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Prosto

z Ratusza
Spalarnia w schronisku
29 marca odbyło się kolejne Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko” w Skałowie. Podczas obrad podjęto
uchwałę zmieniającą plan finansowy
na 2018 rok. Zwiększono wydatki o 150
tys. zł z przeznaczeniem na zakup oraz
podłączenie pieca do kremacji zwłok.
Decyzja o zakupie pieca podyktowana
była nie tylko dużym zapotrzebowaniem
na tego typu usługę na terenie związku
międzygminnego, ale także na terenie
całego Powiatu Poznańskiego i Poznania.
W sprawie domu starców
W dniu 5 kwietnia Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z Panią Dyrektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego Krystyną Golą.
Przedmiotem spotkania była sprawa
przejęcia przez gminę budynku przy ulicy
Wojska Polskiego 25 w Kórniku („dom starców”). Od kilku lat gmina dąży do tego, aby
być właścicielem nieruchomości. Umożli-

wiłoby to gminie rozebranie starego budynku i budowę nowego. Obecne zapisy
w księdze wieczystej (prywatni właściciele)
uniemożliwiają gminie jakiekolwiek działania na tej nieruchomości. Ustalono, że
Gmina wystąpi do Sądu w Środzie Wlkp.
o zasiedzenie tej nieruchomości przez
Skarb Państwa, który reprezentuje Starosta Poznański. Starostwo będzie mogło
później przekazać nieruchomość gminie.
Rozbudują PSZOK?
W dniu 6 kwietnia gościli w Kórniku
przedstawiciele Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Jarocinie. Dyskutowano na
temat możliwości rozbudowy istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnyh w Czołowie. Proponuje się
wykorzystanie terenu przylegającego do
PSZOK do gromadzenia odpadów zielonych oraz wyposażenie punktu w urządzenia do rozdrabniania (zrębkowania) gałęzi.
Rozbudowa finansowana ma być przez
ZGO Jarocin, który stara się o środki finansowe na ten cel. W spotkaniu uczestniczyli: Witosław Gibasiewicz – prezes ZGO

Jarocin, Jarosław Warzygłowa – członek
zarządu ZGO Jarocin, Robert Przybysz –
prezes WKiUK „Wodkom”
Kórnik oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz.
W sprawie finansowania
modernizacji drogi
W dniu 11 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Przemysław
Pacholski spotkali się z Wicestarostą
Tomaszem Łubińskim i przedstawicielami
Zarządu Dróg Powiatowych. Przedyskutowano sytuację związaną z finansowaniem
modernizacji drogi Gądki – Szczodrzykowo
w związku z rozstrzygnięciem przetargu
na wykonawstwo. Najniższa oferta wykonawcy opiewa na 15 mln zł, podczas gdy
przed przetargiem zakładano koszty około
10,5 mln zł. Zadanie ma być współfinansowane ze środków Wojewody Poznańskiego,
Powiatu Poznańskiego i Miasta i Gminy Kórnik. Uzgodniono, że Gmina Kórnik i Powiat
Poznański wystąpią do Rady Gminy i Rady
Powiatu o solidarnym pokryciu brakującej
kwoty.
◊ Opr. ŁG

Dofinansują termomodernizację

Dnia 5 kwietnia 2018 roku Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz z Marszałkiem Markiem
Woźniakiem podpisali umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Radzewie” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO2014+.
Celem głównym projektu jest wspieranie
efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania OZE
w infrastrukturze publicznej m.in. poprzez
termomodernizację obiektu edukacyjnego,
poprawę warunków pracy i przebywania
na terenie budynku Szkoły Podstawowej
pracowników i uczniów, podniesienie
standardu życia oraz świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a także
promocję OZE i redukcję CO2. Zakres prac
związanych z termomodernizacją w ramach projektu obejmie głównie: ocieplenie
stropodachu płaskiego nad łącznikiem

i częścią dobudowaną oraz salą gimnastyczną, dachu, ścian zewnętrznych i podłogi
na gruncie, wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację systemu
grzewczego, systemu przygotowania CWU
oraz instalacji elektrycznej, a także zmianę
aranżacji pomieszczeń i ich odświeżenie po
pracach termomodernizacyjnych. Realizacja
projektu przyczyni się zatem do zreduko-

wania kosztów eksploatacji i ogrzewania
budynku oraz wpłynie na poprawę jakości
środowiska poprzez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.
Planowana całkowita wartość projektu:
3 175 947,14 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:
2 393 445,68 zł
◊ Anna Biernacka
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XLV Sesja RMiG

W dniu 28 marca br. odbyła się XLV Sesja
Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Uchwały
Podczas sesji, zgromadzeni Radni:
-dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na
lata 2018-2027;
-dokonali zmiany ustawy budżetowej
na rok 2018;
-zmienili uchwałę w sprawie utworzenia
żłobka w Kamionkach oraz nadania mu
statutu. Zmiany wynikały ze zmian ustawowych w zakresie regulujących funkcjonowanie żłobków przepisów prawa;
-określili wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Kórnik. Placówki prowadzą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie, w dniach
od poniedziałku do piątku. Wysokość
pobieranej opłaty za każdą godzinę
korzystania przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym wynosi 1 zł
(z możliwością obniżenia w określonych
w uchwale przypadkach);
-uchwalili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Kórnik;
- podjęli uchwałę dotycząca pomocy
finansowej (168.420 zł) Powiatowi
Poznańskiemu w związku z realizacja
budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej Swarzędz – Gądki na odcinku
od pętli autobusowej przy węźle Koninko
do miejscowości Żerniki;
- podjęli uchwałę dotyczącą pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy
sygnalizacji „ALL-RED” w ciągu drogi
powiatowej nr 2468P w miejscowości
Prusinowo;
- wskazali wstępne miejsce lokalizacji
nowego przystanku komunikacyjnego
w ciągu drogi powiatowej nr 2472P ulicy Konarskiej w rejonie skrzyżowania
z ulicą Radosną - strona prawa i lewa
w miejscowości Kórnik;
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm.
Kórnik;
-podjęli uchwałę w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez burmistrza do treści
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie
ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych
Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik;
-uchylili uchwałę w sprawie przystąpie-
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nia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów wsi Konarskie, Radzewo,
Czmoniec, część wsi Czołowo oraz część
wsi Czmoń, gmina Kórnik;
-podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr
434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą,
gmina Kórnik;
-podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Czołowie, dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1;
- podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla
wschodniej części ulicy Wapiennej;
- podjęli uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Konarskie.
Ulica Żurawinowa – ma swój początek
od ul. Długiej i biegnie do dz. nr 61/9,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 61/29, 61/27, 61/24 i 61/21;
- podjęli uchwałę w sprawie podziału
Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Okręg wyborczy nr 1 - Miasto Kórnik –
reprezentować będzie 6 radnych.
Okręg wyborczy nr 2 - sołectwa: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Borówiec,
Czmoniec (wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec,
Konarskie (obejmuje wsie: Konarskie
i Dworzyska), Mościenica, Prusinowo,
Radzewo, Skrzynki - reprezentować będzie 5 radnych.
Okręg wyborczy nr 3 - sołectwa: Borówiec Nowy, Kamionki, Koninko (wsie:
Koninko i Świątniczki), Szczytniki – reprezentować będzie 5 radnych.
Okręg wyborczy nr 4 -sołectwa: Dachowa, Dziećmierowo, Gądki, Kromolice,
Pierzchno, (obejmuje wsie: Pierzchno,
Celestynowo), Runowo, Szczodrzykowo,
Robakowo-osiedle, Robakowo-wieś,
Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki)reprezentować będzie 5.
W zakresie tego podziału sprzeciw
w imieniu Klubu Radnych „Aktywny Samorząd” zgłosił radny Tomasz Nagler.
Wskazał on za niewłaściwe umieszczenie
Borówca i Borówca Nowego w odrębnych okręgach.

- podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia
terminu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku;
- podjęli uchwałę w sprawie utworzenia
stałych obwodów do głosowania (w ilości
14 ) na obszarze Miasta i Gminy Kórnik,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Szczegóły na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/18310
O czym dyskutowano?
Mieszkaniec osiedla Tygrysiego (I etap)
odniósł się do odpowiedzi na petycję
jaka wpłynęła do rady w sprawie budowy
drogi. Radni pytali o szczegóły dyskusji
o „Projekcie Kórnik”, która toczyła się
w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie.
Rozmawiano na temat regulacji rzeki
Kopli i podtopień terenów jakie miały
miejsce w ostatnim czasie w okolicach
Żernik. Radna Julia Bartkowiak pytała
o szczegóły ustaleń z organizatorem
triatlonu planowanego na sierpień br.
Wiceburmistrz Antoni Kalisz przekazał
szczegóły rozmów w sprawie usprawnienia przepływu informacji pomiędzy firma
odbierającą odpady a mieszkańcami
i urzędem. Radni przekazali uwagi na
temat harmonogramu odbioru odpadów
i spóźniania się firmy z jego realizacją.
Radni pytali o szczegóły jednej z interwencji patrolu łączonego Straży Miejskiej
i Straży Leśnej w okolicach Kamionek.
Zgłoszono potrzebę oceny technicznej
przepustu pod droga w Skrzynkach.
Radna Beata Bruczyńska pytała o powody skrócenia czasu odbierania ścieków
dowożonych do administrowanej przez
Aquanet oczyszczalni w Borówcu i ewentualne zwiększenie kosztów odbioru.
Skrytykowała także drugie wydanie Leksykonu „Krajoznawczego gminy Kórnik”
Radny Stanisław Duszczak zaproponował, by jubileusze odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczcić zasadzeniem 100 lip. Dyskutowano o reorganizacji komunikacji
na terenie gminy. Przekazano informację
o planach organizacji dożynek archidiecezjalnych w Szczodrzykowie. Jedna
z mieszkanek zaapelowała, by dogłębnie
i szczegółowo przeanalizować skargę
jaka wpłynęła na działania dyrektor Szkoły podstawowej w Kórniku. Zgodziła się
przyjąć zaproszenie na obrady Komisji
Rewizyjnej.

◊ Opr. MH i ŁG

5

Nowa siedziba
Wydziału OŚiR

Od dnia 5 kwietnia 2018 r. Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa został
przeniesiony do budynku przy placu
Niepodległości 42.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora
Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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 środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka
oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 14 maja
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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 środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej
oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik etap III a, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 23 kwietnia
2018 r. do 15 maja 2018 r. w siedzibie

2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Projekt planu dostępny będzie w okresie
wyłożenia również na stronie kornik.pl
w aktualnościach w zakładce projekty
mpzp wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu objętego
niniejszą uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz.
17:00 (sala USC – parter, wejście od strony
parkingu). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu
dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie kornik.pl w aktualnościach
w zakładce projekty mpzp wyłożone do
publicznego wglądu.
Przedmiotem planu miejscowego jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji,
a także komunikacji i infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r.
w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035
Czołowo 7, o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, uwagi do projektu planu
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik pok. 211.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w
rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej
w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina
Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2017 r. poz. 1073 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 środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w
rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w
Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych
Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

13 kwietnia 2018 r.

w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 14 maja
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Projekt planu dostępny będzie w okresie
wyłożenia również na stronie kornik.pl w
aktualnościach w zakładce projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu objętego
niniejszą uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz.
17:00 (sala USC – parter, wejście od strony
parkingu). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do
projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w
formie pisemnej, ustnie do protokołu z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 maja 2018 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Apteki na terenie gminy Kórnik

Apteka ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. (61) 817-01-28
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 8.00-20.00
Sobota 9.00-13.00
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

Straż Miejska podsumowuje kontrole
Kończy się już sezon grzewczy, czas zatem
na podsumowanie działań Straży Miejskiej
w Kórniku związanych ze szkodliwością
spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych na terenie naszej gminy.
W okresie od 21.10.2017 do 07.04.2018
do Centrum Monitoringu i Zdarzeń
działającego całodobowo w strukturach
Straży Miejskiej wpłynęło 91 zgłoszeń
od zaniepokojonych Mieszkańców skarżących się na silne zadymienie pochodzące z kominów oraz uciążliwy zapach
sugerujący spalanie śmieci. Każdy z tych
sygnałów został sprawdzony. Jednocześnie Strażnicy z własnej inicjatywy oraz
w ramach realizacji czynności dla Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG
Kórnik przeprowadzili 220 kontroli posesji ze szczególną uwagą na gospodarkę
ściekowo – śmieciową. W 9 przypadkach
podczas oględzin kotłowni oraz paleniska
potwierdzono spalanie odpadów poza
przystosowanymi do tego celu instalacjami, nakładając na winnych wykroczenia
mandaty karne na podstawie art. 191
Ustawy o Odpadach.
Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych
czynności kontrolnych ujawnili również
wiele innych nieprawidłowości takich jak
m.in.: brak umów na wywóz nieczystości
ciekłych, brak pojemników na odpady czy

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 8.00 – 13.00
Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. (61) 893-72-89
Godziny otwarcia:
Pn. – pt 8.00 - 20.00
Sobota 8.00 - 14.00
Niedziela – nieczynne

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

Apteka „Topfarm”,
ul. Stanisława Woźniaka 3, Kórnik
Tel. (61) 64-17-900
Godziny otwarcia:
Pn. – pt 8.00 - 20.00
Sobota 8.00 - 18.00
Niedziela 10.00 – 16.00

Punkt Apteczny „Recepta Na Zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608-095-985
Godziny otwarcia:
Pn. – pt. 9.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 14.00
Niedziela – nieczynne

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

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
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niezgodności w deklaracjach śmieciowych
(większa ilość osób zamieszkujących
w stosunku do zgłoszonych w deklaracjach), w związku z czym nałożyli 19
mandatów karnych na podstawie art. 10
ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach. W przypadku
jednej osoby, która uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli swojej kotłowni, co
zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego
jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, prowadzone
jest obecnie osobne postępowanie przez
Komisariat Policji w Kórniku.
Z roku na rok wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca szkodliwości spalania
odpadów oraz smogu, co przekłada się
na wyraźnie większą ilość zgłoszeń, a tym
samym przeprowadzonych kontroli.
Mieszkańcy są coraz bardziej wyczuleni
na nadmierne zadymienie i nieprzyjemny
zapach, jednak jak wynika ze statystyk
pokontrolnych Straży Miejskiej nie tylko
w Kórniku, ale także w innych miastach,
w zdecydowanej większości przypadków
jest to wynik opalania węglem niskiej
jakości lub wilgotnym drewnem w często
przestarzałych piecach, a nie efekt spalania szkodliwych substancji.
Silne zadymienie występuje również
podczas rozpalania, a także przy mało

wietrznej pogodzie i dużej wilgotności
powietrza, kiedy to dym szybko opada na
ziemie. Kilkukrotnie zdarzało się, że na
obrazie z kamer monitoringu miejskiego
nie potwierdzono zgłaszanego silnego
zadymienia, ponieważ rozwiał już je
wiatr. Mimo to, Strażnicy zawsze udawali
się pod wskazany adres, żeby wykluczyć
spalanie śmieci. Dlatego w uzasadnionych
przypadkach warto chwilę poczekać ze
zgłoszeniem, żeby nie narażać sąsiadów
na niepotrzebne kontrole. Wielu osób
nie stać, niestety, na kupno opału wyższej
jakości lub też padają ofiarą nieuczciwych
sprzedawców. Pod uwagę należy wziąć
również kolor wydobywającego się z komina dymu – o spalaniu odpadów świadczyć
może dym w kolorze bladopomarańczowym lub w odcieniach czerwieni, natomiast czarny, szary lub biały dym wskazuje
na opalanie najprawdopodobniej węglem
lub drewnem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze
jednak warto zgłosić swoje zastrzeżenia
Straży Miejskiej. W tym miejscu chcemy
podziękować za każdy sygnał z Państwa
strony – dzięki współpracy i czujności
Mieszkańców szybciej uda się wyeliminować trucicieli z naszego otoczenia.
				
