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Sprawozdanie

burmistrza
Spotkanie z przedstawicielem
Poczty Polskiej

W dniu 9 stycznia gościł w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik pan Leszek Gawarecki, dyrektor Poczty Polskiej. Podczas
spotkania z burmistrzem Przemysławem
Pacholskim i wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym dyskutowano na temat
nowego cennika za usługi pocztowe
i o utworzeniu nowej placówki pocztowej w okolicach Gądek, Robakowa
lub Dachowy. Poruszono także temat
współpracy w zakresie wprowadzenia
elektronicznego potwierdzania odbioru
przesyłek dla niektórych form korespondencji wychodzącej z UMiG – w szczególności nakazów podatkowych i masowej
korespondencji dotyczącej gospodarki
odpadami.

Podpisanie umowy
umowy na
na budowę
budowę
Podpisanie
kolejnego odcinka
odcinka promenady
promenady
kolejnego
14 stycznia burmistrz Przemysław
Pacholski podpisał umowę dotyczącą
realizacji kolejnego odcinka promenady
nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą etap III cz. 3.
Zadanie, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, powierzone zostało
firmie Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Ze strony wykonawcy umowę
podpisał pan dyrektor Łukasz Janowski.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Spotkanie w Komisariacie
Burmistrz Przemysław Pacholski wraz z st.
asp. Pawłem Michalskim, komendantem
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 10
stycznia odbioru inwestycji, jakie dzięki
gminie zostały wykonane na terenie komisariatu w Kórniku. Dotyczyły one między
innymi remontu ogrodzenia i nawierzchni
parkingu.
OSP podsumowuje i planuje
W dniu 10 stycznia wiceburmistrz Bronisław Dominiak uczestniczył w spotkaniu
świąteczno-noworocznym przedstawicieli
zarządów jednostek OSP z naszej gminy,
które odbyło się w strażnicy w Kórniku.
Oprócz wzajemnie składanych życzeń rozmawiano o planach działalności poszcze- budowę promenady w dwóch odcinkach o całkowitej długości około 200 m,
- budowę kładki o konstrukcji podwieszonej stalowo – żelbetowej przez
Jezioro Kórnickie wraz z oświetleniem,
- budowę oświetlenia ścieżki z lampami
typu parkowego,
- elementy zagospodarowania terenu
(ławki, kosze na śmieci, zieleń),
- montaż barierek ochronnych,
- montaż znaków drogowych,
- wycinkę drzew, krzaków i trzcin.
Zadanie zgodnie z założeniami ma być
zrealizowane do 30 września 2021 r.

gólnych jednostek w 2020 roku. Ważnym
tematem spotkania była integracja między
jednostkami oraz zachęcanie młodzieży
do zaszczytnej służby.
Spotkanie u starosty
Na zaproszenie Starosty Poznańskiego
w dniu 10 stycznia burmistrz Przemysław
Pacholski uczestniczył w spotkaniu noworocznym. W spotkaniu brali udział m.in.
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
poznańskiego.
Koncert Noworoczny
Wieczór 11 stycznia w KCRiS Oaza był
dedykowany licznej grupie osób, które
poprzez swoją aktywność i zaangażowanie
wspierali rozwój Miasta i Gminy Kórnik
w roku 2019. Dla zaproszonych gości: samorządowców wielu szczebli, liderów stowarzyszeń, przedstawicieli firm i instytucji
oraz oczywiście dla Białej Damy, podczas
Koncertu Noworocznego zaśpiewali Tre
Voci z zespołem Darka Tarczewskiego. Po
koncercie głos zabrali: honorowy obywatel
MiG Kórnik Kazimierz Bałęczny, burmistrz
Przemysław Pacholski, przewodniczący
RMiG Kórnik Adam Lewandowski, przedstawiciel Starosty Poznańskiego Antoni Kalisz oraz Biała Dama 2019 Wiktoria Zielska.
Wzniesiono także okolicznościowy toast.
Więcej na str. 7.
Finał WOŚP
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbywał się także na terenie
naszej gminy.
Wolontariusze licznie patrolowali ulice
naszych miejscowości, a w KCRiS Oaza
oraz Starej Szkole w Borówcu odbyły się
imprezy okolicznościowe i licytacje. Dwa
lokalne sztaby zebrały łącznie: 255 671,14
zł (choć licytacje niektórych przedmiotów
trwają jeszcze w Internecie).
Więcej na str. 8-9.
Liga e-Szkoła
Także 13 stycznia odbył się w Kórniku finał
konkursu Liga e-Szkoła. Stratowały w nim
drużyny uczniów szkół z czterech gmin:
Kórnik, Czerwonak, Pobiedziska i Kleszczewo. Uczestnicy rywalizowali w działaniach
plastycznych, robotyce,
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
programowaniu, a wcześniej za pomocą
zabawy poznawali tajniki poważnej nauki.
Laureatom konkursu nagrody wręczał
burmistrz Przemysław Pacholski. Więcej
na ten temat na str. 15.
Spotkanie z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków
i przedstawicielem NID
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak, urbanistka Joanna Grocholewska oraz kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
UMiG Kórnik Mariusz Stodolniak spotkali
się 13 stycznia w Poznaniu z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków Wiesławem
Biegańskim oraz przedstawicielką Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dyskutowano na temat zagospodarowania
terenów nadjeziornych, Podzamcza i ul.
Zamkowej. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się 21 stycznia w UMiG Kórnik.
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Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych pod kątem warunków przeciwpożarowych. Rozmawiano także o Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego
oraz możliwości pozyskania środków na
unowocześnienie zasobów sprzętowych
lokalnych jednostek OSP.
Tagi dla pasażerów
15 stycznia wiceburmistrz Bronisław Dominiak uczestniczył w spotkaniu jakie odbyło
się w Urzędzie Miasta Poznania z przedstawicielami miast i gmin współpracujących
w zakresie wspólnego transportu. Przedstawiono propozycję użycia tzw. tagów
(znaczników) w systemach informujących
pasażerów na terenie Aglomeracji Poznańskiej. Przedstawiciele firm zaprezentowali
możliwości jakie dają takie rozwiązania.
Wizyta w firmie Dachser

