdy z
nas mógł spróbować i poczęstować innych
swoimi wypiekami, a także wypić ciepłą
herbatę. W przyjaznej i życzliwej atmosfe-

rze wymienialiśmy nasze wspólne nie tylko
kulinarne doświadczenia. Było dużo gwaru
i śmiechu. A wskazówki i przepisy, które
zabraliśmy ze sobą z warsztatów stały się
dla nas inspiracją do domowych wypieków.
I oczywiście zrodziły się nowe pomysły na
kolejne zdrowe warsztaty kulinarne, które
mamy nadzieję, już niedługo zorganizujemy
w naszej szkole ponownie. Bo czas spędzany razem jest dla nas bezcenny!
M.Pyła
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Wieści z Konarskiego

Konarskie położone jest na zachód
od Kórnika przy drodze powiatowej nr
2472P z Bnina do Radzewa. W skład
sołectwa wchodzi również sąsiadująca
z Konarskim wieś - Dworzyska. W dwóch
miejscowościach zameldowanych jest
łącznie 326 osób. Sołectwo zajmuję powierzchnię 429 ha, z czego 86% stanowią
użytki rolne. Sołtysem Konarskiego jest
Katarzyna Górna.
Od 2013 roku w Konarskim istnieje
nowa świetlica wiejska, w której skupia
się życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Budynek został przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada
zaplecze sanitarne i kuchenne oraz dostęp
do Internetu z łączem Wi-Fi. W świetlicy
organizowane są zajęcia pozaszkolne dla
dzieci i młodzieży, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, zebrania
wiejskie oraz imprezy okolicznościowe,
w tym Dzień Seniora, Dzień Wiosny, Dzień
Dziecka. Do organizacji tych wydarzeń
chętnie włączają się członkinie KGW oraz
starzy i nowi mieszkańcy sołectwa.
Za budynkiem świetlicy, na działce
gminnej mieści się również plac zabaw.
Stan techniczny sprzętu do zabawy, huś-

Ferie w Kórniku
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Bibliotece Publicznej
w Kórniku odbywały się bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku
szkolnym. Zajęcia trwały od 18 do 22 stycznia w godzinach 12:00
– 13:30. Wśród wielu różnych tematów proponowanych przez
bibliotekę każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na pierwszych
zajęciach dzieci „przeniosły się” do krainy bałwanków. Wysłuchały
bajek i wierszyków o bohaterach zajęć, ćwiczyły buzie i języki na
podstawie „Igraszek logopedycznych smoka Szczepana”, a także
wykonały bałwanki ze skarpetek i ryżu. Następnego dnia uczestnicy zajęć wysłuchali wierszyków dotyczących babć i dziadków
oraz wykonali kalendarze dla osób starszych. W środę uczestnicy
warsztatów stali się małymi odkrywcami. Zajęcia były prowadzone
pod nazwą „Zagrajmy w eksperymenty” i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na początku zajęć dzieci obejrzały prezentację
dotyczącą iluzji. Później zostały pomocnikami szalonych naukowców. Wykonały wiele ciekawych eksperymentów m.in. pastę dla
słonia, doświadczenia z cieczą nienewtonowską czy łączenie
coli z mlekiem. Mogły poodbijać niepękające bańki mydlane oraz
zrobić ocean w butelce. Każdy z uczestników był zaangażowany
w zajęcia chemiczno-fizyczne. W czwartek dzieci dowiedziały się
o polskich tradycjach karnawałowych, a na zakończenie wykonały
maski, które były niezbędne każdemu uczestnikowi minibalu w
bibliotece. Na zakończenie ferii dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych przy dźwiękach piosenek. Bardzo dziękujemy
wszystkim dzieciom za udział w Feriach w Bibliotece.
Wszelkie informacje na temat działań Biblioteki znajdziecie
Państwo na naszej stronie www.biblioteka.kornik.pl.
Agnieszka Szkudlarek

