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Sprawozdanie

burmistrza
Dożynki gminy Kórnik

(Regulamin na str. 12)

24 sierpnia w Robakowie obchodziliśmy
Dożynki Gminy Kórnik. Uroczystości rozpoczęte zostały polową dziękczynną mszą
świętą odprawioną przez ks. dziekana
Franciszka Sikorę, ks. proboszcza Piotr Pieca
oraz ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka,
który wygłosił homilię. Obrzędy dożynkowe
przeprowadził Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej. Starostami dożynek byli: Ewa
Jachnik i Przemysław Stachowski. W zorganizowanym turnieju wsi triumfowali zawodnicy z Robakowa Wsi, przed Konarskim,
Radzewem i Szczodrzykowem. Gwiazdą
wieczoru był zespół Bayer Full.
Muzyka z Kórnika
W niedzielę 25 sierpnia zakończyła się
XV edycja Letniego Festiwalu „Muzyka
z Kórnika”. Barwne widowisko zatytułowane „Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze”,
oparte w przeważającej mierze na twórczości Stanisława Moniuszki przygotowane
zostało w ramach obchodów 200. rocznicy
urodzin kompozytora oraz 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
i przedstawione było już w wielu miejscach
kraju. W spektaklu kończącym tegoroczny
festiwal, w sali KCRiS Oaza zobaczyliśmy
artystów Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu
oraz Opery Wrocławskiej. Zagrała Orkiestra
Salonowa z Łodzi pod dyrekcją Zuzanny
Niedzielak.
W rolę Stańczyka wcielił się sam dyrektor
Festiwalu Tomasz Raczkiewicz, który był
także autorem części tekstów. Scenariusz
i reżyseria to zasługi Dariusza Stachury.
Koncert poprowadził Mariusz Dziedziniewicz.
Festiwal zakończyła deklaracja Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie”, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja tej
wspaniałej imprezy.
Otwarto nowe przedszkole
W dniu 27 sierpnia otwarto przedszkole
„Kolorowe Pole” w Dachowie. Placówka
działa na zasadach przedszkola publicznego. Od 1 września uczęśzcza do niej
około 100 dzieci, dla których utworzono
5 oddziałów. Obiekt powstał w ciągu 8
miesięcy, a jego inwestorem był pan Piotr
Swoboda. W uroczystej inauguracji działalności przedszkola uczestniczyli między

innymi burmistrz Przemysław Pacholski
oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły,
przewodniczący RMiG Adam Lewandowski, radni i sołtysi: Iwona Kosmalska,
Andrzej Surdyk, Piotr Szczepaniak, dyrek-

torki innych placówek przedszkolnych
z terenu naszej gminy oraz kierownik
Ewa Soczyńska i Aneta Weber z Wydziału
Oświaty UMiG.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Komisja rewizyjna „Schroniska”
Także 27 sierpnia wiceburmistrz Sebastian
Wlazły przewodniczył posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt w Skałowie.
Dyskusja na temat stawek
Aquanetu
Również 27 sierpnia burmistrz Przemysław
Pacholski uczestniczył w spotkaniu udziałowców spółki Aquanet. Burzliwa dyskusja
dotyczyła między innymi zróżnicowania
taryf za wodę w zależności od kosztów wydobycia i przesyłu. Miasto Poznań chce dokonać zróżnicowania, na co nie zgadzają się
włodarze innych gmin – udziałowców spółki.
Ponieważ nie wypracowano kompromisu,
dyskusję przełożono na koniec listopada br.
Usuwanie skutków burzy
27 sierpnia w godzinach wieczornych przeszła nad terenami naszej gminy gwałtowna
burza z ulewą i porywistym wiatrem. Do
walki ze skutkami żywiołu ruszyli przedstawiciele służb. Piorun uderzył między innymi
w maszt na budynku starej gazowni powodując przebicie dachu i zalanie serwerowni.
Spore straty zanotowano przy ul. Rekreacyjnej w Biernatkach, gdzie połamane drzewa
upadły na domy i posesje. Na rozległym
terenie nastąpiły przerwy w dostawie prądu.
Burmistrzowie przez kilka godzin koordynowali akcję służb ratunkowych i porządkowych i wizytowali newralgiczne miejsca.
Gratulacje dla Mistrzów
Wielkopolski
30 sierpnia zawodnicy Kotwicy Kórnik,
Mistrzowie Wielkopolski w kategorii Junior Starszy spotkali się w UMiG Kórnik
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim.
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Mistrzowie zaprezentowali zdobyty puchar oraz złote medale. W podziękowaniu
za wsparcie rozwoju piłki młodzieżowej,
na pamiątkę mistrzowskiego sezonu,
młodzi piłkarze podarowali burmistrzowi
pamiątkową koszulkę.
Otwarcie zmodernizowanego
przedszkola
30 sierpnia uroczyście otwarto zmodernizowane Przedszkole „Kolorowy Świat”
w Szczodrzykowie. Gośćmi przedszkola
byli tego dnia między innymi: burmistrz
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radny Sejmiku Wojewódzkiego
Jerzy Lechnerowski, wicestarosta Antoni
Kalisz, radni, urzędnicy, dyrektorzy innych
placówek oświatowych oraz osoby odpowiedzialne za projekt i rozbudowę.
Po rozbudowie w przedszkolu jest 6 sal zajęć
dla dzieci z zapleczami, 6 zespołów sanitarnych przy salach zajęć dla dzieci, zespoły
szatniowo–sanitarne dla nauczycieli i dla
personelu kuchennego oraz rozbudowany
blok kuchenny. Więcej na str. 5.

Rocznica wybuchu wojny
Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odprawiono w Kolegiacie Kórnickiej
mszę św. w intencji Ojczyzny. Po liturgii
liczne delegacje, w asyście pocztów sztandarowych, złożyły wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą rozstrzelanie obywateli Kórnika, Bnina i okolic w 1939 roku.

Jubileusz sołectwa
31 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski
wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym uczestniczyli w pierwszych urodzinach
sołectwa Kamionki Północne. Elementem
wydarzenia było wypełnienie kapsuły czasu
i zasadzenie choinki.
Przypomnijmy, że rok temu, w związku
z wnioskami mieszkańców i po przeprowadzeniu procedury konsultacyjnej, podzielono sołectwo Kamionki na trzy nowe, odrębne sołectwa: Kamionki Stare, Kamionki
Północne i Kamionki Przy Lesie.
Dożynki Sołeckie
Także 31 sierpnia burmistrz Przemysław
Pacholski uczestniczył w Dożynkach Sołectwa Biernatki.

Zmagania najmłodszych kolarzy
Burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom 50. Wielkiego Festynu Rowerowego
dla Dzieci, zorganizowanego 1 września na
kórnickim rynku przez UKS Jedynka Kórnik
i pana Roberta Taciaka. Wyniki rywalizacji
na str. 21.
Współpraca ze Środą Wlkp.
W dniu 4 września wiceburmistrz Bronisław
Dominiak spotkał się z przedstawicielami
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji ze Środy
Wlkp. Rozmawiano o współpracy w zakresie
dostarczania wody dla Pierzchna, Celestynowa i Kromolic.
W sprawie kanalizacji Robakowa
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak i radny
Andrzej Surdyk spotkali się 5 września
z przedstawicielami spółki Aquanet. Omawiano plany związane z kanalizowaniem
Robakowa i kolejnych miejscowości naszej
gminy.
◊ red.
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„Kolorowy świat“ po rozbudowie

Dzieciaki z Przedszkola „Kolorowy Świat”
ze Szczodrzykowa nowy rok szkolny rozpoczęły w zmodrnizowanym budynku. Po
rozbudowie w przedszkolu jest 6 sal zajęć
dla dzieci z zapleczami, 6 zespołów sanitarnych przy salach zajęć dla dzieci, zespoły
szatniowo–sanitarne dla nauczycieli i dla
personelu kuchennego oraz rozbudowany
blok kuchenny.
Inwestycja obejmowała swoim zakresem
wykonanie robót: budowlanych, instalacyjnych, technologii kotłowni i związanych z
zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola oraz wyposażenie technologiczne
kuchni - związanych z rozbudową budynku
przedszkola, przebudową części pomieszczeń przedszkolnych w budynku istniejącym
i dostosowaniem budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie
9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie
9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”).
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności
edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik
poprzez rozbudowę przedszkola we wsi
Szczodrzykowo”
Kwota dofinansowania 999.993,92 zł
Informacje o inwestycji:
Powierzchnia zabudowy obiektów —
872,45m2 , w tym:
- nowy budynek – 442,39m2

- istniejące budynki – 430,06m2
Powierzchnia użytkowa obiektów —
879,32m2, w tym:
- nowy budynek – 376,56m2
- istniejące budynki – 502,76m2
Kubatura obiektów — 3 736,64m3
w tym:
- nowy budynek – 1 787,26m3
- istniejące budynki – 1 949,38m3
Wartość inwestycji:
nadzór inwestorski 63 345,00 zł
meble i wyposażenie 102 387,66 zł
budowa 3 687 337,39 zł
Termin zakończenia prac: 23 sierpnia 2019
roku
◊ Wydzia Inwestycji UMiG
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„Plon niesiemy, plon ...”