Spotkanie u wojewody
W dniu 16 stycznia burmistrz Przemysław
Pacholski uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
samorządów z całego województwa. Wojewoda podczas spotkania zadeklarował
chęć szerokiej współpracy ze wszystkimi
Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
W sprawie podwyżek
cen biletów
Burmistrz Przemysław Pacholski w dniu 17
stycznia uczestniczył w zorganizowanym
przez Urząd Miasta Poznania spotkaniu
przedstawicieli gmin współpracujących
z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Reprezentant Miasta Poznania
przedstawił propozycję podwyżek cen
biletów o około 20%. Podwyżka miałaby

Spotkanie w szkole
w Kamionkach
Także 14 stycznia wiceburmistrzowie:
Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak
oraz radna Dominika Buczkowska spotkali się z dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Kamionkach Wojciechem Dziudą oraz
przedstawicielami działającej przy placówce Rady Rodziców. Dyskutowano na temat
usytuowania na terenie przyszkolnym
ławek dla tzw. zielonej szkoły. Przeanalizowano problemy związane z organizacją
ruchu drogowego w okolicach szkoły,
żłobka i przedszkola.
Rozmowy z PKP S.A.
Również 14 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał się w Poznaniu w kancelarii notarialnej z delegacją PKP S.A. pod
przewodnictwem naczelnika wydziału
współpracy z samorządami Konrada Binka. Podpisano akt notarialny dotyczący
przekazania gminie drogi dojazdowej do
dworca w Pierzchnie. Omówiono szczegóły dotyczące przygotowań do przejęcia
nieruchomości przy stacji „Gądki”, które
posłużą do realizacji węzła przesiadkowego oraz możliwości ewentualnego
przejęcia i zagospodarowania obiektów
dawnego dworca w Szczodrzykowie.

15 stycznia burmistrz Przemysław Pacholski wraz z wiceburmistrzem Sebastianem
Wlazłym na zaproszenie przedstawicieli
Dachser Sp. z o.o. Oddział w Koninku odwiedzili siedzibę firmy. Podczas spotkania
z Jarosławem Witkowskim – Kierownikiem
Oddziału omówiono zagadnienia komunikacyjne oraz plany rozwoju firmy na terenie
gminy Kórnik. Dzięki uprzejmości Sebastiana Jankowiaka – Kierownika Magazynu
Logistycznego oraz Katarzyny Gmurowskiej
- Koordynatora Działu Administracji zwiedzono centrum logistyczne znajdujące się
przy ul. Drukarskiej 42 w Koninku.

Spotkanie ze strażakami

Spotkanie z prezesami ROD

15 stycznia gościli w UMiG Kórnik: komendant miejski PSP w Poznaniu bryg.
Jacek Michalak oraz generał pożarnictwa
Andrzej Stefanowski. Podczas spotkania
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim
i wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
analizowano po raz kolejny rozbudowę

Kolejne spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbyło się
w UMiG Kórnik 15 stycznia.
Po raz kolejny rozmawiano na temat zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie ogrodów w kontekście nowej
ustawy.

dokonać się w lipcu br. Burmistrz Przemysław Pacholski zaproponował, by dotkliwy dla pasażerów wzrost cen rozłożyć
w czasie. Zgodnie z tą propozycją od lipca
ceny wzrosłyby o 10%, a kolejne podwyżki
miałaby miejsce dopiero w następnych
latach. Obecnie trwa gorąca dyskusja
w Radzie Miasta Poznania.
Obchody w Zbaszyniu
19 stycznia czteroosobowa delegacja
Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci
Powstania Wlkp. w składzie: prezes Dorota
Przybylska, Alicja Serwatkiewicz, Mieczysław Rajkowski oraz radny Andrzej Regulski wraz z przedstawicielem UMiG Kórnik
Łukaszem Grzegorowskim uczestniczyła
w obchodach setnej rocznicy powrotu
Zbąszynia w granice Polski. Przypomnijmy,
że w 1919 roku krwawe walki o to miasto
toczyli powstańcy wielkopolscy, w tym
Kompania Kórnicka. Zbąszynia ostatecznie
nie zdobyto, jednak zgodnie z ustaleniami