◊Straż MiejskawKórniku

Zarząd
Zarząd Województwa
Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskiego
informuje:
informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa
Wwielkopolskiego,
trosce o zdrowieod
i życie
mieszkańców,
na terenie
całego województwa
1 maja
2018 r. zaczynają
obowiązywać
UCHWAŁY
wielkopolskiego,
od 1zakazują
maja 2018
r. zaczynają
obowiązywać
ANTYSMOGOWE,
które
stosowania
najgorszej
jakości UCHWAŁY
paliw stałych
np. bardzo drobnego
lubstosowania
węgla brunatnego
czyjakości
flotokoncentratu.
ANTYSMOGOWE,
które miału
zakazują
najgorszej
paliw stałych
np.
bardzowszystkie
drobnegonowe
miałukotły
lub węgla
czy flotokoncentratu.
Ponadto
musząbrunatnego
zapewnić możliwość
wyłącznie
automatycznego
podawania
wysoką
efektywność
energetyczną
Ponadto wszystkie
nowe paliwa,
kotły muszą
zapewnić
możliwość
wyłącznieoraz
dotrzymanie norm emisyjnych.
automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz
Szczegółowe informacje
znajdują
na stronie www.umww.pl
dotrzymanie
normsięemisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl
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Honorowy tytuł dla Leszka Grześkowiaka

7 kwietnia 2018 r. w Zamku Kórnickim
odbyła się niezwykła uroczystość. Członkowie Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu nadali Panu
Leszkowi Grześkowiakowi, wieloletniemu
pracownikowi Zamku Kórnickiego, tytuł
honorowego przewodnika turystycznego
po Poznaniu i Wielkopolsce, jako wyraz
uznania za wieloletnią współpracę z Kołem
Przewodników PTTK i pomoc w szkoleniu
przewodników. W czasie uroczystości wspo-

minano wieloletnie kontakty z p. Leszkiem,
który z Zamkiem Kórnickim związany jest
już od CZTERDZIESTU LAT! Podkreślano
jego profesjonalizm, ogromną wiedzę na
temat historii Zamku i jego właścicieli oraz
przede wszystkim życzliwość dla wszystkich
odwiedzających Zamek.
Cieszymy się, że w tak piękny sposób rozpoczęto świętowanie jubileuszu Pana Leszka…
Ciąg dalszy w sierpniu! Gratulujemy.

◊ Pracownicy PAN Biblioteki Kórnickiej

Zapraszamy do udziału w inscenizacji

Legion na obchody 100-letniej rocznicy
Powstania Wielkopolskiego przygotowuje
scenę faktu „Rzeczpospolita Kórnicka”,
opartą o wspomnienia dowódcy Kompanii
Kórnickiej pod Zbąszyniem, Stanisława Celichowskiego (Poznań 1935).
Zapraszamy chłopców, syna z ojcem, do
aktywnego włączenia się w prace nad
inscenizacją, ważny patriotyzm lokalny
i pasja. Próby pod kierunkiem wojskowego
w soboty po południu w Kórnickim Ośrodku
Kultury. Z inscenizacji zostanie nagrany film
video oraz wydana pamiątkowa publikacja.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie informacyjne: 28.04, KOK, 15.00.
Stanisław Celichowski tak w swych wspomnieniach opisuje Kórnicką Kompanię:
„Charakteryzowało kompanię ścisłe związanie z okolicą, z której pochodziła, z jej
tradycjami i historią. Miała więc charakter
patriarchalno-terytorialny. Obok gorącego
patriotyzmu ogólnonarodowego cechował
ją patriotyzm lokalny, kórnicki, dbałość
o honor swych miasteczek i wsi. Walczyła nie
tylko o wolność i świetność Polski, lecz także
o to, by do wawrzynu zasług patriotycznych
Kórnika (…) nowy dołączyć listek”.
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Wielkanoc na zdjęciach
Wielkanoc dla wielu z mieszkańców naszej
gminy pozostaje nierozerwalnie związana
z liturgią Wielkiego Tygodnia. Liturgia ta,
bogata w formie, pełna symboliki, dostarcza
bodźców do przemyśleń i generuje emocje.
W parafiach naszej gminy mogliśmy uczestniczyć w kilku drogach krzyżowych ulicami
miasta i wiosek, tydzie wcześniej był kolorowe, tradycyjne palmy, w świątyniach
przedstawiano symboliczne groby Jezusa a
w Wielką Sobotę święcono potrawy a potem
płonął ogień. Kulminacją świętowania była
procesja rezurekcyjna. Oto krótki fotoreportaż z okresu Wielkiej Nocy w Kórniku, Bninie
(patrz okładka) i Borówcu.

Grób Pański w Borówcu
www.facebook.com/parafiaborowiec

Liturgia Światła w Kórniku
Fot. Ł. Błaszyk

Grób Pański w Kórniku
Fot. Ł. Błaszyk

Dołączmy „swój listek”, zadbajmy o to,
by w inscenizacji nie zabrakło szerokiej
reprezentacji dzisiejszych spadkobierców
kórnickich Powstańców Wielkopolskich.
Powstańców, jak pisze Celichowski, których
„psychika stała pod wpływem narodowego
wyszkolenia przedwojennego, tradycji
patriotycznych dziedziców Kórnika, Działyńskich i Zamoyskich, oraz ich pełnomocnika
dr. Zygmunta Celichowskiego. Współpraca
lokalna na niwie narodowej i społecznej
wiązała ich ściśle z ich dowódcą, pod Kórnikiem rodzonym”.
Naszą sceną faktu chcemy przybliżyć postawę ówczesnych żołnierzy-powstańców, ich
motywację, emocje i dążenia. Ale również
wpisać ich działania w postawy dzisiejsze,
połączyć przeszłość z teraźniejszością wyróżnionym przez Celichowskiego „honorem
kórnickim”, tym prawdziwym pomostem
łączącym pokolenia.
Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu!
Cześć i chwała
Bohaterom Powstania Wielkopolskiego!
◊ Anna Witek z Legionem

Droga Krzyżowa w Bninie
www.facebook.com/swwojciechbnin
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Prezes K-BBK na zebraniu EGS