Coroczne święto plonów gminy Kórnik
odbyło się 24 sierpnia w Robakowie.
Dożynki były okazją, aby podsumować
niełatwy rok, podziękować rolnikom za
ich trud, ale także by stworzyć okazję do
wesołej zabawy i integracji osób związanych z rolnictwem.

Powierzchnia użytków rolnych to około 60 %
obszaru gminy Kórnik. Większość tego terenu zajmują gospodarstwa indywidualne,
których jest niemal dziewięćset. Ponad pół
tysiąca z nich to gospodarstwa małe, 1-5
hektarowe. Obok indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy działają
również podmioty gospodarcze zajmujące
się rolnictwem. Wśród nich należy wymienić największe: „Jagrol” sp. z o.o. z siedzibą
w Pierzchnie oraz Zakład Doświadczalny
PAN w Kórniku. Z rolnictwem związane są
też liczne zakłady przetwórstwa, w tym producenci znanych w całym kraju surówek.
Od kwietnia bieżącego roku panowała
w naszym regionie susza. Był to kolejny
rok z niewielką ilością opadów i wysokimi temperaturami. Wpłynęło to bardzo

niekorzystnie na ilość i jakość plonów,
a w konsekwencji zachwiało ekonomicznymi podstawami działalności rolniczej.
Dożynki rozpoczęły się, jak tradycja przykazuje, dziękczynną mszą świętą koncelebrowaną przez trzech proboszczów:
ks. dziekan Franciszka Sikorę z Bnina, ks.
Piotra Pieca z Robakowa i ks. Grzegorza
Zbączyniaka z Kórnika, który wygłosił
homilię. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski powitał obecnych
i przekazał rolnikom wyrazy wdzięczności
za ich pracę i kultywowanie tradycji. Od starostów dożynek, którymi byli Ewa Jachnik
i Przemysław Stachowski, odebrał bochen
chleba z tegorocznego ziarna i obiecał sprawiedliwie go dzielić. Wśród gości dożynek
wymienić można między innymi: posła na
Sejm RP Bartosza Wróblewskiego i członka
Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoniego
Kalisza oraz wielu radnych i sołtysów.
Obrzędom dożynkowym towarzyszył występ działającego przy Kórnickim Ośrodku
Kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Władysie”.
Władze gminy wyróżniły rolników seniorów. Podziękowania i życzenia wraz

z upominkami i bukietami kwiatów trafiły
do Marii i Zdzisława Wójcików, Zdzisławy
i Józefa Szczepaniaków, Teresy i Ignacego
Jachników oraz Hanny i Marka Stachowskich.
W turnieju wsi zmagano się w oryginalnych
konkurencjach, takich jak: bieg na trzyosobowych nartach, „buda sołtysa” czyli strzały
do małej bramki czy sprint w gumowcach
w „stanie nieważkości” sprowokowanym
kręceniem się wokół tyczki. Triumfowali zawodnicy z Robakowa Wsi, przed zespołami
z Konarskiego, Radzewa i Szczodrzykowa.
Na terenie imprezy przygotowano wiele
atrakcji, w tym najdłuższy w Polsce dmuchany tor przeszkód dla dzieci, ściankę
wspinaczkową, gry i zabawy. Ne zabrakło
smakołyków i jarmarcznych stoisk. Dzieci
zainteresował pokaz iluzjonisty. Dla nieco
starszych zagrał zespół Cover Band.
Gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full,
a na występ tej popularnej kapeli nurtu
Disco Polo przyszło kilka tysięcy fanów,
którzy wesoło bawili jeszcze długo podczas
pokazu laserów i imprezy tanecznej.
◊ red.
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Delegacja z Kórnika w Königstein
Na tegoroczne obchody święta miasta,
zwane Burgfestem, które w tym roku odbywały się w dniach 23-25 sierpnia, do
partnerskiej gminy Königstein w Niemczech udała się kilkuosobowa delegacja z
gminy Kórnik, reprezentowana przez: kierownika Wydziału Promocji Gminy Magdalenę Matelską-Bogajczyk, przedstawicieli
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
na czele z prezesem Markiem Baranowskim, wiceprezesem Maciejem Łabno oraz
Romanem Czechoskim, Zdzisławem Jakubowskim, Marcinem Nowakiem
i Adamem Szyszką. Do Kӧnigstein w swoją
pierwszą zagraniczną wizytę jako tegoroczna „Biała Dama” udała się również Wiktoria
Zielska.
Tradycyjnie w piątek, 23 sierpnia br. nasza
delegacja uczestniczyła we mszy św. rozpoczynającej „Burgfest”, po której pożegnaliśmy kończącą swoje roczne rządy
w Königstein księżniczkę Charlottę I, którą
gościliśmy w Kórniku na naszym święcie
w maju.
Nową księżniczką wybrana została Sophia
I, której życzyliśmy sukcesów w rządzeniu
i oczywiście zaprosiliśmy w imieniu burmistrza na nasze święto do Kórnika w przyszłym roku. Sophia z wielką przyjemnością
przyjęła zaproszenie do Kórnika, gdyż dwie
jej siostry, które były księżniczkami w poprzednich latach, również gościły w Kórniku.
W sobotę nasza delegacja uczestniczyła w
uroczystości przekazania symbolicznego

klucza do bram miasta nowej księżniczce
przez burmistrza Königstein Leonharda
Helma.
W niedzielę, tradycyjnie nasza delegacja
uczestniczyła w uroczystym pochodzie
ulicami miasta, w którym podobnie, jak w
latach ubiegłych uczestniczyli przebrani w
stroje historyczne przedstawiciele licznych
organizacji i stowarzyszeń. Naszą gminę
reprezentowała w pochodzie „Biała Dama”
ze swoją świtą, panowie kierowcy: Kazimierz
Kamiński i Andrzej Kowalski z Kórnickiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS
Sp. z o.o. oraz przedstawiciele kórnicko-bnińskiego Bractwa Kurkowego, których

mieszkańcy Königstein,
a przede wszystkim Polacy tam mieszkający
witali gromkimi oklaskami i okrzykami.
Podczas krótkiego, bo zaledwie trzydniowego pobytu w gminie Königstein, oprócz
udziału w święcie miasta, nasza delegacja
uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszenia koordynującego
współpracę gminy Königstein z gminą
Kórnik, na których omówiono program
przyszłorocznego jubileuszu 15-lecia partnerstwa naszych gmin.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Sesja RMiG