traktatu wersalskiego, dokładnie dnia 17
stycznia 1920 roku miasto przekazano
Polakom.
W uroczystościach rocznicowych, które
trwały kilka dni wzięło udział wielu gości
i bardzo wielu mieszkańców miasta.
Rozmowy w sprawie chodnika
w Kamionkach
20 stycznia wiceburmistrz Bronisław Dominiak uczestniczył w zorganizowanym
w urzędzie gminy, na wniosek pani sołtys
sołectwa Kamionki Północne Anetty Prętkiej- Kulki spotkaniu z inwestorami zainteresowanymi współpracą przy budowie
chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul.
Platanowej w Kamionkach.
Rozmowy z PGK Śrem
Także 20 stycznia gościła w UMiG Kórnik
delegacja Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Śremie: Joanna Sarbak –
zastępca kierownika Zakładu Wywozu
Odpadów, Monika Kościelniak- kierownik
Biura Zarządu PGK oraz Małgorzata Sawicka z Biura Obsługi Klienta. Z gośćmi
spotkał się wiceburmistrz Sebastian
Wlazły oraz przedstawicielka Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Aneta
Nowak-Flaczyńska.
Dyskutowano na temat odbioru poszczególnych frakcji segregowanych odpadów,
nowoczesnych rozwiązań dotyczących
kontaktu z mieszkańcami, które mogą
być wdrażane przez PGK przy współpracy z urzędem oraz monitoringu odbioru
odpadów.
Comiesięczne spotkanie
z Aquanetem
W dniu 22 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie przedstawicieli UMiG
Kórnik z przedstawicielami Aquanet S.A.
na którym omówiono zaawansowanie
prac projektowych i realizację zadań związanych z wodociągowaniem i kanalizacją
miejscowości naszej gminy. Tym razem
wiele uwagi poświęcono planowanej budowie kanalizacji sanitarnej w Skrzynkach.
W spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz
Bronisław Dominiak.
Rozmowy z wojewodą
na temat ŚDS
W dniu 22 stycznia burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się z wicewojewodą
Anetą Niestrawską, z którą rozmawiał
o współpracy władz województwa i gminy
w budowie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.
◊ red.

Znów w czołówce
Burmistrz Przemysław Pacholski odebrał 21 stycznia wyróżnienie dla Miasta
i Gminy Kórnik za zajęcie 6. miejsca
w kategorii gmin miejsko-wiejskich
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
Jednostek Samorządu Terytorialnego”
w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorami wydarzenia były: Komisja
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Przypomnijmy, że od 10 lat nasza gmina
plasuje się w ścisłej czołówce samorządów. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem
prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje
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w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny oraz ochronę środowiska.
Ranking opracowany jest na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje
swym zakresem wszystkie jednostki
samorządowe w Polsce, w podziale na
gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
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Sesja RMiG cd.

30 grudnia 2019 r. odbyła się Sesja Rady
Miasta i Gminy Kórnik. O założeniach przyjętego tego dnia przez radnych Budżetu
Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok pisaliśmy w numerze z 10 stycznia.
W czasie trwania sesji podjęli też szereg
innych decyzji.
Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta
i Gminy Kórnik na 2019 r. niewygasających
z upływem roku budżetowego. Określono
górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych osobom tego pozbawionym,
w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy
Kórnik. Ustalono średnią cenę jednostki
paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na rok
szkolny 2019/2020. Radni zmienili uchwałę
w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Kórnik. Ustalono sieć publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego na
terenie Miasta i Gminy Kórnik. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy

Burmistrz
odpowiada

Odpowiedź na wniosek radnego Jerzego
Walczyka Kosakowskiej złożony podczas
sesji RMiG w dniu 30 grudnia 2019 r.
(http://api.esesja.pl/posiedzenie8/71440)
W odpowiedzi na wniosek złożony na
sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu
30.12.2019r. dotyczący budowy kładki
pieszo-rowerowej nad ulicą Stanisława
Woźniaka w ramach przebudowy drogi nr
434, z proponowaną lokalizacją pomiędzy
rzeką Głuszyną, a ulicą Mościenicką informuje, że będzie sugerowane zapewnienie
bezpiecznego i najmniej kolizyjnego ruchu
pieszych i rowerzystów przy rozbudowie
drogi wojewódzkiej nr 434.
W celu kształtowania spójnego systemu
komunikacyjnego konieczna jest przebudowa ul. Stanisława Woźniaka w Kórniku,
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 od węzła
drogowego „Kórnik Północ” do obwodnicy
Kórnika, o której realizację zabiegamy
wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz
poprawy komunikacji Śrem – Poznań w
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finansowej Powiatowi Poznańskiemu oraz
zmieniła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w obrębie Czmoń: działka nr
163/1 o powierzchni 1,3200 ha, zapisanej
w księdze wieczystej nr PO1D/00019832/9
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
Analogiczną zgodę udzielono dla nieruchomości położonej w obrębie Robakowo:
działka nr 121/2 o powierzchni 0,0936
ha, zapisanej w księdze wieczystej nr
PO1D/00025251/7 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Środzie Wlkp.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Szczytniki: działka nr
101/6 o powierzchni 0,1449 ha, 101/3
o powierzchni 0,3873 ha, 101/1 o powierzchni 0,0801 ha oraz 100/3 o pow.
0,2360 ha, zapisane w księdze wieczystej
nr PO1D/00025045/0 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej,
Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla
działek o numerach ewidencyjnych 450/2,
450/12 i 450/13, gmina Kórnik,
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Radzewo. Ul. Beskidzka ma swój początek od
działki nr 283 i biegnie do działki nr 280/2,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 280/17.
ramach budżetu województwa wielkopolskiego.
Urząd Miasta i Gminy Kórnik dołoży
wszelkich starań, aby w trakcie procesu
projektowania wyżej wymienionej inwestycji, zostały wprowadzone rozwiązania
zabezpieczające interesy mieszkańców
naszej gminy.
Odpowiedź na zapytanie radnej Magdaleny Kosakowskiej złożone podczas sesji
RMiG w dniu 30 grudnia 2019 r.
(http://api.esesja.pl/posiedzenie8/71440)
Odpowiadając na zapytanie zadane na
sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu
30.12.2019r. informuję, że zgłoszenia
mieszkańców Gminy (indywidualne i jako
wnioski z zebrań wiejskich) rozpatrywane
są każdorazowo.
W przypadku wiaty rowerowej w Kamionkach stwierdzono zasadność jej budowy
mając na uwadze rozwiązanie zrealizowane już w Szczodrzykowie i w Gądkach.
Powyższe wiaty są mocno wykorzystywane
umożliwiając bezpieczne pozostawienie rowerów, przez mieszkańców korzystających
z komunikacji publicznej.
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Rozpatrzono skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik oraz na
działalność sołtysa Sołectwa Koninko oraz
petycje: dotyczącą obniżenia podatku od
nieruchomości na 2020 rok, wyrażającą
sprzeciw wobec przeznaczenia terenów
wokół obwodnicy miasta Kórnika, obręb
Bnin (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434)
pod budownictwo mieszkaniowe i usługi
oraz petycję o zakończenie procedowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta
Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,
gmina Kórnik - etap III - część A.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy
miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 434, gmina Kórnik - etap III – część A.
Zmieniono uchwałę w sprawie powołania
doraźnej komisji statutowej.
Powierzono ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu,
zadania własne Miasta i Gminy Kórnik w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
oraz wyrazili zgodę na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umów wykonawczych
niezbędnych do realizacji tych zadań
Przedłużono termin rozpatrzenia skargi
na działania Dyrektora Przedszkola w Kamionkach.
Szczegóły uchwał znaleźć można na stronie
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/71440.
Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy odbędzie
się 29 stycznia o godzinie 13:00 w ratuszu
w Bninie.