„CZEKOLADOWE RYTMY” W KONINKU

„Ryczytal paraliryczny”
W dniu 26 stycznia odbył się koncert liryczno – humorystyczny
pt.: „Ryczytal Paraliryczny” w wykonaniu Panów Sławka Kaczmarka
oraz Piotrka Spychały. Są aktorami i muzykami w zespołach „Made
In China”, kabarecie „Żarówki” oraz „Neo-Nówka”. Prezentowany
„Ryczytal Paraliryczny” jest autorskim programem piosenkowym,
powstałym z miłości do liryki, muzyki i kabaretu. Wykonawcy śmieszą, tumanią, bawią i wzruszają, bywa, że do łez. Utwory piosenkowe
przeplatają dialogiem ze sobą nawzajem, z publicznością, albo z...
Wszechobecnym Bytem. To piosenki liryczne, sentymentalne, które
obok radosnych wygłupów tworzą całość związaną żywym słowem.
„Ryczytal” okazał się doskonałym lekarstwem na wtorkową nudę
i oderwał nas wszystkich od codziennej prozy życia. Dziękujemy
artystom za wspaniały występ i słuchaczom za przybycie.
Katarzyna Kaczmarek

W ostatni dzień ferii – 31 stycznia 2016r.
w Koninku w restauracji „Szuwarek” odbył
się balik karnawałowy dla dzieci pt. „Czekoladowe Rytmy”. Jak co roku organizatorzy
spotkali się z olbrzymim zainteresowaniem
mieszkańców, bilety w ciągu tygodnia
zostały wyprzedane. Był to niewątpliwe
najbardziej wyczekiwany dzień przez
wszystkie dzieci, które przyszły na balik w
radosnych humorach. Honorowym gościem
imprezy była fontanna czekolady, której
towarzyszyły słodkie i kolorowe owoce.
Dzieci przybyły na balik przebrane w
piękne bajkowe stroje, mogliśmy zobaczyć
znanych nam bohaterów z bajek i filmów.
Wesołe buzie dzieciaczków nakręcały do
radosnej i wspólnej zabawy. Jak co roku
imprezę znakomicie poprowadzili pan Jacek i pani Patrycja, nie można zapomnieć o
wspaniałych pomocnikach: Adzie, Joannie,
Marice i Arku. Cała impreza była przepeł-

Dbajmy o zwierzęta - to nasi przyjaciele
W dniach 25-29 stycznia w bibliotece w Bninie odbywały się zimowe zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, pod hasłem: Ulubieńcy
naszych domów, czyli zwierzęta u boku człowieka.
W czasie spotkań dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o psach, kotach, papugach, gryzoniach i rybkach akwariowych.
Poznały charakterystyczne cechy domowych pupili, ich potrzeby oraz
sposoby opieki nad zwierzętami. Uczestnicy wzięli udział w prezentacjach multimedialnych, dotyczących domowych ulubieńców, a także
w pracach plastycznych tematycznie związanych z poznawanymi
zwierzętami. W czasie zajęć powstały: portrety czworonożnych przyjaciół i kolorowych papug, witraże, skarpetkowe króliki, a na koniec
tęczowa rybka. Dzieci chętnie brały udział w zabawach ruchowych i
sprawnościowych, rozwiązywały krzyżówki oraz słuchały przygotowanych wierszy oraz opowiadań polskich twórców. Czas spędzony na
zajęciach w bibliotece upłynął dzieciom w miłej i wesołej atmosferze,
a cykl spotkań zakończyło rozwiązanie krzyżówki: Dbajmy o zwierzęta
- to nasi przyjaciele.
Serdecznie dziękuję Rodzicom za słodki poczęstunek dla dzieci,
a chętnych zapraszam do obejrzenia fotorelacji z ferii w bibliotece na
stronie : www.biblioteka.kornik.pl
Klaudyna Przybylska-Pawłowska
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tawek oraz zjeżdżalni pozostawia jednak
wiele do życzenia, dlatego działaniem
priorytetowym dla pani sołtys jest remont
wspomnianego placu by był bezpieczny
i użyteczny dla najmłodszych.
Jak większość sołectw w gminie Kórnik
Konarskie boryka się również z brakiem
kanalizacji. Brak sieci kanalizacyjnej generuje wiele problemów zarówno jeśli chodzi
o komfort życia mieszkańców, jak i negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
Wieś rozwija się. Wokół starych zabudowań
wyrastają nowe domy i dzielone są kolejne
działki. Zwiększa to zapotrzebowanie na
infrastrukturę, taką jak chodniki czy oświetlenie. Nowi mieszkańcy domagają się ich realizacji, w momencie gdy jeszcze cześć starych
zabudowań nie jest w nie zaopatrzona.
Wśród problemów z jakimi zmagają się
mieszkańcy wymienić można także niedostateczną liczbę połączeń autobusowych
(zwłaszcza PKS). Na ten moment dojazd do
Poznania jest tragiczny – komentuje sprawę
Katarzyna Górna. Bolączkę stanowią również psy (niekoniecznie bezpańskie), które
wałęsają się po wsi bez żadnego nadzoru
i stwarzają zagrożenie dla spacerujących
dorosłych i dzieci.