28 sierpnia 2019 r. odbyła się Sesja Rady
Miasta i Gminy Kórnik.
Na początku obrad podziękowano odchodzącej na emeryturę byłej dyrektor Przedszkola im. Misia Uszatka w Kórniku Barbarze
Zarzecznej i powitano nową dyrektor Beatę
Krakowską.
Po części sprawozdawczej radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej
na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata
2019-2027,
- wybrali ławników do Sądu Okręgowego
w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego
w Środzie Wielkopolskiej na kadencje 20202023,
- udzielili Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu Miasta i Gminy Kórnik na współfinansowanie przez Powiat Poznański
w okresie od dnia 1 września 2019 roku do
dnia 31 grudnia 2020 roku realizacji zadania
organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich
na obszarze gminy Kórnik. Pomoc będzie
przeznaczona na utrzymanie istniejących
połączeń autobusowych o zasięgu regionalnym świadczonych przez PKS Poznań S.A.
do czasu powołania związku powiatowo-gminnego.
- zmienili Uchwałę nr L/677/2018 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września
2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Gmina mając na uwadze liczne
zgłoszenia mieszkańców zamierza przejąć
od Powiatu Poznańskiego zadanie zarządzania drogami powiatowymi nr 2489P,
2468P, 2461P, 2471P w zakresie dotyczącym budowy przystanków autobusowych
w miejscowości: Szczytniki, Koninko, Biernatki, Kamionki i Czmoń,
- wskazali wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na ul.
Świerkowej w rejonie Osiedla Radosnego
w Czmoniu,
- podjęli uchwałę nr XLI/553/2017 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada
2017 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
- nadali nazwy ulicom w Kórniku obręb
Bnin oraz w miejscowości Czołowo, a także
w Czmoniu i Koninku. Ul. Wilcza ma swój
początek od działek nr 293 oraz 175/1
w obrębie Bnin i biegnie do działki nr 273/2
w obrębie Czołowo, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona działkami nr 174/7 oraz
część 294/5. W miejscowości Czmoń pojawi
się ul. Malinowa, która rozciągać się będzie
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od działki nr 388/1 do działki nr 281/2, a jej
podstawę stanowić będzie droga oznaczona
działką nr 388/32. Miejscowość Koninko
wzbogaci się o ul. Wiosenną, która ma swój
początek od działki nr 100/15 i biegnie do
granicy działek nr 99/7 i 99/6, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona jako część działki
nr 99/7,
- zmanili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: obszaru zabudowy
mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74 oraz zabudowy mieszkaniowej
w Borówcu – rejon ulicy Malinowej,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla: działki o numerze ewidencyjnym 109
położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej, a także
terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Żerniki na północ od autostrady A2 i na
zachód od drogi powiatowej 2489P,
- dokonali zmian w składzie osobowym Ko-

misji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Rady Miasta i Gminy Kórnik,
- udzielili odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie
uchwały,
- rozpatrzyli skargi na działania Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik oraz na działania
Sołtysa Kamionek Starych,
- zmienili uchwałę w sprawie powołania
doraźnej komisji statutowej w.
Radni wydali także oświadczenie w sprawie
pisma Stowarzyszenia na rzecz poprawy
komunikacji Śrem – Poznań w Śremie.
Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik popierają
działalność tego Stowarzyszenia w zakresie
przedstawienia organom władz rządowych
i samorządowych konieczności rozbudowania systemu komunikacyjnego pomiędzy
Śremem i Poznaniem.
Szczegóły uchwał i sprawozdania znajdziecie
Państwo na stronie
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56818.
Retransmisja sesji dostępna na profilu Rady
Miasta i Gminy Kórnik na portalu YouTube.
◊ ZF i ŁG

Projekt
Klaudynki

Stowarzyszenie Klaudynka rozpoczyna projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” Projekt
współfinansowany ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego
w terminie od 1 września do 30 listopada
2019 r. Projekt ,,W zdrowym ciele zdrowy
duch” jest skierowany dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną, ruchową i sprzężoną z terenu
trzech gmin: Kórnik, Mosina i Środa Wielkopolska. W ramach niniejszego projektu
osoby z różnymi niepełnosprawnościami
będą mogły skorzystać z następujących
zabiegów: 1. usprawnianie ruchowe/integracja sensoryczna 2. hipoterapia 3. terapia
basenowa 4. logopedia 5. tężnie solankowe
6. pobyt na basenie 7. rollmasaż 8. terapia
pedagogiczna 9. pomoc psychologiczna
O możliwości korzystania z zabiegów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba, która
chce korzystać z projektu musi posiadać
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Zainteresowane osoby prosimy o informację zwrotną; e-mail – klaudynka-info@o2.pl,
sms lub telefonicznie pod nr 507 052 822.
◊ Klaudynka

Zebranie wiejskie
sołectwa
Kamionki Północne
odbędzie się
we wtorek 10.09.2019 r.
godz. 19.00
świetlica OSP w Kamionkach
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Wskrzesić wspomnienia
Wszystko osadzone jest w historii, każde
miejsce, wydarzenie, każdy człowiek. I my
obecni mieszkańcy Kamionek też tworzymy
historię, nie tylko swoją, ale również historię
miejsca, w którym żyjemy. Tu i teraz. Zabiegani, bombardowani natłokiem informacji,
zafascynowani ciągle pojawiającymi się
nowymi technologiami być może nie mamy
czasu na chwilę zadumy i refleksji nad tym
co było przed nami. Ale może warto się
zatrzymać choćby na chwilę?
Historię dawną zostawmy historykom, ale
może cennym będzie sięgnięcie do wspomnień rdzennych mieszkańców Kamionek
bowiem większość obecnych mieszkańców
to ludność napływowa, która zapewne nie
wie, lub wie niewiele o miejscu, w którym
żyje i wychowuje następne pokolenie, a
zapewne wszyscy się zgodzą z łacińskim
twierdzeniem, że „historia niewątpliwie jest
nauczycielką życia” i, że nie ma zarówno
historii bez człowieka, jak i człowieka bez
historii.
Snując takie rozważania w prywatnych
rozmowach zrodził się pomysł by choć w
części wskrzesić dawne, choć nie tak znowu
odległe czasy.
Z inicjatywy Pani Sołtys Anetty Pretkiej-Kulki,
przy moim skromnym udziale chcemy przywołać wspomnienia. Same jednak tego nie
jesteśmy w stanie zrobić i dlatego tą drogą
zwracamy się o pomoc w poszukiwaniu
osób, które w ubiegłym stuleciu mieszkały
w Kamionkach, były pracownikami lub
uczęszczały do dawnej szkoły, którą niestety
strawiły płomienie. Na wagę złota jest kontakt do każdego kto pamięta tamte czasy lub
był uczestnikiem tamtych wydarzeń. Bardzo
prosimy o przekazywanie oryginalnych
zdjęć z tamtego okresu, dokumentów lub
ich kopii, gazet, kronik itp. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w nasze działania
Wojciecha Dziudy, dyrektora nowej szkoły

w Kamionkach pragniemy stworzyć Gablotę
Pamięci.
Zwieńczeniem tych działań i poszukiwań
będzie planowane na 8 października
bieżącego roku spotkanie absolwentów i
pracowników starej szkoły w Kamionkach.
Spotkanie odbędzie się na terenie nowej
Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Do
wszystkich gości zostaną rozesłane imienne
zaproszenia.
W programie spotkania:
- O godzinie 10:00 msza dziękczynna za
możliwość spotkania i wspomnienie zmarłych – Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty
- O godzinie 11:00 oficjalne przywitanie
przybyłych gości, przemówienia organizatorów, wspólne zdjęcie, wpis do księgi
pamiątkowej, wspomnienia przy zdjęciach
i dokumentach udostępnionych organizatorom – Szkoła Podstawowa w Kamionkach,
ulica Mieczewska
- 11:45 zwiedzanie szkoły
- 12:30 występ artystyczny
- 13:00 obiad w stołówce szkolnej
- 14:00 zakończenie spotkania
Na spotkani zapraszają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski
Sołtys wsi Kamionki Północne Anetta Prętka-Kulka
Sołtys wsi Kamionki Przy Lesie Liliana
Wawrzyniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach Wojciech Dziuda
Prosimy o zabranie ze sobą pamiątkowych
zdjęć i dokumentów z czasów związanych
ze starą szkołą w Kamionkach.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia
4 października 2019 roku pod numerami
telefonu 696 312 684 i 692 706 897 lub 505
270 319
◊ Liliana Wawrzyniak
Sołtys wsi Kamionki Przy Lesie
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OBWIESZCZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu
aktualizacji „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Kórnik”.
Na podstawie artykułu 19 ust. 6 ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, 730)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Miasta i Gminy Kórnik”, w dniach
09.09.2019r. do 30.09.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. nr
4 w godzinach pracy Urzędu.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy mogą składać wnioski,
zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik lub pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Rada
Miasta i Gminy Kórnik.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 19 ust. 2– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
730), Projekt założeń sporządza się dla
obszaru gminy co najmniej na okres 15
lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
UWAGA!
W dniu 01.09.2019 w godzinach popołudniowych w Biernatkach ul. Główna
zaginęła suczka rasy Shih tzu.
Bardzo proszę o kontakt nr telefonu
600 515 555.
Dla znalazcy przewidziana nagroda!