Plenarne Posiedzenie Europejskiej Federacji
Bractw Kurkowych (EGS) wraz z inwestyturą
Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana - Żatec 5 - 7 kwietnia 2018, z udziałem
Marka Baranowskiego, prezesa Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
W dniach 6-7 kwietnia roku w Żatecu koło
Pragi w Czechach odbyło się zebranie plenum EGS. Przewodniczył prezydent EGS
Karol Ludwik książę de Merode. W kościele
pw. Najświętszej Marii Panny w Żatecu, ordynariusz diecezji litomierzyckiej ks. bp Jan
Baxant odprawił mszę świętą koncelebrowaną, podczas której odbyła się inwestytura nowych rycerzy św. Sebastiana. W grupie braci,
którzy zostali włączeni do Rycerstwa Św. Sebastiana znajdowało się kilkunastu Polaków
m.in. Marek Baranowski z Kórnika, Jan Lis ze
Środy, Dariusz Dolecki z Łodzi, Krzysztof Kowalski z Tarnowa oraz Mirosław Malinowski
i Marian Satała z Krakowa. Spośród Polaków
dwaj bracia Tadeusz Żychlewicz z Pleszewa
i Michał Wieremiejczyk z Warszawy zostali
podniesieni do rangi komandorów.
Ceremonia przyjmowania do Rycerstwa jest
bardzo uroczysta. Przyjęcie w szeregi Rycerstwa św. Sebastiana, ewentualnie awans lub
też podniesienie do wyższej rangi odbywa
się zawsze w ramach liturgii mszy świętej. W
kościele w nawie głównej zajmują miejsce
bracia kurkowi - rycerze św. Sebastiana w
swoich strojach organizacyjnych. Kapituła
Rycerstwa zajmuje miejsce w prezbiterium,
również w prezbiterium zajmują miejsca
kandydaci. Na koniec czytania Słowa Bożego
bezpośrednio przed modlitwą powszechną
odbywa się inwestytura. Główny celebrans,
w Żatecu ks. bp. Jan Baxant, zapraszał najwyższych rangą reprezentantów Rycerstwa
(z reguły jest to Wielki Mistrz oraz Przeor i
Kanclerz) by dokonali ceremonii inwestytury. W Żatecu ceremonię poprowadził Wielki
Przeor Karol Ludwik książę de Merode. Po
uroczystym ślubowaniu, które brzmi: „Ja,
przy wsparciu Boga w Trójcy Jedynego,
Ojca, Syna i Ducha Świętego ślubuję uznać
hasło Rycerstwa św. Sebastiana w Europie
„Pro Deo. Pro Europae Christianae Unitate,
Pro Vita za myśl przewodnią naszego życia,
że ze wszystkich sił stosować się do decyzji
gremiów naszej wspólnoty, kształtować
rycerskie cnoty, wspierać braci i siostry we
wspólnocie Rycerstwa”. Wielki Przeor Karol
Ludwik książę de Merode wygłosił następnie
formułę: „Jesteście teraz pełnoprawnymi
członkami naszej wspólnoty. Otrzymujecie
znaki waszej przynależności, które powinny
być dla was wezwaniem do służby, a nie do
próżności”. Miałem przyjemność być przyjęty
do wspólnoty rycerskiej w 1989 r przez Otto
v. Habsburga, w Valkenburg ann de Geel,
jako jeden z pierwszych w Polsce
Po nabożeństwie nastąpiły gratulacje dla
nowych rycerzy. W Żatec odbył się charytatywny turniej strzelecki – sebastianowy V
Komandorii z udziałem wszystkich obecnych

uczestników. Wieczorem w hotelu Lions
w Nesuchyne odbyła się biesiada. Tak się
złożyło, że prezydent EGS Karol Ludwik
książę de Merode obchodził w tym dniu 70.
urodziny. Posypały się więc życzenia i drobne upominki. Marek Baranowski przekazał
uczestnikom opracowanie poświęcone Kórnicko - Bnińskiemu Bractwu Kurkowemu, w
trzech wersjach językowych. Wśród gości byli:
wiceprezydent EGS Jos Verbeeten i skarbnik
EGS Louis Litjens z Helden-Paningen w Holandii, zaprzyjaźniony od 1989 r z Kórnicko-Bnińskim Bractwem Kurkowym.
Ważnym wydarzeniem w dniu 7 kwietnia.
było Plenarne Posiedzenie EGS i Rycerstwa
Świętego Sebastiana. Poprzedził je uroczysty
przemarsz jej uczestników przez Stare Miasto, z udziałem orkiestry oraz zaproszonych
gości. Wydano specjalne materiały oraz

Miejsce wstydu

Półwysep Szyja jest miejscem niezwykłym.
Z jednej strony ślady osady człowieka
kultury łużyckiej, pozostałości warowni
pierwszych Piastów z okresu kształtowania
się naszego państwa. Z drugiej miejsce
uświęcone - cmentarz parafialny.
Jest to także, niestety, miejsce wielkiego

medal pamiątkowy. W zebraniu plenarnym
EGS, uczestniczyło poza ścisłym prezydium
EGS ponad 120 delegatów i gości z wszystkich
Regionów EGS. Region V, tworzą: Polska,
Węgry, Słowacja, Słowenia, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Rosja i Ukraina. W skład polskiej reprezentacji wchodzili m.in.: Andrzej
Wegner - wiceprezydent EGS, Paweł Przychodniak - sekretarz Regionu V EGS, członek
Prezydium EGS, komandor V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana, Adam Gołembowski
- członek Plenum EGS, prezes Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Mariusz
Thomas - członek Plenum EGS, skarbnik V
Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe jest
ambasadorem Kórnika w Europejskiej Organizacji EGS.
		
◊ Kazimierz Krawiarz

wstydu. Niewyobrażalna ilość śmieci zalega
na skarpie uświęconej ziemi i w zaroślach
obrastających bezcenne archeologiczne
zabytki.
28 kwietnia zorganizowana zostanie akcja
sprzątania tego miejsca. To ważna inicjatywa i zapraszamy wszystkich wrażliwych

mieszkańców do pomocy w posprzątaniu
tego miejsca.
Ważniejsze jednak jest to, by niektórzy
zrozumieli, że śmieci wyrzuca się w innych,
przeznaczonych do tego miejscach.
◊ ŁG

1. Czy Pana/i zdaniem wskazany obszar wymaga ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu przestrzeni
publicznej? (Proszę wstawić X w jednym polu)
Zdecydowanie tak
Nie mam zdania
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
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Zapraszamy do konsultacji

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik zwraca się z prośbą
o wzięcie udziału w badaniu ankietowym,
którego zadaniem jest rozpoznanie problemów występujących na wskazanych
obszarach, analiza przyczyn ich występowania oraz dyskusja nad możliwymi
sposobami przeciwdziałania tym problemom. Poniżej znajduje się formularz ankiety, który wypełniony można wysłać lub
dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto formularz
dostępny będzie w wersji elektronicznej

na stronie Urzędu (www.kornik.pl) oraz
na portalach społecznościowych Gminy.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie programu
rewitalizacji. Jej nadrzędnym celem jest
rozwiązywanie problemów społecznych.
Podstawą ubiegania się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
jest program rewitalizacji pozytywnie
zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski.

Obszar rewitalizacji wyznaczony został
na podstawie przeprowadzonej diagnozy
czynników i zjawisk kryzysowych oraz ich
wewnątrzgminnego zróżnicowania. Na
poniższej grafice przedstawiono część
miejską obszaru rewitalizacji. Ponadto
w granicach obszaru rewitalizacji zlokalizowane są sołectwa: Dziećmierowo oraz
Żerniki. Państwa zdanie na temat obszaru
rewitalizacji pozwoli na stworzenie takiego Programu, który stanowić będzie
odpowiedź na rzeczywiste problemy oraz
spełniać będzie Państwa oczekiwania odnośnie procesu rewitalizacji.