nr 3/2016
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niona ciekawymi konkursami i zabawami, w
których dzieci chętnie uczestniczyły. Jak na
„Czekoladowe rytmy” przystało przebojem
balu była piosenka „Chocolate choco choco”, do której wszyscy nauczyli się układu
tanecznego, nawet rodzice dali się porwać
czekoladowym rytmom.
W czasie przerwy dzieci mogły skosztować owoców, korzystając z uroków fontanny czekolady, co gwarantowało znakomity
smak i umorusane nią buzie.
Na koniec błysnęły flesze aparatów, aby
uwiecznić wspaniałe chwile karnawałowej
zabawy.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania tego
baliku: Joanna Gaworska, Marika i Arek
Gomuła, Janina i Jan Jankowiak, Ada
Koper, Jacek Schmidt i Patrycja Szalczyk.

WIEŚCI SOŁECKIE

KULTURA

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Sołtys: Katarzyna Górna

Wśród najważniejszych celów do realizacji w najbliższym czasie pani sołtys
wymienia budowę chodników i oświetlenia.
W pierwszej kolejności inwestycja realizowana byłaby w Dworzyskach (teren przy
lesie) oraz w przeciągu ul. Długiej.
Zosia Fludra

Dla seniorów
W czwartek 14.01.2016r. w świetlicy w
Konarskim odbył się dzień seniora. Na ten
wyjątkowy dzień przybyli zaproszeni goście
P.Dyrektor Pomocy Społecznej oraz Wiceburmistrz miasta i gminy Kórnik. Po krótkim
przywitaniu seniorów przez sołtysa i wręczeniu symbolicznego kwiatka dla każdego,
głos został oddany Burmistrzowi Antoniemu
Kaliszowi który złożył najserdeczniejsze życzenia. Miejmy nadzieję ze w przyszłym roku
spotkamy się w jeszcze większym gronie.
Sołtys oraz rada sołecka składa życzenia
wszystkim seniorom i dziękują za przybycie.
Sołtys oraz rada sołecka
wsi Konarskie

Sylwia Łoś
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Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Zenona Wachowiaka
naszego wspaniałego męża, ojca, dziadka i pradziadka
składamy Księdzu proboszczowi Franciszkowi Sikorze, panu
organiście, firmie pogrzebowej, rodzinie, krewnym, sąsiadom oraz
znajomym.
Za wsparcie, komunię św., złożone intencje mszalne, kwiaty i
wspólną modlitwę z całego serca
Dziękujemy
Żona z dziećmi, wnukami i prawnukami
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z
nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia,
współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej naszego kochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