Szkolny ogródek edukacyjny

Oczylimykoryzie,
dlaczego grzyby
rosną w lesie?

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego
uczniowie najstarszych klas bnińskiej podstawówki zebrali się, aby założyć ogródek
edukacyjny.
Inicjatywa związana była z realizowaną
kampanią na rzecz ochrony klimatu i atmosfery Ziemi, a jednocześnie stanowiła
element projektu „Drzewo Franciszka”.
Finałem prowadzonych w szkole akcji
segregacji, zbiórek surowców wtórnych,
strajków dla klimatu, zielonych lekcji,
wykładów i proekologicznych warsztatów było założenie ogródka o walorach
edukacyjnych i rekreacyjnych. Poprzedziły
go długie przygotowania oraz zajęcia
z zakresu bioróżnorodności i sukcesji zorganizowane na Wydziale Geografii UAM
w Poznaniu, zielone lekcje w Arboretum
dotyczące biologii roślin nagonasiennych,
zajęcia z zakresu projektowania ogrodów.
Lekcje o projektowaniu ogrodów poprowadził mgr inż. Grzegorz Grzybek –
absolwent naszej szkoły. To dzięki niemu
uczniowie poznali zasady projektowania
różnych rodzajów ogrodów oraz programy
graficzne wykorzystywane do ich wizualizacji. Kolejnym etapem działań był wybór
roślin o walorach edukacyjnych a jednocześnie zdobiących przestrzeń w różnych
porach rok. Wybrano więc niskie drzewa
liściaste i iglaste, krzewy, byliny i zioła.
Wszystkie rośliny były darem Fundacji

Zakłady Kórnickie oraz Zakładu Doświadczalnego PAN „Szkółki Kórnickie”.
Ostatni etap miał miejsce 22 sierpnia
– grupa uczniów pod nadzorem pana
Grzybka rozmieściła i posadziła rośliny
zgodnie z projektem. Następnie pokryła
całość włókniną zabezpieczającą przed
chwastami i zamontowała system kroplowego nawadniania. Na koniec całość
ogródka wymodelowano, używając ozdobnych skał i kamieni oraz rozmieszczono
tabliczki informacyjne z nazwą gatunku
i rodziny danej rośliny. Ostateczny efekt
prac dostarczył wszystkim ogromnej satysfakcji, jednak to nie koniec nauki. Wiosną
uczniowie praktycznie poznają zasady
cięcia oraz pielęgnacji drzew, krzewów
i bylin po zimowym spoczynku.
W dobie zmian klimatu, pogarszania
się jakości powietrza, wód i gleb każde
proekologiczne działanie jest cenne.
Szczególnie takie, które autentycznie
angażuje osoby dorosłe, instytucje oraz
młodzież dla wspólnego dobra – naszego
środowiska.
Serdecznie dziękuję projektantowi ogródka p. Grzegorzowi Grzybkowi, instytucjom
sponsorującym rośliny oraz wielu uczniom
i pracownikom szkoły za zaangażowanie
w realizację naszego projektu.
◊ Agnieszka Półchłopek

Już niedługo rozpocznie się sezon grzybobrania. Jak co roku będziemy zbierać
grzyby i licytować się o to, ile prawdziwków, kozaków i rydzów znalazło
się w naszych koszykach po wyprawie
do lasu. Choć tradycyjnie w Polsce
szczyt grzybobrania przypada na jesień
to pierwsze jadalne grzyby pojawiają
się już wiosną, a te tradycyjnie zbierane
przez amatorów grzybobrania borowiki,
koźlarze czy kurki, przy sprzyjających
warunkach pogodowych, mogą pojawić
się już w czerwcu. Grzybobranie jest wieloletnim polskim zwyczajem sięgającym
czasów szlacheckich i kultywowanym
do dzisiaj miłym sposobem spędzania czasu z rodziną. Ale czy ruszając
o świcie na grzyby zastanawiamy się
dlaczego znów po maślaki będziemy
brnąć w głąb młodnika sosnowego,
dorodnych borowików szlachetnych
będziemy szukać pod dębami, a koźlarze znajdować będziemy wśród
brzóz? Czy wiemy dlaczego niektórych
grzybów szukamy tylko pod wspomnianymi drzewami i dlaczego w ogóle na
grzyby jedziemy do lasu? O wszystkim
decyduje zjawisko tzw. mykoryzy, czyli
bardzo ścisłego związku korzeni drzew
leśnych z określoną grupą grzybów.
Termin mykoryza powstał z połączenia
dwóch greckich słów mykes – grzyb
i rhiza – korzeń, i oznacza zjawisko
bardzo ścisłego współżycia (czyli symbiozy) dwóch organizmów, czyli grzyba
i drzewa. Stąd związek ten nazywamy
symbiozą mykoryzową. Warto wspomnieć, że symbioza pomiędzy grzybami
mykoryzowymi a drzewami leśnymi
jest niezbędna (obligatoryjna) dla prawidłowego rozwoju obu wymienionych
partnerów związku mykoryzowego.
Bez funkcjonalnego kontaktu grzybni
z korzeniami drzew, grzyby nie mogłyby wytwarzać tych obiektów pożądania
wszystkich grzybiarzy, które fachowo
nazywamy owocnikami, a drzewa nie
rozwijałyby się prawidłowo. To dzięki
mykoryzie drzewa pobierają z podłoża
wielokrotnie więcej podstawowych pierwiastków odżywczych: fosforu, potasu
i azotu, a także wody. Ponadto grzybnia
chroni korzenie drzew przed wieloma
chorobami. Z kolei grzyby mykoryzowe
tylko w kontakcie z korzeniami drzew
mogą wytwarzać owocniki i rozmnażać
się, a grzybiarzom poprzez swoje owocniki oferować niezwykłe bogactwo barw,
kształtów i smaków.

Mykoryza naszych najważniejszych
drzew leśnych, a więc sosny, świerka,
jodły, modrzewia, dębów, buka i brzozy
rozwija się szczególnie obficie w obrębie górnych, próchnicznych warstw
gleby. To właśnie tutaj najdrobniejsze
korzenie drzew (takie o średnicy około
1 mm, a nawet mniejszej) wchodzą
w ścisły kontakt z grzybami mykoryzowymi, które w postaci strzępek grzybni
przerastają glebę. W momencie kontaktu z korzeniem, grzybnia tworzy na
powierzchni drobnych korzeni charakterystyczną mufkę, a korzenie często
ulegają różnym przekształceniom i rozgałęzieniom, które ciekawy świata obserwator zauważy nawet gołym okiem,
a na pewno przy pomocy lupy lub szkła
powiększającego. Każdy grzyb tworzy
charakterystyczną tylko dla siebie (pod
względem struktury, barwy, kształtu,
wielkości, sposobu rozgałęzienia) mykoryzę. Przykłady mykoryz, tworzonych
przez popularne grzyby jadalne, przedstawiono na fotografiach.
Wiele grzybów mykoryzowych wchodzi w symbiozę z wieloma gatunkami
drzew leśnych, zarówno iglastych, jak
i liściastych. Ale występuje w mykoryzie
także pewna specjalizacja związana np.
z wiekiem drzew. I tak w młodnikach
sosnowych szukać będziemy maślaków,
a w starszych borach sosnowych spotkamy mało cenionego przez grzybiarzy
maślaka sitarza, ale też podgrzybka
jadalnego, potocznie zwanego „czarnym
łepkiem”, grzyba o zwartym miąższu
i ciemnobrązowym kapeluszu, przedmiot pożądania jesiennych grzybiarzy.
Natomiast intensywnie pomarańczowo
zabarwionych kapeluszy maślaka żółtego będziemy wypatrywać wyłącznie
wśród modrzewi. W kępach brzeziny
często spotkamy koźlarza babkę, zwanego kozakiem, a w pobliżu topoli osiki
znajdziemy pięknego koźlarza czerwonego, zwanego krawcem. Bardzo wiele
grzybów doczekało się swoich potocznych nazw ludowych, które znacznie
się różnią w zależności od rejonu kraju.
Są niestety wśród grzybów mykoryzowych gatunki niejadalne, a także silnie
trujące, do których należy towarzyszący