Koncert Noworoczny z Kórnika

W sobotę, 11 stycznia br. w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się
kolejny już Koncert Noworoczny z Kórnika.
Pomysłodawcą koncertu przed wielu laty
był burmistrz Jerzy Lechnerowski, którego
inicjatywę kontynuuje burmistrz Przemysław Pacholski.
Burmistrz Pacholski dziękując za całoroczną
współpracę zaprosił na koncert przedstawicieli władz samorządowych województwa,
powiatu, gminy, dyrektorów szkół, przedstawicieli firm, stowarzyszeń, organizacji
społecznych działających na terenie gminy
i osoby zasłużone dla Kórnika.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił cieszący
się dużą popularnością zespół TRE VOCI,
w skład którego wchodzi trzech tenorów:
Voytek Soko-Sokolnicki, Mikołaj Adamczak
i Miłosz Gałaj. TRE VOCI to pierwszy i jedyny zespół cossoverowy w Polsce, w skład
którego wchodzą uznani soliści operowi
i musicalowi. Tenorom towarzyszył Darek
Tarczewski, grający na fortepianie i jego
10-osobowy zespół instrumentalistów,
który pomimo swojego kameralnego składu był świetną alternatywą dla orkiestry
symfonicznej i doskonale uzupełniał występ
wokalistów. Podczas koncertu można było
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usłyszeć zarówno utwory klasyczne, jak
i rozrywkowe. O tym, że koncert bardzo podobał się gościom mogły świadczyć oklaski
i owacje na stojąco.
Po koncercie burmistrz Przemysław Pacholski zaprosił gości na poczęstunek,
a przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Adam Lewandowski i tegoroczna Biała
Dama Wiktoria Zielska złożyli im życzenia
i wznieśli toast noworoczny symboliczną
lampką szampana.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

◊ SK

Praca
w bibliotece
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
poszukuje pracowników na stanowiska:
• Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/
Starszy Bibliotekarz
• Pracownik administracyjny
• Sprzątaczka
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać osobiście w Bibliotece
Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65
62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym
terminie do 04 lutego 2020 r. lub pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej
decyduje data wpływu.
Szczegółowe informacje o naborze,
wymaganiach i zakresie wykonywanych
zadań są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku:
www.biblioteka.kornik.pl.

Podziękowanie
Zarząd Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej
składa serdeczne podziękowanie
Pani Lucjanie Kuźnickiej Tylendzie,
Prezes Zarządu TFP Dziećmierowo,
za przekazane dla Towarzystwa meble biurowe.
Ten wspaniały dar bardzo poprawił
nasze warunki pracy.
Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS

„Każdy ma coś co może dać”

Barbara Bush

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku
bardzo serdecznie dziękuje uczniom,
rodzicom i nauczycielom
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
za przygotowanie paczek świątecznych,
które sprawiły ogromną radość
naszym podopiecznym.
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WOŚP grała i wygrała
Tegoroczny, 28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbywał się 12
stycznia. W naszej gminie zarejestrowały
się dwa sztaby. Oprócz zbierajacych w
Podziękowanie
Sztab WOŚP w Kórniku składa serdeczne
podziękowanie wszystkim firmom i instytucjom oraz osobom prywatnym za
pomoc, dzięki której możliwe było zorganizowanie 28. Finału WOŚP.
Dziękujemy za wsparcie finansowe firmie TFP Kórnik, KPA Kombus - Czołowo,
Gminnej Spółdzielni w Kórniku i Bankowi
Spółdzielczemu w Kórniku.
Pracowni Złotniczej p. Grzegorza Błaszaka
dziękujemy za kolejne już kórnickie złote
serduszko (zostało zlicytowane za 21 tyś zł).
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom OAZY,
Urzędowi Miasta i Gminy, ZHP Komendy Hufca Kórnik, Służbom mundurowym, Policji, Straży Miejskiej, OSP Kórnik