śp. Andrzeja Nowaczyka
a w szczególności ks. Maciejowi Michalskiemu oraz Rodzinie,
Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, ofiarowaną komunię świętą, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu Pani
Moniki Orlewicz-Kulas za okazaną pomoc i serce
serdeczne podziękowania
składają Żona z Rodziną
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Ireny Sawickiej
Koleżankom, Kolegom, Przyjaciołom, Znajomym, Rodzinom Wojskowym,
ks. Maciejowi i Obsłudze Kościelnej, Pracownikom „Domu Seniora” w Jarosławcu, Dyrekcji i Gronu Nauczycielskiemu Szkoły Podstawowej nr 1, Firmie
Pogrzebowej p. Orlewicz-Kulas
za złożone kwiaty, zamówione intencje mszalne, przyjęte komunie święte
serdeczne podziękowania
składają
siostry i siostrzeniec
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr XVII/214/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wokół stacji
kolejowej ,,Kórnik” zlokalizowanej w Szczodrzykowie, gmina Kórnik.
Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które
realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania
planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej,
koncentrację rozwoju na terenach z dobrym
dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i
terenów przystanków. Plan miejscowy ma
być inspiracją do rewitalizacji terenu wokół
stacji kolejowej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie
do dnia 11 marca
2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r., poz. 1235 ze. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XVII/211/2016 z dnia 27
stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru wokół stacji kolejowej w Gądkach,
gmina Kórnik.
Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań,
które realizuje program Master Plan
dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
Działania planistyczne w ramach tego
projektu skierowane są na rozwój kolei
metropolitarnej, koncentrację rozwoju na
terenach z dobrym dostępem do stacji lub
przystanków kolejowych i przejęcie przez
gminy dworców i terenów przystanków.
Plan miejscowy ma być inspiracją do
rewitalizacji terenu wokół istniejącej stacji
kolejowej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym i powinny
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 11 marca
2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały
nr XVII/212/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru parkingów i zaplecza sportowo – rekreacyjnego przystanku kolejowego w Koninku, gmina Kórnik.
Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które
realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania
planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej,
koncentrację rozwoju na terenach z dobrym
dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców
i terenów przystanków. Plan miejscowy
ma być inspiracją do zagospodarowania
terenu wokół projektowanego przystanku
kolejowego.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 11 marca 2016
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XVII/213/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wokół stacji
kolejowej w Pierzchnie, gmina Kórnik.
Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań,
które realizuje program Master Plan
dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
Działania planistyczne w ramach tego
projektu skierowane są na rozwój kolei
metropolitarnej, koncentrację rozwoju na
terenach z dobrym dostępem do stacji lub
przystanków kolejowych i przejęcie przez
gminy dworców i terenów przystanków.
Plan miejscowy ma być inspiracją do
rewitalizacji terenu wokół stacji kolejowej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:
kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11
marca 2016 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Uwaga Podatnicy!
Istnieje możliwość
pobrania podstawowych druków
do rocznego rozliczenia podatku
(PIT 37, PIT 0, PIT D, PIT 36, PIT 36L)
w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
w kórnickim ratuszu
(Plac Niepodległości 1, Kórnik)
w patio.

nr 3/2016

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność…”
E. Dickinson
Pani Irenie Przybył
wyrazy szczerego współczucia i żal z powodu śmierci

Córki Anny
składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego
w Kórniku

12 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIA

INFORMACJE

„Złote serce miałaś, od życia nie wiele chciałaś”

Informujemy, że z powodu remontu,
w bieżącym roku Muzeum
na Zamku Kórnickim
pozostanie zamknięte wyjątkowo
o miesiąc dłużej,
to jest do 31 marca 2016.
Pierwszych zwiedzających z
apraszamy zatem
w piątek, 1 kwietnia 2016.
Za utrudnienia - przepraszamy!
BK PAN
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Co prawda dobiegły końca rozgrywki
grupowe Ekstraligi Futsalu Kobiet, ale to
nie koniec futsalowych zmagań.
W niedzielę 7 lutego Kotwica Kórnik rozegrała ostatni mecz grupowy z UAM Poznań.
Niestety po bardzo dobrej grze zespołu z Kórnika to rywalki ponownie były górą i powtórzyły
wynik z pierwszego meczu z Poznania 2:4.
Futsalistki gromadząc 21 pkt na koncie zajęły
3 miejsce w grupie. Przeciwnikiem dziewczyn
będzie LKS Strzelec RB Gorzyczki Głogówek,
który w grupie B zajął 2 miejsce w tabeli. Mecz

odbędzie się 14 lutego o 18:00 na hali w OAZIE, więc serdecznie zapraszamy!
Już tydzień później drużyna Trener Biegańskiej uda się do Głogówka na rewanż.
Wraz z zespołem z Kórnika do fazy ćwierćfinałów awansowały AZS UAM Poznań, AZS
AWF Warszawa i AZS Uniwersytet Warszawski
z grupy A oraz z grupy B: AZS UJ Kraków, LKS
Strzelec Gorzyczki Głogówek, Gol Częstochowa i AZS US Katowice.
Trener Biegańska po grupowych zmaganiach powiedziała: „Myślę, że mecz z UAM