2. Która grupa społeczna zamieszkująca wskazany obszar rewitalizacji jest w największym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym? (Proszę wstawić X w jedynym polu)
Osoby starsze/ emeryci

Niepełnosprawni

Bezrobotni

Dzieci i młodzież z ubogich rodzin

3. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze społecznej?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Brak
natężenie
natężenie
problemu
problemu
problemu
Przestępczość (kradzieże, rozboje, chuligaństwo, wandalizm)
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard itp.)
Patologie w rodzinie (przemoc, zła opieka, rażące zaniedbywanie dzieci)
Ubóstwo
Bezrobocie
Jeżeli tak, to jaka jest jego główna przyczyna?
brak miejsc pracy;
brak odpowiednich kwalifikacji osób bezrobotnych;
brak chęci do podjęcia pracy.
Trudna sytuacja emerytów i osób niepełnosprawnych
Niski poziom edukacji w szkołach
(brak bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów)
Zaburzenia stosunków międzyludzkich, brak więzi społecznych (brak
życzliwości, obojętność, egoizm, nietolerancja, brak zaufania)
Niska aktywność społeczna mieszkańców
Odpływ młodych mieszkańców
4. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze gospodarczej?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Brak
natężenie
natężenie
problemu
problemu
problemu
Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
Brak wsparcia pozwalającego łączyć życie rodzinne i zawodowe
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
Brak funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej
5. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze środowiskowej?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Brak
natężenie
natężenie
problemu
problemu
problemu
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Zanieczyszczenia powietrza – spaliny samochodowe, palenie w tradycyjnych piecach opałem o niskiej jakości
Zaśmiecenie ulic i przestrzeni publicznych, nielegalne składowiska odpadów
6. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze technicznej?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Brak
natężenie
natężenie
problemu
problemu
problemu
Zły stan zabytków
Zły/ niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Zły/ niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych
Zły/ niewystarczający stan techniczny infrastruktury drogowej
Występowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w
przestrzeni publicznej
Brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska w obiektach budowlanych

Wysokie
natężenie
problemu

Wysokie
natężenie
problemu

Wysokie
natężenie
problemu

Wysokie
natężenie
problemu

7. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Wysokie
Brak
natężenie
natężenie
natężenie
problemu
problemu
problemu
problemu
Zdewastowane, opuszczone tereny
Brak lub niewystarczająca ilość funkcjonalnych terenów służących wypoczynkowi i rekreacji
Niski poziom estetyki przestrzeni publicznej
Brak lub niska jakość podstawowych usług
8. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy związane z jakością życia?
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu)
Małe
Średnie
Brak pronatężenie
natężenie
blemu
problemu
problemu
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niewystarczająca oferta kulturalna
Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna

Wysokie
natężenie
problemu

9. Proszę o wskazanie najważniejszych korzyści, jakie według Pana/i, powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji gminy Kórnik. (Proszę o zaznaczenie max. 4 efektów)
Wzrost umiejętności/ kwalifikacji/ kompetencji mieszkańWłączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożoców
nych marginalizacją
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publiczaktywności
nych
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Rozwój przedsiębiorczości
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
Zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawOrganizowanie imprez, pikników, wydarzeń kulturalnych
nym
sprzyjających integracji społecznej
Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego mieszkańPoprawa stanu technicznego zabytków, dbanie o dzieców w każdym wieku
dzictwo kulturowe
Likwidacja barier architektonicznych
Poprawa oferty edukacyjnej i kulturalnej

10. Metryczka
Płeć:

kobieta;

mężczyzna

Miejsce zamieszkania:
Wykształcenie:
niepełne podstawowe;
podstawowe;
gimnazjalne;
zasadnicze zawodowe;
średnie;
policealne;



obszar rewitalizacji;

poza obszarem rewitalizacji

Status zawodowy:
uczeń/ student;
pracujący zawodowo;
prowadzący własną działalność gosp.;
rolnik;
bezrobotny;
emeryt/ rencista.

Wiek:
od 18 do 24 lat;
od 25 do 34 lat;
od 35 do 45 lat;
od 46 do 59 lat;
60 lat i więcej.

wyższe.

Formularz ankiety prosimy po wypełnieniu wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

13 kwietnia 2018 r. 15
Władze Gminy zachęcają do zgłaszania
własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które Państwa zdaniem
przyczynią się do rozwiązywania zidentyfikowanych na obszarze problemów
społecznych. Szczegółowe informacje
odnoście rewitalizacji znajdą Państwo
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.kornik.pl w zakładce
rewitalizacja znajdującej się w „strefie
mieszkańca”.
Informujemy, że spotkanie konsultacyjne
w przestrzeni publicznej odbędzie się
w niedzielę 15 kwietnia od godziny 12:00
przy Wigwamie w Czmońcu. Na miejscu
funkcjonował będzie punkt informacyjny
odnośnie rewitalizacji w Gminie Kórnik,
będzie możliwość wypełnienia ankiety
oraz zgłoszenia własnych pomysłów na
rewitalizację Kórnika. W ramach punktu
udzielane będą wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji w gminie
Kórnik oraz prezentowane będą wyniki
analizy wskaźnikowej, za pomocą której
wyznaczono obszar rewitalizacji.

13 kwietnia 2018 r. 17
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Uczyć z pasją

Noc Sów

„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin
5 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie odbyła się konferencja metodyczna
nauczycieli plastyki z warsztatem plastycznym pt.: „CZTERY PORY ROKU W SZKOLE.
WIOSNA – WARSZTAT PLASTYCZNY. ARTS
& CRAFTS.”. Organizatorami zajęć były dwie
szkoły: wspominana już Szkoła Podstawowa
w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Kamionkach. Zajęcia odbyły się we współpracy
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu, który reprezentowała Pani
Elżbieta Witkiewicz – doradca metodyczny.
Tego dnia swoje prace tworzyli nie uczniowie, a sami nauczyciele oraz zaproszeni

goście. Uczestnicy wykonali piękne półprzestrzenne wieńce wielkanocne, które
zaprezentowali w holu budynku Szkoły
Podstawowej w Robakowie. Tworzywem
przewodnim był filc.

Pożegnanie zimy w SP nr 2

Konferencję prowadzili pani Sylwia Przybylska-Sawicka wspólnie z panem Przemysławem Kolińskim.
◊ Sylwia Przybylska-Sawicka,
Przemysław Koliński
W oddziałach przedszkolnych 0 a i 0 b nie
ma czasu na nudę! Dzieci mając dość przenikliwego zimna wzięły sprawę w swoje ręce –
postanowiły pożegnać zimę! Przygotowania
rozpoczęły 20 marca, gdy wspólnie tworzyły
Marzannę. Na dywanie panował śmiech
i wyścig w tworzeniu papierowych korali.
Przy stołach znajdował się salon urody,
pracownia krawiecka oraz kącik do zadań
specjalnych, w którym tworzono „magiczną
pelerynę”. Po połączeniu wszystkich elementów powstała Marzanna! Następnego
dnia (21 marca) dzieci wyruszyły wraz z Marzanną do miejsc, które chętnie odwiedzały
zimą. Barwnym korowodem udały się na
spacer po Promenadzie im. Wisławy Szymborskiej, gdzie głośnymi okrzykami żegnały
zimę. Jednak głównym celem podróży nie
była Promenada, a Poczta Polska, skąd wysłano Marzannę na Biegun Północny. Mamy
nadzieję, że udało nam się odstraszyć zimę!
◊ Klaudia Regulska

Owocowo-warzywny Pierwszy Dzień Wiosny!

Długo wyczekiwana wiosna w końcu pojawiła się w Przedszkolu ,,Kolorowy Świat” w
Szczodrzykowie i zachęcała do zdrowego
odżywiania się. 21 marca dzieci żegnały
zimę, wysłyłając Marzanne do ciepłych
krajów by tam się wygrzała i wróciła do
nas w grudniu. Zaś wesołą piosenką oraz
ciekawymi hasłami przedszkolaki witały
Panią Wiosnę. W naszym przedszkolu
odbył się grupowy konkurs plastyczny pt.
,,Owocowo-warzywna Marzanna”, za który
grupy przedszkolne otrzymały pamiątkowy
dyplom i drobną niespodziankę. Z prac dzieci utworzoną wystawę, którą można było
oglądać w przedszkolu. Każda grupa zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcie z Panią Wiosną
i otrzymałą od niej wiosenne zadania do

rozwiązania. Podczas kolorowego korowodu ulicami Szczodrzykowa dzieci wraz z
Panią Wiosną budziły przyrodę. Przedszkolaki z pomocą wychowawców przygotowały
zdrowy poczęstunek dla rodziców. Rodzice
mogli skosztować wiosennych sałątek warzywnych, owocowych koktajli oraz koreczków. Najstarsza grupa ogłaszała przybycie
wiosny również w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Szczodrzykowie, częstując
dyrekcję, pracowników oraz uczniów warzywną przekąską.