W dniu 12 stycznia 2020 roku w KCRiS
OAZA odbył się 28 finał WOŚP oraz III Maraton rowerowy „Tour de WOŚP” Zawodnicy mieli do wyboru trzy trasy 25 km, 50
km i 100 km, każdy mógł wybrać, ile chce
przejechać: jedną, dwie lub trzy trasy. Warunkiem uczestnictwa w maratonie była
opłata startowa, która trafiła oczywiście
do puszki WOŚP. Dziękujemy, że byliście
z Nami w tym wyjątkowym dniu, bo to
dzięki Wam uzbieraliśmy ponad 16000 zł.
Brakuje nam słów. Jestescie wielcy! Dziękujemy naszym sponsorom APDG Adam
Piasecki, CMC Serwis Sławomir Kukurenda, Gusto Restauracja za pyszne jedzenie
dla Naszych zawodników i KCRIS OAZA
za salę i rowery stacjonarne na których
również kręciliśmy kilometry dla WOŚP.
Siema! Do zobaczenia za rok.
◊ JCH

terenie wolontariuszy, kwestowano, licytowano, bawiono się w KCRiS Oaza oraz
w Starej Szkole w Borówcu. Wolontariusze
w sumie zebrali ponad 250 tys. zł, które
i OSP Czmoń.
Za ofiarną pracę kierujemy nasze podziękowania dla KGW w Bninie, Stowarzyszenia
KBR, Mad Dogs, Aktywnych Radzewianek,
Foto RMC - Roman Czechoski /dla p. Kasi /.
Dziękujemy za wszystkie słodkie wypieki:
placki, ciasta i torty sołectwom: Biernatki,
Czmoń, Dachowa, Konarskie, Dębiec,
Skrzynki, Robakowo wieś, Robakowo osiedle, Dziećmierowo, Prusinowo, Borówiec
oraz Pani Magdzie Pawlaczyk i Sylwii Litkowskiej. Za pyszną grochówkę dziękujemy
firmie Dom Weselny Trzebisławki. Firmie
Surówki Grześkowiak oraz p. Bukczyńskiej
za dostarczone surówki i ogórki. Za gorące
napoje dla wolontariuszy restauracjom:
Wielkie Nieba, Ventus i Oskar w Kórniku.
Wszystkim ofiarodawcom za przekazane

spożytkowane zostaną na „zapewnienie
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej”.
przedmioty i usługi na licytacje, także tym
wszystkim których nie sposób tu wymienić.
Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do wolontariuszy, którzy kwestowali do
puszek oraz ich opiekunów.
Dziękujemy wykonawcom: Oli Idkowskiej,
Zespołowi The Nutcrackers, Thomasowi
Grotto oraz Przedszkolu nr 2 z Bnina.
Kórnik jest szczodry, Kórnik jest dobry,
Kórnik jest wielki!
Dzięki hojności Kórniczan zebraliśmy
155.612,16 zł + złoty pierścionek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
i wielkie serca.
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!
Siema!
◊ Sztab 2571
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Podziękowanie
Wiatr w żagle! Wszystkie ręce na pokład!
Z tymi hasłami już w sierpniu 2019 roku
jako załoga łodzi z numerem #5075 pod
banderą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wypłynęliśmy w rejs. Przez
prawie pół roku nasza łódź przemierzała
wody mórz dobrych serc. Niesiona falami
dobroci przybijała do portów, tych wielkich
i małych. Portów ludzi o wielkich sercach,
którzy zapełniali ładownie skarbami. Niezliczona liczba godzin spędzonych w mesie
na dyskusjach o planach, na analizach
pomysłów poszczególnych członków załogi
zaowocowała powstaniem programu, który
miał zwieńczyć dzieło – zagranie i wsparcie
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Wreszcie 12 stycznia 2020 roku zrzuciliśmy
cumy w porcie pod sceną plenerową w Borówcu. To tu przyszło nam pełnić ostatnią,
ale najważniejszą wachtę tego rejsu.
Liczba mieszkańców naszej gminy, którzy
z nami byli i wspierali finałowe granie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
To dzięki nim zebraliśmy ponad 100 tysięcy
złotych.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim
osobom, które wsparły w jakikolwiek
sposób rejs i przyczyniły się do organizacji
tego wspaniałego finału: wolontariuszom,
sponsorom, artystom i występującym na
scenie, piekącym ciasta, gotującym bigos czy
grochówkę, darczyńcom fantów, firmom,
które umieściły sztabowe puszki stacjonarne i każdemu, kto nam pomagał,
a w szczególności:
A ja to pierniczę, Abedik S.A., aboSTUDIO,
Adamedia.pl, Akademia Lekkoatletyczna
Marcina Urbasia, Aleksander Parucki, Anna
i Daniel Adamowicz z Kamionek, Aleksandra
Rochna, Apteka Amfora w Kamionkach,
Aquila Września Sp. z o.o., Artur Dzierzbicki,
Avia Kamionki, Belladoma.pl, Belleza studio
urody, Blue Shop w Kamionkach, Blue-M