Owocniki popularnych grzybów jadalnych (maślak,
borowik, podgrzybek i zielonka) i ich mykoryzy.

dębom muchomor zielonawy (dawniej
zwany sromotnikowym).
Z punktu widzenia gospodarki leśnej
wszystkie grzyby mykoryzowe są bardzo pożyteczne, bowiem ich obecność
w lesie jest jednoznacznym dowodem
obecności mykoryzy, która warunkuje prawidłowy rozwój drzew. Myślę,
że zaznajomieni ze skomplikowanymi
zależnościami, jakie zachodzą w lesie
pomiędzy grzybami i drzewami, czyli
z mykoryzą, bardziej świadomie w tym
roku podążymy do lasu, aby napełnić
koszyki jadalnymi grzybami mykoryzowymi.
Zagadnieniem mykoryzy, w bardzo różnych aspektach od fizjologii i biochemii
tego procesu aż po badania występowania grzybów mykoryzowych w różnych warunkach środowiska zajmują
się pracownicy naukowi w Pracowni
Badania Związków Symbiotycznych
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk. Wszystkich młodych miłośników
nauk przyrodniczych zachęcamy do
studiowania biologii, leśnictwa i innych
pokrewnych dyscyplin, i po skończonych studiach zasilenia zespołu naszej
Pracowni. Wiele nierozwiązanych, pasjonujących problemów dotyczących
funkcjonowania mykoryz czeka na
podjęcie badań.
◊ Maria Rudawska
Instytut Dendrologii PAN
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XII/132/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na
północ od autostrady A2 i na zachód
od drogi powiatowej 2489P, gmina
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
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 Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 1 października 2019 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 (t.
j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XII/131/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bnin
w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej,
Armii Krajowej i Parkowej, gmina
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
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 Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 1 października 2019 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 (t.
j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XII/130/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o numerze
ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
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 Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 1 października 2019 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

REGULAMIN WYMIANY BATERII I SPRZĘTU RTV/AGD NA SADZONKI
BATERIE I AKUMULATORKI
od 0,5 kg do 1,0 kg - 1 sadzonka
od 1,1 kg do 1,5 kg - 2 sadzonki
powyżej 1.5 kg - 3 sadzonki*
* limit sadzonek na osobę: 3

MAŁY SPRZĘT RTV/AGD
(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)
1szt - 1 sadzonka*
* limit sadzonek na osobę: 3
Możliwość bezpłatnego oddania zużytych:
kabli, przewodów, ładowarek, żarówek, świetlówek,
telefonów

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w Kórniku w rejonie ul.
Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul.
Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej
i ul. Jeziornej – etap 1 (etap tylko dla
działki o numerze ewidencyjnym 686
położonej w Kórniku w rejonie Placu
Niepodległości), gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul.
Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul.

Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej
– etap 1 (etap tylko dla działki o numerze
ewidencyjnym 686 położonej w Kórniku
w rejonie Placu Niepodległości), gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 16 września
2019 r. do 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem planu miejscowego jest
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września
2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 16:00 (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 oddziały-

wania na środowisko, uwagi do projektu
zmiany planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 października 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń,
w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej,
Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2018 r. poz. 1945 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. 2018 r. poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem,
Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej,
Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 16 września 2019

r. do 8 października 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu
dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 23 września 2019 r.
w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka
32, 62-035 Czmoń o godz. 16:00.
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, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac

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

Od 1 sierpnia 2019 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik mogą korzystać z karty PEKA.
Dodatkową alternatywą dla dojeżdżających do Poznania jest program Bus Tramwaj Kolej (BTK).
Bus Tramwaj Kolej (BTK) to kolejowy, imienny bilet miesięczny.
Wprowadzony w 2012 r. przez Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi
oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Bilety dostępne są w kasach kolejowych.
Szczegóły programu dostępne są na stronie: bustramwajkolej.pl
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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. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081
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 16 września
2019 r. do 8 października 2019 r. w sie-

dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” 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 18 września 2019 r.
w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035
Czołowo 7, o godz. 16:00.
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 nazwi-

ska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.
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Nowy sezon w KOK
Kórnicki Ośrodek Kultury zaprasza na odbywające się na Prowencie zajęcia.
Poniedziałek

Godz. 18:00÷ 20:00 Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej Władysie - grupa dorosłych
Krystyna Polachowska; tel.722 005 353

Godz. 10:00 ÷ 13:00: Próby chóru „Senioritki” i „Magnolie”
Ewa Wodzyńska tel. 607 661 613

Godz. 16:30 ÷ 17:30: Zajęcia plastyczne
Grupa 6-11 lat
Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

Godz. 16:00 ÷ 16:45: Dziecięca grupa Latino/Hip Hop (dołącz do nas - zapisy trwają)
(6-10 lat) Damian Wasiuta
e-mail: damianwasiuta@yahoo.pl

Godz. 17:30 ÷ 19:00: Zajęcia plastyczne
Grupa 12-16 lat
Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

Godz. 16:45 ÷ 17:45: Hip Hop Grupa młodzieżowa (dołącz do nas - zapisy trwają)
Damian Wasiuta
e-mail: damianwasiuta@yahoo.pl
Godz. 17:45 ÷ 18:45: Salsa & Latino Solo dla
Pań i Panów (dołącz do nas - zapisy trwają)
Damian Wasiuta
e-mail: damianwasiuta@yahoo.pl
Godz. 18:45 ÷ 19:45: Taniec Towarzyski i
Użytkowy dla początkujących w parach
i dla singli (dołącz do nas - zapisy trwają)
Damian Wasiuta
e-mail: damianwasiuta@yahoo.pl

Czwartek
Godz. 19:30: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Castellum Cantas
Piątek
Godz. 15:30 ÷ 16:15: Balet z elementami
tańca nowoczesnego Grupa młodsza GR I
Agnieszka Skarbecka 504 464 515
Godz. 16:15 ÷ 17:00: Balet z elementami
tańca nowoczesnego Grupa starsza GR II
Agnieszka Skarbecka 504 464 515

Wtorek

Godz. 17:00 ÷ 17:45: Balet z elementami
tańca nowoczesnego Grupa starsza GR III
Agnieszka Skarbecka 504 464 515

Godz. 16:30 ÷ 18:00: Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej Władysie
Krystyna Polachowska; tel.722 005 353

Godz. 17:45÷ 18:30: Balet z elementami
tańca nowoczesnego Grupa starsza GR IV
Agnieszka Skarbecka 504 464 515

Godz. 18:00 ÷ 19:30: Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej Władysie - grupa młodzieżowa Krystyna Polachowska;
tel.722 005 353

Godz. 17:00 ÷ 19:00: Warsztaty tkaniny
artystycznej (kilim, gobelin, kobierzec)
Karolina Janikowska; tel.601 356 502

Godz. 17:00 ÷ 18:45: Warsztaty ceramiczne
dla młodzieży i dorosłych
Piotr Mastalerz; tel.503 016 249
Godz. 17:00 ÷ 18:30: Warsztaty fotograficzne - dla dzieci
Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180
Godz. 18:30 ÷ 19:00: Warsztaty fotograficzne - dla dorosłych
Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180
Godz. 19:30: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Castellum Cantas
Środa
Godz. 15:00 ÷ 19:00: Nauka gry na gitarze
Paweł Głowacki tel. 665 331 165
Godz. 16:30÷ 17:30 Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej Władysie - grupa początkująca Krystyna Polachowska;
tel.722 005 353

Godz. 19:00: Klub Dobrego Filmu (dwa razy
w miesiącu) Sławomir Animucki;
tel.515 229 660
Sobota
Godz. 11:00 ÷ 14:00: Warsztaty fotograficzne-w plenerze I grupa;
Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180
Godz. 16:00 ÷ 19:00: Warsztaty fotograficzne-w plenerze II grupa;
Elizeusz Cieślik; tel. 601 585 180
Koncerty, imprezy otwarte-okazjonalnie
Próby Stowarzyszenia Teatralnego Legion.
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6
62-035 Kórnik
http://www.kornickiosrodekkultury.pl/
tel (61) 8170 891
515 229 660, 503 016 249
Zapraszamy!