◊ MS

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie należy do sieci Szkół na pTAK!, czyli
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej poświęconej przyrodzie, a w szczególności ptakom.
W ramach akcji organizujemy szereg zajęć,
spotkań, spacerów oraz wydarzeń, które
przybliżają nam przyrodę. Akcja nie jest
ograniczona wiekowo, toteż z ideą na pTAK!
wychodzimy również do rodziców.
Ostatnio, 26 marca 2018r. w ramach
działań na pTAK!, już po raz drugi w naszym przedszkolu, odbyła się Noc Sów
– ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne,
którego pomysłodawcą i koordynatorem
jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Późnym
popołudniem gościliśmy w przedszkolu
ponad 30 uczestników (dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola), którzy dzięki
ornitologowi - panu Michałowi Jankowskiemu - poznali ciekawostki z życia sów,
a szczególnie ich budowę, zmysły, zwyczaje,
gatunki występujące w Polsce oraz sposoby
ich ochrony. Największą atrakcją naszego

spotkania były nocne nasłuchy w terenie.
Zaopatrzeni w latarki, lornetki, odblaski
i cenne wskazówki przewodnika, tuż po
zachodzie słońca, wyruszyliśmy w teren
w poszukiwaniu „ptaków nocy”. Choć
pogoda nie sprzyjała, po chwili nasłuchów,
pojawiły się dwie uszatki. Dla wielu uczestników Nocy Sów było to niezapomniane
przeżycie. Oprócz naszego wydarzenia,
w ramach Nocy Sów w całym kraju, odbyło

się jeszcze 251 spotkań. Cieszymy się, że
aktywnie uczestniczyliśmy w jedynej takiej
nocy w Polsce.
Wszystkich zainteresowanych tematem
tych tajemniczych ptaków, zapraszamy
do odwiedzenia strony www.nocsow.
pl a szczegółowa fotorelacja z naszego
wydarzenia dostępna jest na stronie www.
szczodrzykowo.com
◊ M. Czapkiewicz

W poszukiwaniu wielkanocnego zajączka
W poszukiwaniu wielkanocnego zajączka
– wycieczka do lasu dzieci z Przedszkola
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
Tradycją naszego przedszkola stały się
wycieczki do lasu w różnych porach roku.
Wraz z początkiem wiosny oraz zbliżających
się Świąt Wielkiej Nocy, wybraliśmy się do
Leśnictwa
w Łęknie. Tym razem jednak nasza wyprawa

miała specjalny cel. Poza poszukiwaniami
pierwszych oznak wiosny, postanowiliśmy
poszukać wielkanocnego zajączka.
W towarzystwie pana leśniczego Zbigniewa
Łyszczarza udaliśmy się na spacer do paśnika, do którego dzieci zaniosły smaczne
marchewki. Po powrocie ze spaceru przed
leśniczówką czekał na nas list. Jak się wszyscy domyślacie list był od zajączka. Zajączek

napisał, że odwiedzi nas w przedszkolu.
Podczas wycieczki mieliśmy okazję również
odpocząć w wigwamie, wypić ciepłą herbatę
i zjeść kiełbaski prosto z ogniska. Było sympatycznie i już niedługo spotkamy się w tym
samym miejscu z okazji Dnia Rodziny.
					
					
◊ Anita Stodulska
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8.edycja AK30 „AK30 to nie biennale”

2 maja 2018 r. wystawa Piotra Mastalerza w Kórnickim Ośrodku Kultury ul. Prowent
6, 62-035 Kórnik godz. 17.00. Piotr Mastalerz.
30 dni, 30 przestrzeni, 30 artystycznych
prezentacji - to jest właśnie projekt AK30.
Bezpośrednie spotkanie z poznańskimi twórcami oraz ich pracowniami czy
mieszkaniami. Poznajemy nie tylko prace,
poznajemy twórców, którzy za nimi stoją.
Każdy wernisaż trwa tylko jeden wieczór.
Każdy jest zjawiskiem efemerycznym, a
także poprzez prywatną przestrzeń, niezwykle intymnym. Artysta, bądź artyści
związani z danym miejscem (mieszkaniem,
pracownią) chcą poprzez jego przedstawienie, oddać w jak najlepszym stopniu
charakter swojej twórczości. Widzowie
mogą nie tylko zapoznać się z projektami
artystycznymi, ale też podejrzeć jakie
książki, płyty czy inne przedmioty są cichą
inspiracją twórców.
W tym roku czeka nas już ósma odsłona

projektu AK30. Ta wieloletnia już tradycja
pokazuje jak ważne jest budowanie dialogu pomiędzy artystami, a odbiorcami, nie
tylko za pośrednictwem oficjalnych instytucji, ale poprzez bezpośrednie spotkanie.
AK30 jest wydarzeniem wyjątkowym,
przybliża nam artystów. Sprawia, że przestają być tylko nazwiskami pod pracami.
Stają twarzą w twarz z odbiorcami zapraszając ich do swojej przestrzeni.
AK30 to wspólny projekt kadry, studentów oraz przyjaciół Pracowni Zjawisk
Teatralnych - Katedry Scenografii UAP.
W tym roku dodatkowo we współpracy z
Wydziałem Edukacji Artystycznej. Opiekę
artystyczną nad projektem sprawuje dr
hab. Piotr Tetlak prof. nadzw. UAP
◊ PM

WERNISAŻE 8 edycji:

6.04 - dr Sonia Rammer
7.04 - Kamil Pytel

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

8.04 - Anna Rogos

10.04 - Olga Drozdowska
11.04 - Piekariat - Dawid Marszewski,
Anna Kołacka, Julia Królikowska,
Kinga Popiela, Maciej Andrzejczak
12.04 - Koło Naukowe 19|10
13.04 - Mateusz Mąka
14.04 - Małgorzata Kaczmarek,
Weizhi Chen

16.04 - Barbara Harazin, Hugo Kowicki,
Mateusz Banaszak

18.04 - Agata Becela

21.04 - Kolektyw Mona Spaces
22.04 - prof. Sławomir Sobczak
23.04 - Yulia Andrichuuk, Patryk Lichota
24.04 - mgr Szymon Szymankiewicz
25.04 - Monika Kąkolewska,
dr Jarosław Janas
26.04 - Natalia Łojek
27.04 - Agnieszka Kaliska
28.04 - Joanna Czarnota-Mielcarek
29.04 - dr Tomasz Kalitko
30.04 - Krystyna Wysocka
1.05 - Agnieszka Czaplewska
2.05 - dr Piotr Mastalerz
3.05 - Patryk Rzepka
4.05 - Karolina Borkowska
5.05 - Centrum Zjawisk Teatralnych

13.04 KLUB DOBREGO FILMU, pokaz filmu „Twój Vincent”, wstęp wolny. Kórnicki
Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, godz. 19:00
14.04 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz. 10:00
14.04 WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY.
KCRiS Oaza

28.04 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
- „Enea dla pokoleń wspólnie o bezpieczeństwie” Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.10:00
28.04 KRAKOWSKI SALON POEZJI Joanna
Trzepiecińska. Zamek Kórnicki, godz. 17:00
Zaproszenia można uzyskać dzwoniąc od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej. Tel.
531-998-263.
28 -29.04 POZNAŃ ZA PÓŁ CENY. KCRiS
Oaza

19.04 KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. „Jak
nie odkryłem Ameryki i nie straciłem głowy
w Islamskiej Republice Iranu” – spotkanie
z Tomaszem Siudą. Zapisy: tel. 61-817-0021. Restauracja VENTUS KCRiS OAZA godz.
19:00

2.05 AK 30, 30 WYSTAW – 30 DNI, wernisaż,
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6,
godz. 17:00

21.04 BORÓWIECKA ZA-DYSZKA Start świetlica wiejska (stara szkoła). Rejestracja www.
maratonczykpomiarczasu.pl , godz. 10:30
(dzieci), 13:30 dorośli.