Poligrafia ReklamowaBorówiec, Boguś
Janiszewski, Borbe Gabinet Kosmetyczny,
Brainy Poznań Malta, Bronisława Mylka –
Bronia, Bryle Poznania, Burmistrz Przemysław Pacholski, Cafe La Ruina i Raj, Centrum
Medyczne Kamionki, Centrum Ogrodnicze
Juniperus, Centrum Zdrowia Rodziny,
Chata Polska Robakowo, Ciasto i Kawa
w Borówcu, Cloud&DataCenterDay2020,
Dolina Charlotty Resort&Spa, Eatalia Borówiec, Eko Delikatesy Dobry Skład, EMKA
Design - Małgorzata Kaczmarek, Eugeniusz
Skorwider, Europa Trading Meble Sp. z o.o.
Sp.k., F.H.Kram Cz.Krawczyk, R.Krawczyk,
FA-BRYKA Katarzyna Michalska-Jurdeczka,
Felicjan Andrzejczak, Futurum Studio Maciej
Urbański, Galeria Mini, Genowefa Matysiak,
Gitarol - Karol Olejniczak, Goldbrokers
Remigiusz Szymaniak, Grupa motocyklowa Razem z przypadku, Grzegorz Błaszak
Jubiler, Halina Błaszczyk, Hanna Leroch - refleksoterapeuta, Sanus, HEY HOLA, Henryk
Puk z Kamionek, Hotel dla Psów Psi Zakątek,
Instytut Urody Kamionki, Jerzy Rozmiarek,
Joanna i Mariusz Wojciech z Borówca, Joanna Kameduła - depilacja laserowa, Sanus,
Justyna Szłapka, Karolina Kłobuszyńska,
Karty Grabowskiego, Katarzyna Kretkowska,
KGW Borówiec.One, Kinga Roszak-Szydłowska, Koło Pszczelarzy w Kórniku, Krzysztof
Jachnik, Krzysztof Pancewicz, KS Navigare,
KS TKD-Kórnik, Kuzi Sport, Kwiaciarnia
Gretaflowers, Labthletics, Lidka i Marek
Gapińscy - stolik brydżowy, Liliana Wawrzyniak, Łaciata Stajnia, Łukasz Wierzbicki,
Maciej Płonia, Maciej Rzeczycki, Maloka
Sklep, Mały Inżynier, Matthew Kelly, Max
Skorwider, Miasto i Gmina Kórnik, Michał
Pelczyk, Mirosław Fiałkowski Borówiec, Mirosław i Julia Minicka, Mirosław Rozmiarek,
MODALTO Polska, Mojalalka.pl, Monika
Rogalska, MST Michał Szaj, Next Pizza, Nika
Jaworowska-Duchlińska, Nikol Płosaj, OSP
Kamionki, OSP Szczytniki, Pasieka spod Herbu Rogala, Patryk Chabowski, Paula Czyż,

Paulina Majkowska - Permanent makeup,
Piotr Paraniak, Pracownia Manufaktura,
Pracownia Plastyczna Souvenire Borówiec,
PROFENCING Przemysław Wojciechowski,
Przedszkole Śpiewający Włóczykije, Przedszkole Tajemnicza Wyspa, Przedszkole
w Kamionkach, Rafał Węglarz, Red Phone
Box, Restauracja Alio, Restauracja Lizawka,
Równoważnia Borówiec - Marek Małkowicz, Salon fryzjerski Pasja, Salon Fryzjerski
ul. Platanowa, Salon Pielęgnacji Psów - Mokra Łapa, Salon Piękności dla Psów - Pies
Company, Salon Urody Ewelina Rzemieniec,
Siedlisko Gleźnowo 10, Skaland Sp. z o.o.
Sp. k., Sklep Familijny p. Ewelina Szerement,
Sklep Spożywczy K. Stroiwąs, Sklep Zoologiczny Świat Zwierząt w Kamionkach, SMS
Kamionki, Sonia Podlasińska - Zaczarowany
pędzel, Stowarzyszenie MY Kórniczanie,
Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec, Stowarzyszenie Senior, Stowarzyszenie Zaangażowani, Szkoła Podstawowa w Kamionkach, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr
Polski w Poznaniu, TFP Sp. z o.o., Tomasz
Gratkowski, Tomek Tomkowiak, Tortowe
Atelier Izabela Woroszyłło, Trinity Fitness,
Tygrysy Kórnika, UKS Jedynka Kórnik,
Via Artis - ,Instytut Muzyczny, Warzywniak
w Borówcu, Wiceburmistrz Sebastian Wlazły
wraz z Żoną, Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu, Zbigniew Pomianowicz, Zespół Tre Voci i inni.
Dzisiaj nasza łódź #5075 stoi w porcie,
ale z całą pewnością już za kilka miesięcy
podniesiemy żagle i wyruszymy w kolejny
finałowy rejs. Już nie możemy się doczekać
kiedy poczujemy wiatr w żaglach.
Będziemy grać do końca świata i jeden
dzień dłużej!