Gimnastyka z Kasią w każdą środę 16.30
w Strażnicy OSP Kórnik: 4.09, 11.09, 18.09,
25.09.
Oraz zajęcia poniedziałkowe 16.30 w Strażnicy ODP Kórnik:
9.09 Kawa i herbata dla każdego seniora Piotr Lewandowski
16.09 Proszę, Dziękuję, Przepraszam...
Andrzej Pawlaczyk
23.09 Gry i zabawy - Magda, Marzena
30.09 Warsztaty kulinarne
Warsztaty krawieckie w czwartki
przy ul. Parkowej 12.09 i 26.09
Marzena Kubiak
Warsztaty terapii manualnej oraz florystyka będzie ustalona na pierwszym spotkaniu o terminie będzie informowała szkoła
telefonicznie .
Inauguracja IV semestru Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbędzie się 28 września
w Strażnicy OSP Kórnik o godzinie 10.00
Serdecznie Was Zapraszamy!
W razie jakich kolwiek pytań prosimy
dzwonić:
Magdalena Pawlaczyk, tel. 886111091

Informuję,
że jak każdego roku
będęprowadził zbiórkę nakrętek
podczas Festynu Ekologicznego,
który odbędzie się
21 września 2019 roku.
Każdy, kto przyniesie
siateczkę nakrętek
będzie mógł liczyć na gadżet
lub coś słodkiego.
Zapraszam
◊ Jan Nowaczyk
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Władysie w Koszęcinie
„Górnicy, górnicy, co węgiel kopiecie
Wrębówką, kombajnem
wpod ziemią jeździcie…”
W dniach od 30 lipca – 6 sierpnia bieżącego roku członkowie dwóch grup
tanecznych naszego Zespołu: dziecięcej
i młodzieżowej, mogli przeżyć taneczną
przygodę życia uczestnicząc tydzień
w Warsztatach Letniej Szkoły Artystycznej
prowadzonych w Koszęcinie – siedzibie
Zespołu Śląsk. Nie byłoby jednak tej niezapomnianej przygody, gdyby nie pomysł
pani Krystyny Polachowskiej – kierowniczki Zespołu Władysie oraz szerokiego
wsparcia organizacyjnego i finansowego
dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury
pana Sławomira Animuckiego. Uczestnicy
wyjazdu oceniają go jako najlepszy wyjazd
Zespołu.
Dzieci i młodzież uczestniczyły w różnych
zajęciach, prowadzonych dla obu grup
wiekowych, które trwały zwykle 1,5 godziny. Były to zajęcia wokalne z panem
Marianem Chrobokiem – artystą chóru
Śląska, który zarażał entuzjazmem, pracował nad oddechem, podkreślał rolę
uśmiechu, radości – czyli wyrazu artystycznego, który jest dla odbiorcy bardzo
ważny. Pan Marian przygotował z dziećmi
i młodzieżą 5 piosenek śląskich, które wybrzmiały na podsumowującym warsztaty
koncercie. Były to: „Górnicy, górnicy…”,
„Koziery”, „W zielonym gaiku”, „Obejrzyjcie wy dziewuchy” i „Pisali chłopcy do
Rzymu”. Zajęcia upływały we wspaniałej
atmosferze, a dzieci nie mogły się ich

doczekać. Pan Marian dyrygował również
chórem na naszym koncercie, a któregoś
dnia wykonał tylko dla nas kilka swoich
najlepszych utworów.
Kolejnym modułem zajęć LSA był taniec
klasyczny z panią Beatą Danielską artystką baletu (tancerką-solistką) Śląska.
Uczestnicy mieli okazję nauczyć się podstawowych dla baletu pozycji i ćwiczeń,
które zostały ułożone w pokaz baletowy.
Ciężką pracę umilała Władysiom pani
Anna Olszowska – akompaniatorka, pani
o pięknym uśmiechu, gracji i ogromnej
cierpliwości. Początki były naprawdę
trudne, ale wypracowanie każdego ruchu
ręki czy ustawienia stopy wymaga czasu,
precyzji i kontynuowania tych ćwiczeń
baletowych.
Elementy pokazane i wypracowane na
zajęciach z baletu potrzebne były, by próbować piękniej tańczyć tańce narodowe.
Te zajęcia prowadziła pani Aleksandra
Żaczkova (solistka tancerka Śląska), która
pracowała nad mazurem z młodzieżą,
a nad krakowiakiem z dziećmi. Do tego
pani Ola udoskonalała tańczone przez
Władysie układy: opoczyński i krakowiaka. Te zajęcia były bardzo energetyczne
i chyba najbardziej fizycznie wyczerpujące.
Osłodą była relaksacja – zestaw ćwiczeń
ruchowo – oddechowych, które pomagały
wrócić uczestnikom do stanu wyjściowego. We wszystkim na tych zajęciach
towarzyszył nam akompaniator pan Marcin Szreter – człowiek niezwykłego uroku
osobistego, który grał na pianinie i fagocie.
W przeżywania wyjazdu jako pełni arty-

AFISZ
stycznej pomagało to, że mieszkaliśmy
w odrestaurowanym i zrewitalizowanym
pałacu koszęcińskim, który na dodatek
otoczony jest zabytkowym i bardzo rozległym parkiem. Różne pałacowe tajemnice
odkrywał dla nas pan Mario Maślaniec–
solista baletu Śląska, który był naszym
opiekunem i oprowadzał nas po wszystkich ciekawych miejscach zamku. Pan
Mario znakomicie zna polski folklor, ma
ogromną wiedzę o strojach, zwyczajach
i obrzędach nie tylko z regionu Górnego
Śląska. Słuchało się go z ogromną przyjemnością. Niesamowitym przeżyciem
było również to, że Władysie trafiły do
Koszęcina w 2019 roku, który został
ogłoszony przez Sejmik Województwa
Śląskiego rokiem Staniasława Hadyny – założyciela Zespołu Śląsk, w stulecie urodzin
tego genialnego twórcy: kompozytora,
dyrygenta, pedagoga i literata. Postać Stanisława Hadyny, umieszczona na ławeczce
obok pawilonu Elwiry Kamińskiej pozwala
odniesć wrażenie, że wieloletni dyrektor
Zespołu Śląsk wciąż trzyma pieczę nad
dziełem swojego życia. Cudnie, że mogliśmy być w Koszęcinie, chłonąć atmosferę
tego miejsca, uczyć się od najlepszych. Do
tego wspomnieć należy o wspaniałych
ludziach pracujących w Centrum Edukacji Regionalnej, ale także przy obsłudze
licznych gości odwiedzających Koszęcin.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy umożliwili nam ten wyjazd, postaramy się jak najlepiej spełnić pokładane
w nas nadzieje i oczekiwania.
Wdzięczne
◊ Władysie
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

KONFERENCJA. „Pożyteczne mikroorganizmy w domu, ogrodzie i dla zdrowia
człowieka”. OSP Kórnik, start godz.
9:30.
14 WRZEŚNIA
BORÓWIEC BIESIADA NA KONIEC LATA
- XI EDYCJA. Start gody. 17:00. Szczegóły
na www.eborowiec.pl

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Prezentacja Centrum Badań Kosmicznych PAN i pokaz laserów. CBK PAN w Borówcu (ul. Drapałka
4), godz. 21:00. Wstęp wolny.
WIECZÓR MUZYCZNO-LITERACKI PT.
POETYCKI LUFT W LOFCIE. Wystąpią:
Janina Kuźnicka (wiersze i opowiadania
gwarą poznańską) i Mariola Konieczna
(piosenka literacka). Restauracja Loft 46
w Kórniku, godz. 17:00. Rezerwacja pod
numerem tel. 692 384 501. Wstęp wolny.