05.05 KRAKOWSKI SALON POEZJI Jan
Englert. Zamek Kórnicki, godz. 17:00. Zaproszenia można uzyskać dzwoniąc od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej. Tel.
531-998-263.

21.04 FINAŁ RAJDU Z PRZYMRUŻENIEM
OKA. Klub Mazda X-5, VOYAGER GROUP.
Kórnicki Rynek, godz. 10:00

17.04 - Christina Everts

Zofia Wiśniewska

17.04 „BARWY SUCHEGO LASU”- wystawa
prac autorów z Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchym Lesie. KCRiS OAZA,
godz. 19:00

21.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH- eliminacje. Szkoła Podstawowa w Kórniku, godz.
10:00. Zgłoszenia - Tomasz Nowaczyk tel.
604-532-435

15.04 - mgr Henryk Tomczak

20.04 - Adam Cwiklinski,

17.04 BAJKOCZYTANIE - „Wilk” Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30

18.04 AKADEMIA SENIORA - GRY LOGICZNE
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października
93, godz.16:30

9.04 - Szymon Wildstein

19.04 - Natalia Sucharek

14.04 WIOSENNE MARATON FITNESS.
KCRiS Oaza, godz. 17:00-21:00

24.04 BAJKOCZYTANIE - „Krówka Stokrotka”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz.17:30
25.04 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA,
EMISJA GŁOSU + TEATR. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, godz16:30
28.04 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH – finał
godz. 10:00

1-3.05 „KWITNĄCE MAGNOLIE” w Arboretum Kórnickim

12-13. 05. KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE
BZY w Arboretum Kórnickim.
19-20.05 KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ
DAMĄ, wystąpi min. zespół Feel.
19-20 oraz 26-27. 05 DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW w Arboretum Kórnickim,
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ MH
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„Wieża“ na warcabowych mistrzostwach

Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64 polowych.
Na początku roku przy klubie MUKS Wieża
Kórnicka powstała sekcja warcabowa. Sekcja ma dopiero kilku zawodników, mimo to
udało się zebrać skład dla jednej drużyny.
W dniach 21-22 marca rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach
64 polowych w Lipnie k. Leszna. W kategorii chłopców do lat 13 pojawił się zespół
MUKS Wieża Kórnicka w składzie: Samuel
Kątny, Tymoteusz Kątny, Tymoteusz Zawitaj
oraz Aleksander Zawitaj (trzej ostatni mają
dopiero po 10 lat, więc mogą grać jeszcze 3
lata w tej kategorii).
W każdym meczu grać mogło 3 zawodników, którzy mieli do dyspozycji po 45 minut
na rozegranie każdej z partii. Mimo posiadanego najmłodszego składu drużyny już
od pierwszych rund, nasi zawodnicy twardo
stawiali się już utytułowanym drużynom.
Po dwudniowych zmaganiach i remisie
z liderami w ostatniej rundzie – MUKS
Wieża Kórnicka przypieczętowała pierwsze
w swojej historii podium na Drużynowych
Mistrzostwach Polski w warcabach. Drużyna
wywalczyła brązowy medal przegrywając
tylko jeden mecz!
Po zakończonych mistrzostwach drużynowych, rozegrane zostały Indywidualne
Mistrzostwa Polski. W mistrzostwach
indywidualnych zagrali ci sami zawodnicy.

Medal
w warcabach
Dużym sukcesem zakończył się start
uczniów z Radzewa w Finale Wojewódzkim
Szkolnych Igrzysk Dzieci w Warcabach. Zawody odbyły się 17 marca w Poznaniu. Wicemistrzem Wielkopolski został Samuel Kątny,
a drużynowo szkoła w Radzewie (Zuzanna
Banecka, Aleksandra Wróbel, Tymoteusz
Kątny, Aleksander Zawitaj i Samuel) została
sklasyfikowana na 3 miejscu!
◊ K. Niemier

W kategorii do lat 10 zagrali: Tymoteusz
Zawitaj, Aleksander Zawitaj oraz Tymoteusz Kątny. Natomiast w kategorii do lat 13:
Samuel Kątny.
Kategoria do lat 13 okazała się niezwykle
wyrównana. Mimo, iż Samuel nie przegrał
żadnej partii, uplasował się tuż za podium.
Do 3 miejsca wystarczyłby jeden remis
mniej.
W swoim debiucie na Mistrzostwach Polski
– bardzo ładnie pokazali się bracia Zawitajowie. Grając przeciwko zawodnikom,
którzy trenują od lat, potrafili zdobyć 50%

punktów, co bardzo dobrze wróży na ich
przyszłość.
Aleksander Zawitaj zajął 16 miejsce z 9
punktami, Tymoteusz Zawitaj zajął 17
miejsce z 8 punktami. Trochę gorzej poszło
Tymoteuszowi Kątnemu, który jeszcze po 7
rundzie miał tylko 1 punkt straty do podium.
Niestety ostatnie 2 rundy przegrał i spadł
ostatecznie na 18 miejsce.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
◊ RK

Wielkanocna wygrana „Radzevii“

Zwycięstwem zakończył się udział zawodniczek z Radzewa w XV Ogólnopolskim
Wielkanocnym Turnieju Unihokeja w kategorii juniorek młodszych. Zawody odbyły
się 7 kwietnia w Niechanowie. W meczu
otwarcia dość niespodziewanie musieliśmy
uznać wyższość zespołu z Łubowa. Porażka
0:3 to lekcja sportowej pokory. W drugim
meczu grupowym było już znacznie lepiej.
Zwycięstwo 5:2 nad Nowym Miastem dało
w efekcie drugie miejsce w grupie i awans
do półfinału. Tam jednak czekał na nas faworyzowany zespół z Żytowiecka, z którym
jeszcze nigdy nawet nie zremisowaliśmy.
To był jednak ten dzień, w którym nastąpiło przełamanie. Mimo gola zdobytego
przez przeciwniczki w 4 sekundzie gry, a
potem prowadzenia 4:2 to my cieszyliśmy
się z końcowego zwycięstwa 7:5. W finale
z gospodarzami turnieju – Błyskawicą
Niechanowo długo wynik utrzymywał się w
okolicach remisu. Na szczęście końcówka
spotkania należała do nas, a na tablicy wyników pojawił się wynik 5:2. Złote medale
wywalczyły: Roksana Toboła (kapitan), Patrycja Bartkowiak (bramkarka), Natalia Sznura,
Sylwia Rumińska, Mirella Rozmiarek, Klaudia
Olejniczak, Agnieszka Wiśniewska, Zuzanna

Banecka, Emilia Fiedorczyk, Kinga Banecka,
Agata Błaszkowiak, Aleksandra Ogórkiewicz.
Po 6 bramek w tych zawodach zdobyły Sylwia i Mirella, 4 dołożyła Roksana, a 1 Klaudia.
Najlepszą zawodniczką turnieju w opinii

organizatora została Mirella. Za najbardziej
wartościową zawodniczkę uznano Sylwię.
Najważniejszy jednak jest sukces zespołu.
◊ K. Niemier