Przedszkolaki
dla WOŚP

Podziękowania składamy rodzicom, którzy
przybyli ze swoimi pociechami, aby włączyć
się w tak szczytną akcję jak WOŚP. To dzięki
Wam nasze przedszkolaki mogły zaprezentować swoje umiejętności artystyczne

szerszej widowni. Poprzez takie działania
uczmy dzieci od najmłodszych lat odpowiedzialności, wrażliwości oraz umiejętności
dzielenia się z innymi.

Przedszkole w Kamionkach po raz trzeci
brało udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych
wychowanków, podjęliśmy się zbierania datków do finałowych puszek tylko na terenie
naszego przedszkola. Przez trzy dni rano
i popołudniu nasi mali wolontariusze witali
wszystkich w przedszkolnym holu prosząc
o wsparcie WOŚP.
W niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020
roku podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, dzieci z Przedszkola
w Kamionkach wystąpiły na scenie, prezentując przed rodzicami i innymi ludźmi
o wielkich sercach swoje taneczne talenty.

◊ Siema! - Sztab #5075

◊ Karolina Majdzińska
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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 b.
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 b, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 3 lutego 2020
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława
Bodniaka w Kórniku, 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
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulicy prof.
Stanisława Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 3 lutego 2020 r.
do 25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości

r. do 25 lutego 2020 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 planu miejscowego jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
mieszkaniowo usługowej oraz zieleni
urządzonej, a także komunikacji
i infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 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 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2020 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.

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 zmiana części
obowiązującego planu miejscowego i
powiększenie terenu parkingu oraz wprowadzenie dodatkowo usług hotelarskich.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 r. w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o
godz. 15:00 (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 12 marca 2020 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.

SZKOŁA RODZENIA „BLISKO MAMY I TATY” w Kórniku
Bezpłatne zajęcia dla przyszłych rodziców prowadzone przez Położną Rodzinną;
CDL Martę Konieczną oraz Fizjoterapeutkę Uroginekologiczną Anetę Zalewską.
Szczegółowe informacje i zapisy 662-525-241
dodatkowo w ofercie:
badanie ktg, wizyty domowe po porodzie, doradztwo laktacyjne CDL tel 662 525 241
wizyty fizjoterapeuty w ciąży i po porodzie (masaż, rehabilitacja blizny itp.) 605 825 778

Drogie odpady

W całym kraju nie ustają dyskusje na temat wzrostu cen za wywóz odpadów. Dla
przykładu: w Łodzi, gdzie stawka wynosiła
dotychczas 13 zł (przy segregacji) cena wzrosła do 24 zł. W Płocku opłaty wzrosną z 11
zł na 26 zł. W Śremie jest taniej niż w Kórniku – 18 zł, za to drożej w Środzie Wlkp. (24
zł), Komornikach (27 zł) i Dopiewie (27 zł).
W Tarnowie Podgórnym szykują podwyżkę
do 26 złotych od osoby.
W naszej gminie cena wywozu odpadów
od osoby wzrosła z 13 do 21 zł od mieszkańca.
Bezpośredni wpływ na cenę ma oczywiście
przetarg, w którym wyłania się wykonawcę
usługi wywozu. Przypomnijmy, że do niedawno rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów zgłosiła się tylko jedna firma.
Wpływ na wzrost cen mają także miedzy
innymi zmiany w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje, które weszły w życie 1 września 2019
roku, przewidują konieczność segregacji
odpadów przez każdego mieszkańca. Niezbędne jest więc zabezpieczenie środków na
kontrolę i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z karaniem tych,
którzy nie będą stosować się do tego obowiązku. Przypomnijmy, że przed wejściem
w życie nowych przepisów mieszkaniec
mógł zadeklarować, czy będzie segregował,
czy nie będzie tego robił. Jeśli zdecydował się
na oddawanie bez segregacji, płacił wyższą
stawkę. Teraz w przypadku, gdy nie będzie

przeprowadzał segregacji również poniesie
wyższe koszty, ale w formie opłaty karnej
(sankcyjnej).
Wszystko to ma zdaniem twórców nowych
przepisów doprowadzić do sytuacji, w której
50% całej masy odpadów będzie podlegało
segregacji. Takie są wymogi unijne na 2020
rok.
Nowe przepisy rozregulowały także formę
odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, czyli w praktyce głównie od
przedsiębiorców. Oni, w przeciwieństwie do
zwykłych mieszkańców mogą potencjalnie
płacić już niedługo znacznie mniej.
Wprowadzono bowiem dla terenów niezamieszkałych maksymalną stawkę oraz
dano możliwość, by przedsiębiorcy sami
decydowali, kto od nich będzie odbierał
odpady. Znaczy to, że mogą być wyłączeni
z gminnego systemu gospodarki odpadami.
Samorządowi Kórnika, dzięki podjęciu
z wyprzedzeniem odpowiednich uchwał
udało się zamrozić te zmiany do września
2020 roku. Jednak w wielu innych miastach
już teraz przedsiębiorcy płacą dwa lub trzy
razy mniej. Dla przykładu, stawka za kubeł
1100 litrowy odbierany z nieruchomości
niezabudowanej w Gdańsku spadła z 127
zł do maksymalnej kwoty, określonej przez
ustawę na poziomie 54 zł. Z przepisów wynika, że gdy we wrześniu przestanie obowiązywać w naszej gminie aktualna stawka 185
złotych za analogiczną usługę, radni będą
zmuszeni określić nową wysokość opłaty,
która będzie przynajmniej o 131 złotych
niższa od dotychczasowej (ze 185 zł na 54 zł).
Przedsiębiorcy będą też musieli dostosować
się do reguł segregacji i cen za te usługi, któ-