17 WRZEŚNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Gang Słodziaków”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.
19 WRZEŚNIA
KÓRNICKIE DNI NAUKI. Nocne zwiedzanie Arboretum. Start godz. 20:00.
Wszystkie wejściówki na zostały rozdane.
20 WRZEŚNIA
KÓRNICKIE DNI NAUKI. Nocne zwiedzanie Zamku. Godz. 19:30, 20:00, 20:30,
21:00. Wszystkie wejściówki zostały
rozdane.

10 WRZEŚNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Owocowe bajki”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.

WARSZTATYN FILMOWE W KOK 1 MINUTA. Więcej informacji pod nr tel. 880
383 887

24 WRZEŚNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Wszyscy
jesteśmy wyjątkowi”. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 17:30.
26 WRZEŚNIA
TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI.
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), start
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

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

21 WRZEŚNIA
Festyn Ekologiczny. Rynek w Kórniku (Pl.
Niepodległości). Start godz. 10:00.

Wataha Robakowo Wieś wygrywa!
Podczas Dożynek Gminnych w Robakowie
nasze sołectwo wystawiło swoją mocną
drużynę. Rywalizując w 3 konkurencjach
sportowych nasi reprezentanci nie poddawali się ani na sekundę. Widać było zgranie
i współpracę. To wszystko zaowocowało
1 miejscem na podium i wygraną 2000 zł,
które sołectwo przeznaczy na doposażenie
świetlicy wiejskiej.
Gratulujemy!
◊ BR
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszej
drużynie w składzie: Kamil, Zbyszek, Daniel,
Artur, Marcin i coach jesteście niesamowici.
Doping jak i frekwencja naszych wiernych
kibiców były wspaniałe - dziękujemy!
Jesteśmy prawdziwą drużyną!
A dzięki naszemu sponsorowi firmie
‼️PF Logo Express‼️ wyglądaliśmy jak zespół
- serdecznie dziękujemy!
◊ Sołtys i Rada Sołecka”

ciekawym?

◊ ZF
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Kolarstwo

Przebierańcy
na rowerach
W dniu 1 września bieżącego roku odbył się
zorganizowany przez Kórnickie Bractwo Rowerowe rowerowy rajd przebierańców. Na
ulice Kórnika wyjechała kawalkada ponad
stu rowerzystów poprzebieranych w różne
ciekawe stroje. Start odbył się z Kórnickiego
rynku, następnie korowód barwnie ubranych rowerzystów ruszył promenadą do
Bnina, Biernatek i z powrotem do Kórnika
by zakończyć rajd na Kórnickich Błoniach
gdzie czekały już na uczestników rajdu różne
atrakcje i konkursy z nagrodami. Najciekawszą atrakcją miał być lot balonem, ale
niestety pogoda pokrzyżowała Nam plany.
Rajd był w całości sfinalizowany z Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kórnik.
◊ JCH

Siatkówka Plażowa na Błoniach Unihokeistki
na odozie

W niedzielę 26.06.2019 na boiskach do
siatkówki plażowej KCRiS OAZA Błonie
rozegrany został III Turniej o Puchar Dyrektora KCRiS OAZA w Siatkówce Plażowej.
W Turnieju wystartowało 16 par, które od
wczesnych godzin rannych do późnego
popołudnia, w pięknym słońcu walczyło
o zwycięstwo. Organizatorami Turnieju
byli KCRiS OAZA oraz Stowarzyszenie UKS
Jedynka Kórnik.
Zwycięzcą Turnieju została para Przemysław
Lisiecki, Damian Marcjan

II miejsce zajęła para Dominik Juszczak,
Tymoteusz Juszczak
III miejsce zajęła para Patryk Michalczyk,
Krystian Michalczyk
IV miejsce zajęła para Adam Rejdukowski,
Daniel Jaworowicz
Najlepsze pary otrzymały pamiątkowe
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz Miasto i Gmina
Kórnik.
◊ OAZA

Znakomita atmosfera w zespole. Znakomite warunki do trenowania. Znakomite
jedzenie. Tak w skrócie wyglądał obóz zawodniczek sekcji unihokeja UKS Radzevia
Radzewo, jaki odbył się w dniach 29 lipca – 4
sierpnia w Zaniemyślu. Organizacja tego
przedsięwzięcia była możliwa dzięki dotacji
ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Każdego dnia dziewczęta wylewały z siebie
siódme poty, na hali i w terenie, po to, żeby
jak najlepiej przygotować się do czekającego
ich sezonu. Sezonu pełnego wyzwań, ale
i niespodzianek. Oprócz wielkiego wysiłku,
jakie dziewczyny wkładały w każdy trening
był oczywiście czas na odpoczynek, relaks
i dobrą zabawę, w wodzie, w lodziarni
i przy grach planszowych. Nikt z obecnych
nie żałował, że na obozie był. Mimo, iż bywało momentami ciężko, zwłaszcza, kiedy
mięśnie odmawiały posłuszeństwa. Był to
pierwszy obóz w historii naszego Klubu,
ale na pewno nie ostatni. Wszyscy jednym
głosem zadeklarowali, że będą uczestniczyć
w kolejnych. Tymczasem z utęsknieniem
czekamy na wznowienie rozgrywek.
◊ KN

Kolejne kolarskie święto
W pierwszą niedzielę września na kórnickim
rynku odbył się 50. Wielki Festyn Rowerowy
dla dzieci, oraz 20 wyścig kolarski o puchar
Burmistrza Kórnika z okazji 80 rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej, zorganizowany tradycyjnie przez UKS Jedynka Kórnik.
Niestety z powodu braku zgody z Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu na zamknięcie
ulic wokół rynku, zawody zostały rozegrane
w innej formie niż zwykle, ale towarzyszyły
im niepowtarzalne emocje. Problemy formalne zmusiły organizatorów do szukania
alternatyw. Na kórnickim rynku najlepsi
zawodnicy z licencjami, by dojść do finałów, zmuszeni byli startować po 4 razy na
wyjatkowo krótkim dystansie. Ostatecznie
w kolarskim święcie udział wzięło ponad
200 uczestników z trzech województw,
a najmłodszym zawodnikiem był dwuletni
Cezary Zięta z Kórnika. Na starcie w komplecie stawiły się zawodniczki z dorosłej Grupy
Kolarskiej, z UKS TFP Jedynka Kórnik, które
rozegrały niezwykle interesujący wyścig na
dystansie… 20 metrów, które tym razem należało pokonać... jak najwolniej. Najdłuższą
„stójką” i najlepszą koordynacją pochwalić
się mogła Karolina Lipiejko, która po 8 min
pozostała sama na trasie i została zwyciężczynią wyścigu głównego. Imprezie towarzyszył burmistrz Przemysław Pacholski,
który na zakończenie wraz z zawodniczkami
UKS TFP Jedynka Kórnik wręczał nagrody
laureatom.
Wyniki 50 Festynu Rowerowego i 20
Wyścigu kolarskiego
Dziewczynki do lat 4
1. Wiktoria Palacz - Kórnik
2. Pola Wrona - Kamionki
3. Marysia Saniuta - Dąbcze
Chłopcy do lat 4
1. Szymon Łukaszewicz – Robakowo
2. Wiktor Grzywarczyk – Dachowa
3. Antoś Golec - Jarocin