Poznań dobrze podsumował fazę grupową.
Jeśli chodzi o grę, naprawdę był to dobry mecz
w naszym wykonaniu, zabrakło zimnej krwi
i cierpliwości w ataku, ale dobrze czytałyśmy
grę w obronie. Jestem dumna z dziewczyn bo
zrobiły spory krok w przód. Teraz czekamy na
zespół z Głogówka. To trudny rywal, ale jesteśmy mądrzejsze z każdym meczem i na pewno
będzie to ciekawy pojedynek”.
Aleksandra Chojnacka

KOLARSTWO
KOLEKNE WYRÓŻNIENIE
DLA GRUPY KOLARSKIEJ
MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
W miniony weekend w poznańskim
hotelu Andersia, odbyła się tradycyjnie
Wielka Gala Sportu, a na niej ogłoszenie
plebiscytu, na dziesięciu najlepszych (najpopularniejszych) sportowców wielkopolski
w sezonie 2015. Powoli tradycją staje się,
że w gronie laureatów pojawia się przedstawiciel sportu kórnickiego, a dokładniej
sekcji kolarskiej UKS Jedynka Kornik. Po
wcześniejszych plebiscytowych sukcesach
Mateusza Taciaka, następnie dwukrotnie
Katarzyny Pawłowskiej, oraz Patryka
Rajkowskiego w roku 2014, ponownie
przyszedł czas na część damską Grupy
Kolarskiej Mróz. Laureatką plebiscytu za
rok 2015 została wicemistrzyni Europy,
oraz trzykrotna mistrzyni Polski w kolarstwie
torowym i szosowym Weronika Humelt,
która wśród najpopularniejszych sportowców z całej wielkopolski zajęła dziewiąte
miejsce. Po zwycięstwo w plebiscycie już
po raz drugi sięgnęła Marta Walczykiewicz
KTW Kalisz, mistrzyni Igrzysk Europejskich,
oraz wicemistrzyni Świata w kajakarstwie.

Weronika Humelt (z prawej)
i Nikol Płosaj wraz z trenerem
podczas poznańskiej gali

Dziewiąte miejsce Weroniki to nie jedyny
kórnicki akcent na poznańskiej gali. Trzecie
miejsce w plebiscycie na najlepszego trenera wielkopolski zajął szkoleniowiec UKS
Mróz Jedynka Kórnik Robert Taciak. To było
już trzecie podium naszego trenera w ciągu
ostatnich lat. Sporo głosów w tegorocznym
plebiscycie, otrzymali również Nikol Płosaj

Ferie na sportowo

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tytusa Działyńskiego
w Kórniku

OGŁASZA

NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ w r.szk.2016/17
o PROFILU
KOSZYKÓWKA,PŁYWANIE

W pierwszy dzień ferii zimowych w
Gimnazjum w Robakowie odbyła się kolejna
edycja Memoriału im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej oraz Mistrzostwa
Gminy w Futbolu Stołowym Pary Open.
Do turnieju w piłce halowej zgłosiły się
cztery zespoły, które zagrały systemem
każdy z każdym. W kategorii starszej wygrał
zespół FC Robakowo w składzie: Wrzesiński, Konowrocki, Dudek, kuchta, Baran.
Królem strzelców został Dawid Pawlak z
ekipy Thomalla 18 strzelając 12 goli.
W kategorii młodszej wygrał zespół
Drewno Team z Kórnika w składzie : Maślanka, Jankowski, Cyrulewski. Królem strzelców
został zdobywca 15 goli Krzysztof Maślanka.
W Turnieju tzw. piłkarzyków wzięło

OFERUJEMY:
-wysoki poziom szkolenia
-udział w obozach
-udział w turniejach
-profesjonalną kadrę trenerską
-dodatkowe 6 godz.zajęć sportowych