Kajakarskie przygotowania
Zima dla kajakarzy z UKS Dwójka Kórnik
była czasem intensywnych przygotowań
do sezonu 2018. W tym czasie regularnie
odbywały się treningi biegowe, zajęcia na
siłowni w Hotelu Rodan oraz na basenie
OSIR Oaza, którym bardzo dziękujemy za
wsparcie.
W styczniu z powodzeniem wzięliśmy udział
w Ogólnorozwojowym Rankingu Dzieci
i Młodzików z wielkopolskich klubów kajakowych na sali gimnastycznej i basenie KS
Posnania.
Nie mogło nas również zabraknąć na

I Mistrzostwach Polski na Ergometrach
Kajakowych, które odbyły się 4 marca w hali
sportowej Politechniki Poznańskiej.
W połowie marca nad Wartą w Poznaniu
wystartowaliśmy wraz z 150 zawodnikami
w kolejnej edycji rankingu Wielkopolskiego
Związku Kajakowego. Wyniki przedstawiają
się następująco: Katarzyna Brodniewicz
(2006-2007) – 5m, Barnaba Brodniewicz
(2006-2007) – 6m, Marianna Jeske-Choińska
(2006-2007) – 11m, Tymoteusz Sobczyk
(2004) – 12m, Wiktor Mazanka (2004) – 16m,
Maurycy Jeske-Choiński (2005) – 19m, Szy-

mon Stelmaszyk (2004) – 20m.
W końcu nadeszła wiosna. Od paru tygodni
trenujemy już na wodzie. Dzięki uprzejmości
Burmistrza M-ta i Gm.Kórnik Jerzego Lechnerowskiego oraz firmy “Intrans Logistics”
możemy się cieszyć nowym sprzętem.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy kibicują naszym wysiłkom. Przed nami nowe
wyzwania, więc trzymajcie za nas kciuki.

◊ Teodor Jeske-Choiński
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Dam pracę: Operator Produkcji (wykrawanie, gięcie, montaż)
firma RENZ w Gądkach (skrzynki pocztowe), 16 PLN brutto/1h.
Tel. 693-309-733
Zatrudnię kierowcę kat. B, hurtownia budowlana, magazynier,
kierowca. Tel. 602-111-810
Podolog szuka pracy lub podejmie
współpracę z gabinetem kosmetycznym lub kosmetyczno-podologicznymi. Tel. 533-463-442
Zatrudnię malarza- pracownika
robót wykończeniowych. Umowa
o pracę pełen etat. Tel. 601-774-205
Przedszkole nr 1w Kórniku poszukuje pracownika do pielęgnacji terenów zielonych wokół przedszkola.
Praca na zastępstwo w wymiarze
½ etatu. Szczegóły do uzgodnienia
z dyrektorem placówki.
Tel. 61-817-02-48 w godz. od 8-15

INNE
Oferuję usługi podologiczne, pedicure medyczny, terapia pękających
pięt, usuwanie hiperkeratoz, wrastające paznokcie. Tel. 533-463-442

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej. Borówiec, wysoki standard, cena 560 000 zł.
Tel. 609-300-000
Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej. Bnin, stan deweloperski,
cena 360 000 zł. Tel. 609-300-000
Sprzedam młode kurki, 18 tygodniowe. Tel. 601-635-876
Sprzedam 2 działki budowlane 128/12,128/11 710m2 i 790m2
w Czmońcu dobra lokalizacja.
Tel. 691-810-340
Sprzedam 4,5 ha ziemi w Czmońcu
dobre położenie blisko szosy dobry
dojazd nr geodezyjny 166/1, 167/1.
Tel. 691-810-340
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.Tel.537-394-398
Sprzedam pralkę, lodówkę,
zmywarkę. Tel.511-120-011
Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy.
Tel. 696-194-454
Mieszkanie 64m2 sprzedam bezpośrednio. 3-pokojowe, własnościowe, ul. Staszica 21, Kórnik.
Tel. 663-179-790
Kupię działkę budowlaną w Kórniku, Bninie. Tel. 603-422-968 (po
godz.17)

Sprzedaż ziemniaków z domu ,
bardzo dobra odmiana, 10 zł/15
kg. Kórnik ul. Błażejewska 43.
Tel. 502-279-808
Sprzedam albę dziewczęcą r. 152,
halka, torebka, szyta w 2017 r., 80zł.
Radzewo. Tel. 664-316-832.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
zabudowy, komody, stoły, schody.
Tel. 723-882-617
Sprzedam drzwi tarasowe przesuwne białe używane, wymiary:
294,5 X 219. Tel. 519-128-087
Usługi dekarskie. Tel. 604-855-151
Sprzedam działki budowlane
w Dachowie od 900 do 1100 m2.
Media przy działkach (Internet).
Tel. 881-409-868
Wynajmę pokój z dostępem do
kuchni i łazienki. Tel. 501-645-939
Sprzedam działkę budowlaną, 2500
m², możliwość podziału na mniejsze,
Dachowa. Tel. 608-135-497
Sprzedam 8 krzeseł, ciemne
drewno, tapicerka wiśniowa, stan
bardzo dobry. Cena 40 zł/szt.
Tel. 662-660-771
Ogrodnik zajmie się ogrodem
(cięcie drzew, krzewów, żywopłotów, opryski, szczepienie).
Tel. 607-786-551

Sprzedam dziurkarkę odzieżową „Minerwa” Cena 80 zł.
Tel. 601-746-930
Sprzedam telewizor kolorowy SONY – kineskopowy.
Tel. 601-746-930
Sprzedam tanio okno plastikowe
REHAU 145/145 jednoskrzydłowe.
Tel. 665-649-796
Sprzedam lodówko-zamrażalkę
AMICA 150zł plus transport. Wymiary 160/53/56 Tel. 602-214-931
Sprzedam mieszkanie w gminie
Kórnik. Tel. 793-395-595
Sklep ogrodniczy Bnin, ul. Zwierzyniecka oferuje wynajem sprzętu
ogrodniczego (areator, glebogryzarka, kosiarki). Tel. 787-702-424
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 668-151-151
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel.668- 151- 151
Sprzedam okazyjnie meble do
jadalni. Tel. 664 432 681
Sprzedam zadbana działkę ROD
w Bninie. Tel. 608-627-151
Sprzedam garaż murowany
z kanałem 22m² na osiedlu Staszica
z kanałem. Tel. 608-627-151

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Bank Spółdzielczy w Kórniku poszukuje kandydata na stanowisko:
Doradca Klienta
Miejsce zatrudnienia: Centrala w Kórniku, Filia w Borówcu, Oddział w Poznaniu i Zaniemyślu.
Główne zadania: sprzedaż produktów bankowych – praca w oparciu o cele sprzedażowe, bieżąca obsługa (gotówkowa i bezgotówkowa) Klientów zgodnie ze standardami Banku, aktywne pozyskiwanie Klientów oraz dbałość o utrzymywanie długofalowych relacji
z nimi, kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.
Oczekiwania: wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w sprzedaży w branży bankowej będzie dodatkowym atutem, nastawienie na osiąganie założonych celów zdolność i chęć szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w
działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.
Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę atrakcyjny system premiowy Szczegółową ofertę znajdą państwo na naszej
stronie internetowej: www.bs.kornik.sgb.pl
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: sekretariat@bskornik.sgb.pl
lub dostarczenie osobiście w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku z siedzibą przy Placu Niepodległości 31
w terminie do dnia 27.04.2018r.
Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z zm.) Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie
na wybrane oferty.

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Marlena Hanelik Anna
Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
NAKŁAD: 4200 egz.
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

27
kwietnia 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 19 kwietnia 2018 r.