Dziewczynki do lat 6
1. Natalia Zasępa - Ostrów Wlkp.
2. Nadia Łuczak – Mieczewo
3. Mia Miszczyk - Kórnik
Chłopcy do lat 6
1. Filip Banaszak – Błażejewo
2. Maciej Taciak - Kórnik
3. Wiktor Skibiński - Czmoń
Dziewczynki do lat 8
1. Michalina Nowicka - Kórnik
2. Adrianna Wrona – Kamionki
3. Nadia Lipecka – Wola Droszewska
Chłopcy do lat 8
1. Igor Maślak - Wola Draszewska
2. Marcel Paterski – Jarocin
3. Borys Saniuta – Dąbcze
Dziewczynki do lat 10
1. Ada Kwieciak - Wola Draszewska
2. Nicole Kurek – Wałcz
3. Patrycja Gruchalska – Mechlin
Chłopcy do lat 11
1. Bartosz Lipecki - Wola Draszewska
2. Mateusz Błaszak – Robakowo
3. Gabriel Najtkowski - Sapryk – Kórnik
Kategoria ŻAK – dziewczęta
1. Michalina Oleszak – UKS Jedynka Kórnik
2. Anna Kij – Zefir Wola Draszewska
3. Amelia Perz – UKS Jedynka Kórnik
Kategoria ŻAK – chłopcy (najliczniejsza
grupa – 19 zawodników)
1. Franciszek Mumot – UKS Jedynka Kórnik
2. Michał Grabowski – KTK Kalisz
3. Adam Stysiak – Zefir Wola Draszewska
4. Wiktor Szmaj – Zefir Wola Droszewska
5. Radek Jakubczak – UKS Jedynka Kórnik
6. Jędrzej Brylewski – Czmoń (amator)
Kategoria Młodziczka
1. Aleksandra Smoliga
– UKS Zefir Wola Droszewska
2. Maria Hoffmann
– UKS Mróz Jedynka Kórnik
3. Oliwia Czerwonka
- MLUKS VICTORIA Jarocin
4. Julia Przymusińska
- UKS Mróz Jedynka Kórnik

Kategoria Młodzik
1. Aleksander Leśniewski
- UKS Mróz Jedynka Kórnik
2. Jan Skupiński
- LKS POM Strzelce Krajeńskie
3. Dawid Wika–Czarnowski
- UKS Mróz Jedynka Kórnik
Kategoria Junior Młodzszy
1. Mateusz Przymusiński
– UKS Mróz Jedynka Kórnik
2. Kacper Szabunia
- LKS POM Strzelce Krajeńskie
3. Bartosz Golec - MLUKS Victoria Jarocin
Kobiety OPEN
1. Karolina Lipiejko – UKS TFP Jedynka Kórnik
2. Karolina Przybylak – UKS TFP Jedynka
Kórnik
3. Viktoria Żegleń – UKS TFP Jedynka Kórnik
Najlepsza Juniorka Młodsza – Emilia
Jurga UKS Mróz Jedynka Kórnik
Najlepsza Juniorka – Zofia Picz UKS TFP
Jedynka Kórnik
ORGANIZATORZY IMPREZY
STOWARZYSZENIE UKS Jedynka Kórnik
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI
KÓRNICKIE CENTRUM
REKREACJI I SPORTU OAZA
SPONSORZY IMPREZY
Gmina Kórnik
Firma – „TFP”
Firma Instaltech
„SHIMANO - POLSKA”
Firma „RABEN”
BAR „OSKAR”
„NAMEDSPORT”
– odżywki dla sportowców
„B.C.M. „Nowatex - Puszczykowo”
Voyager Group” – dealer Mazdy
Firma „TULPLAST” – Paczkowo
Firma „Pak SERWIS”
Firma „ZALU”
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnię osobę do pomocy
w sprzątaniu, myciu okien, prasowanie. Każdy piątek miesiąca.
Tel. 600 040 983
Lekka praca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tel. 791 121 103, e-mail:
praca@lavoro.com.pl

INNE
Sprzedam maciory prośne.
Tel. 691 783 400
Sprzedam baloty słomy. Tel. 691
783 400
Sprzedam ziarno: jęczmień, owies.
Tel. Tel. 691 783 400
Sprzedam samochód Renault
Scenic 2007. Tel. 502 251 650
Sprzedam żeliwną tarczę do
szatkowania kapusty z dwoma kompletami noży. 500 zł. 607 44 33 51
Sprzedam drewno opałowe pocięte, mieszane. 140 zł m³. 607 44 33 51
Usługi remontowo-budowlane,
wieloletnia praktyka, murowanie,
płytkowanie, szpachlowanie, malowanie, poz-bruk. Tel. 782 513 000

Sprzedam stół do ping-ponga.
Tel. 605 231 400
Kierowca emeryt podejmie pracę. Uprawnienia na wszystko.
Tel. 603 426 342
Sprzedam Overlock trzynitkowy na
230 V, cena 100 zł. Tel. 601 746 930
Wydam telewizor Sony, kineskopowy. Tel. 601 746 930
Sprzedam tynk silikonowy.
Tel. 603 426 342
Wynajmę garaż od ul. Stodolnej
w Kórniku. Tel. 503 531 017
Sprzedaż drewna sosnowego
i kominkowego. Różne rodzaje.
Tel. 661 099 768
Sprzedam narożnik, kolor szary,
dwa pojemniki, półka przy bocznym
oparciu. 120 zł. 694 858 183
Serwis kotłów gazowych firmy
Termet. Tel. 502 047 864
Wynajmę mieszkanie 20-30 m².
Może być pokój z kuchenką i łazienką. Tel. 500 128 553
Sprzedam działkę budowlaną, 780
m². Błażejewo. Tel. 609 677 656
Sprzedam pralkę i zmywarkę.
Możliwość transportu. Tel. 511
120 011

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie domów jednorodzinnych,
wolne terminy. Tel. 669 013 418
Sprzedam mieszkania w Szczodrzykowie i w Słupi Wielkiej.
Tel 666 677 003
Poszukuję mieszkań, domów
i działek na sprzedaż lub do wynajmu. Tel. 666 677 003
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel 723 882
617
Wypożyczalnia samochodów
dostawczych w Kórniku. Tel. 516
238 231
Fotowoltaika - Systemy Fotowoltaiczne kompleksowa instalacja. Tel. 888 074 666, e-mail:
oferta@pmbenergia.pl
Wytwórnia betonu Lafarge w Rabowicach. Beton towarowy atrakcyjne ceny do końca roku. Tel. 572
700 050, 502 786 698
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety.
Pow. 110 m². Tel. 691 793 249
Do wynajęcia ekskluzywny apartament na II piętrze o pow. 110

m²: salon z aneksem kuchennym,
3 pokoje, łazienka, garderoba. Tel.
691 793 249. Kórnik, ul. Poznańska.
Pogotowie remontowe Wojtuś!!!
Drobne prace remontowe, utrzymanie terenów zielonych. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Sprzedam albę komunijną kompletną dla dziewczynki długa 122
cm oraz wianek. Tel. 690 299 115
Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny rolne. Tel. 604 989 218
Sprzedaż ziemniaków z domu:
Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 43.
Worki 5 i 15 kg. Ceny giełdowe.
Sprzedam regał na ksiżki
w b. dobrym stanie (183x40x31).
Tel. 886 702 562
Oddam małe kotki w dobre ręce
tel. 603701319
Sprzedam umeblowane mieszkanie z ogródkiem w Szczodrzykowie, 54 m2. Stan bardzo dobry.
Cena 239 000 zł. Tel. 726 109 172

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

DRUK: Drukarnia NOWAK-Jarocin, ul. Poznańska 33,
63-200 Jarocin, www.dnj.pl, tel. +48 62 747 1737
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,
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Następny numer
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 12 września 2019 r.

NAKŁAD: 4200 egz.

zatrudni pracowników:
Serwisu usług komunalnych
Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na
terenach gminnych w zakresie dróg, chodników gminnych oraz
terenów zielonych,
Wymagania
• Prawo jazdy kat. B, T
• Mile widziane prawo jazdy kategorii C,
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac,
Oferujemy
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
• wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

zatrudni pracowników:
•MONTER SIECI WODOCIĄGOWEJ
Opis stanowiska:
• prace eksploatacyjne, remontowe i awaryjne na sieci wodociągowej oraz naprawy i montaże uzbrojenia sieci.
Od kandydatów oczekujemy:
• braku ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej, prac na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych,
• prawa jazdy kat. B
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe w branży wod-kan.
Osobom zatrudnionym oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
• wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Oferty prosimy kierować na adres spółki WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.

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

...

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

...

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

...

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof.
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

...

Lecznice dla zwierząt/gabinety
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756
AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

...
...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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

...

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

...

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