tel.kontaktowy:
sekr.618170196

Współpracujemy z MUKS‐em Poznań
jednym z najlepszych klubów mł.w Polsce.
DOŁĄCZ DO NAS
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udział 12 par. Tutaj grano systemem brazylijskim, czyli do dwóch przegranych meczy.
Zwyciężyła para dawnych absolwentów
gimnazjum Krzysztof Kruś i Jakub Szymankiewicz przed parą mieszaną Wiktor i Olga
Bursztyn i Konowrocki , Dudek.
Najlepsze drużyny oraz królowie strzelców otrzymali puchary i statuetki a wszyscy
uczestnicy drobne nagrody i upominki oraz
zostali poczęstowani słodkościami ufundowanymi przez Panią Dyrektor Gimnazjum
Bożenę Czerniak.
Nagrody wręczali : prezes UKS SOKÓŁ
Pan Andrzej Surdyk i Pani Dyrektor Bożena
Czerniak a nad całością czuwali sędziowie
Marcin Stanikowski i Paweł Pawlaczyk
PP

i Patryk Rajkowski. Poznański Wielki Bal
Sportowca był ostatnim akcentem podsumowań i refleksji za rok 2015. Kolej na
nadchodzący sezon, który rozpoczyna się
niebawem pełną parą. Dla Patryka Rajkowskiego docelową imprezą będą torowe
mistrzostwa Świata i Europy, dlatego większość czasu spędza w Pruszkowie, gdzie
będzie z kadrą narodową szlifował formę do
w/w imprez. Dla starszej grupy dziewcząt
natomiast najważniejszy będzie lipcowy
pierwszy damski Tour de Pologne W
nadchodzący weekend dzięki uprzejmości
państwa Mróz starsza grupa (seniorek) wylatuje już na dwa tygodnie do hiszpańskiego
Calpe, gdzie obecnie przebywa większość
grup zawodowych światowego kolarstwa.
Następnie część wraca na tydzień do kraju
pozaliczać egzaminy na studiach, a część
po drodze zostaje w Lloret de Mar, gdzie 9
marca dolatuje już większa grupa z juniorami i juniorami młodszymi. Tam przez kolejne
dwa tygodnie trenować będzie w sumie
osiemnastu zawodników i zawodniczek
UKS. Podczas drugiego zgrupowania na
akademickie Mistrzostwa Świata na Filipiny
wylatuje Nikol Płosaj, która wraz z Monika
Brzeźną – Mat Atom Sobótka, wystartuje w
dwóch wyścigach na szosie.
Paweł Marciniak

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Futsalistki awansowały do play-off!

Konkurs

„Europejska nagroda
młodzieżowa”
Zapraszamy do udziału w konkursie
„Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech. Konkurs
adresowany jest dla dzieci i młodzieży
z gminy Königstein oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Wspólnie w Europie - różnorodność kultur”
Na konkurs można zgłosić: prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania
szkolne nie będą brane pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut)
na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 1. od 6 do 9 lat, 2. od
10 do 13 lat, 3. od 14 do 17 lat, 4. od 18
do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, jak i indywidualni uczestnicy.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro.
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub
grupa, a także może być podzielona między kilku uczestników). Przewidywane są
również nagrody pocieszenia.
Prace prosimy składać w Wydziale
Promocji Gminy, Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości 41 do dnia
04.03.2016 roku.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie
się przed tegorocznymi wakacjami letnimi
w Königstein.
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Praca

*Mężczyzna 50 lat poszukuje każdej pracy w Kórniku lub okolicy. Tel. 797 679 451
*Poszukuję pracownika do branży wykończeniowej. Ocieplanie, szpachlowanie, malowanie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel. 507 555 135
*Panią do sprzątania, Biernatki. Tel. 608 518 789
*Poszukuję dwóch osób do pracy w sklepie spożywczym w Kórniku. Tel. 602 360 732

Paszport
do parków
krajobrazowych
Wielkopolski.

Inne
*Nowy segment w Borówcu, 120 m, wynajmę 1600 zł + opłaty. Tel. 602 214 931
*Na sprzedaż zadbana, wolna kamienica w Poznaniu – Stary Rynek, przystępna cena. Tel. 600 558 350
*Rozlewane perfumy męskie i damskie, biżuteria srebrna. Plac Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Usługi blacharsko-dekarskie. Tel. 604 855 151
*Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli. Tel. 723 777 153
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Mieszkanie na sprzedaż z garażem Łękno os. Przedwiośnie 75,7 m², 3 pok. Tel. 606 814 372 po 16:00
*Opel Insignia 2L/Diesel 160KM, 2009 r. kombi, srebrny gwarancją przebiegu 175 tys. km, bezwypadkowy. Tel. 501 303 029
*Kupie Fiata 126p „malucha” oraz wszelakie części z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Poszukuję do wynajęcia garażu na terenie Kórnika i okolic. Tel. 668 438 409
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy, wym. wz. 176 obw. kl. pierś. 128, obw. pasa 122. Cena 150 zł lub do negocjacji. Tel. 797 679 451
*Sprzedam ubranie robocze, nowe, wym. wz. 188, obw. kl. pierś. 130, obw. pasa 120. Cena 20 zł. Tel. 797 679 451
*Sprzedam akwarium panoramiczne, 200 litrów z pełnym wyposażeniem, roślinami i rybkami, 400 zł do negocjacji. Tel. 519 550 324
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety z możliwością mieszkania. Tel. 691 793 249
*Sprzedam Jukę doniczkową o wysokości 225 cm. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biurko w stanie bardzo dobrym o wymiarach dł. 112, szer. 44, wys. 75. Tel. 600 978 857
*Sprzedam szklaną ławę z półką w stanie bardzo dobrym o wymiarach dł. 109, szer. 59, wys. 45. Tel. 600 978 857
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow. 324 m² ul. Średzka 17. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenie biurowe 23 m² ul. Średzka 17. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok 150 m² ul. Wojska Polskiego 27. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokale użytkowe o pow. 200 m² i 2x100m² ul. Plac Niepodległości 32. Tel. 663 977 343
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok. 130 m², Czmoń, ul. Bnińska 31. Tel. 663 977 343
*Dom 75 m²/działka 420 m² w okolicach Kórnika, 169 tys. zł. Tel. 789 229 351
*Kupię ziemie rolną. Tel. 505 720 027
*Działka 1000 m² - 49900 zł. Tel. 789 229 351
*Mieszkanie 55 m² z działką 130 m², cena 170 tys. zł. Tel. 789 229 351
*Mieszkanie 85 m² z działka 130 m², cena 180 tys. zł. Tel. 789 229 351
*Bezpłatne porady dotyczące nieruchomości dla mieszkańców Gminy Kórnik ul.Poznańska 6 BONNEST
*Mieszkanie do wynajęcia 100 m², wysoki standard, 1800 zł/msc. Tel. 789 229 351
*Sprzedam wzmacniacz TECHNICS SU-V 500 z pilotem i instrukcją obsługi. Tel. 885 539 962
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Kórniku ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica. Tel. 602 100 088 - po 18.00
*Sprzedam 2 wózki, głęboki, spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, fotelik na rower, wieże Sony, maszynę do szycia, dwa grzejniki el. Tel. 506 490 723
*Sprzedam butle gazową 11 kg oraz pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem. Tanio! Okazja! Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led 8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop 195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz 1 szt. kormoran oraz stacje pogody bezprzewodową. Tel. 506 490 723

Podobnie jak w klasycznym
paszporcie, również i w tym
można przybijać pieczątki,
uzyskiwane w wybranych,
godnych odwiedzenia obiektach,
które dla posiadacza paszportu oferują
specjalnej zniżki.
Po uzyskaniu odpowiedniej liczby
pieczęci uzyskuje się prawo
do posiadania odznaki
Przyjaciel Parków
Krajobrazowych Wielkopolski .
Po zakończeniu akcji
losowanie nagród.
Paszport otrzymać można
w Wydziale Promocji UMiG Kórnik,
Kórnik - Plac Niepodległości 41
w godzinach urzędowania.
Akcja trwa do 30 listopada 2016 roku.

WYMIEŃ NAKRĘTKI
NA EKOTORBĘ.
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Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736,
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik,
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa infor
macja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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Akcja dla

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Aby pomóc Adamowi przynieś zakrętki od butelek PET
do Wydziału Promocji Gminy (Plac Niepodległości 41)
a otrzymasz ekotorbę (ilość toreb ograniczona)
Możesz także pomóc przekazując swój 1% podatku
wpisując w PIT: FUNDACJA DZIECIOM “ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS 0000037904 z dopiskiem: 27683 SARNOWSKI ADAM

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 26 lutego 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 19 lutego 2016 r.
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OGŁOSZENIA

Aby promować
najciekawsze walory regionu,
przygotowano publikację

Ogłoszenia DROBNE

12 lutego 2016 r.
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