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA 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 XVII/191/2019 z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic
Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opracowanie planu następuje z inicjatywy Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki
Przestrzennej.
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 28 lutego 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

re do września zostaną określony uchwałą
Rady Miasta i Gminy. Istnieje jednak ryzyko,
że nie zechcą skorzystać z oferty gminy i poszukają odbiorcy na wolnym rynku. Jak wpłynie to na koszty odbioru poszczególnych
frakcji w gminnym systemie? Nie wiadomo.
A całość musi się bilansować...
Przyczyn tak drastycznej podwyżki, która
następuje w niemal całym kraju jest więcej.
Wzrosły ceny transportu, a także, ze względu
na wzrost płacy minimalnych i podwyżki cen
energii, podniosły się koszty innych usług.
Kolejnym powodem wzrostu cen za odpady
jest znaczny wzrost tzw. opłat marszałkowskich. W roku 2019 cena za deponowanie
największej frakcji odpadów, czyli tych zmieszanych, wynosiła 170 zł za tonę, a w roku
2020 przedmiotowa stawka opłaty wzrośnie
do kwoty 270,00 zł.
Jak widać zmiany w przepisach i sytuacja
gospodarcza powodują wzrost kosztów
funkcjonowania całego systemu odbioru
odpadów. Z drugiej strony pozostaje koniczność bilansowania kosztów i wpływów
z tego tytułu.
Trudno przewidzieć jakie stawki przyjdzie
mieszkańcom i firmom płacić w latach kolejnych. Będzie to zależało od wielu czynników,
w tym kosztów transportu, niejasnej sytuacji
z odpadami od przedsiębiorców i poziomu
prawidłowej segregacji. Przypomnijmy także, że zgodnie z dyrektywami unijnymi poziom recyklingu musi wzrastać w kolejnych
latach - aż do 65% w 2035 roku.
◊ ŁG

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
Koło Kórnik
zaprasza
wszystkich członków
i sympatyków
na zebranie sprawozdawcze
za rok 2019,
które odbędzie się
dnia 13. lutego 2020 roku
(czwartek)
o godz. 17.00
w sali sesyjnej
w Ratuszu w Kórniku–Bninie.
Zarząd Koła
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Po pomoc do specjalistów od drzew!

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Naukowcy to specjaliści, często dysponujący wiedzą w bardzo wąskich dziedzinach.
Mimo iż jednym z najważniejszych zadań
naukowca jest prowadzenie badań naukowych i publikowanie uzyskanych wyników,
to nierzadko społeczeństwo korzysta z tej
wiedzy w celach bardzo praktycznych.
Inwentaryzacje, ekspertyzy i opinie dendrologiczne, a szerzej – przyrodnicze, są dokumentacją określającą stan szaty roślinnej
na danym terenie i zawierającą m.in. wykaz
gatunków, informację o liczbie drzew i krzewów oraz szczegółowe dane o ich stanie
zdrowotnym. Wykonanie takich naukowych
opracowań jest niezbędne np. w trakcie
ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy
rewitalizacji starych parków, przy budowie
ekranów akustycznych, podczas składania
próśb o wycinkę lub przesadzenie drzew
zagrażających bezpieczeństwu lub w spra-

usunięcia drzew. Opis taki zawiera oznaczenie nazw gatunkowych drzew i krzewów
w języku polskim i łacińskim oraz tabelaryczne zestawienie pomiarów dendrometrycznych (wysokość drzewa, obwód/pierśnica
pnia, średnica korony, powierzchnia zajmowana przez krzewy). W części opisowej
znajduje się także szczegółowy opis stanu
zdrowotnego drzew, w tym uszkodzeń
i wad budowy, które mogą nieść ryzyko
wystąpienia niebezpieczeństwa dla ludzi.
Inwentaryzacja zostaje również zobrazowana za pomocą mapy z naniesioną lokalizacją
wszystkich opisanych i zmierzonych drzew
i krzewów oraz szczegółowej dokumentacji
fotograficznej.
Z prośbą o wykonanie inwentaryzacji lub
ekspertyzy przyrodniczej do Instytutu
Dendrologii PAN może się zwrócić każdy –
począwszy od urzędników powiatu, gminy
czy miasta, poprzez organizacje NGO czy
właścicieli przedsiębiorstw, a na osobach
indywidualnych kończąc. Przy wydaniu

Topole zinwentaryzowane w parku
przypałacowym w Buczu (A. Jasińska)

Fragment mapy z naniesioną lokalizacją zinwentaryzowanych drzew i krzewów (K. Nowak)

wach sądowych o przeprowadzenie nieprawidłowej pielęgnacji i złych cięć sanitarnych
starodrzewu. Zgodnie z prawem, w wielu
sytuacjach istnieje obowiązek przedłożenia
w urzędach administracji publicznej tzw.
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. W takich sytuacjach najlepiej
zwrócić się o fachowe wsparcie i skorzystać
z wiedzy specjalistów.
Instytut Dendrologii PAN, opierając się na
wiedzy zatrudnionych w nim specjalistów,
od wielu lat wspiera społeczeństwo tego
typu działalnością. Wiedza zdobyta w czasie studiów leśnych bądź biologicznych,
podparta wieloletnią pracą naukową i doświadczeniem w pracach terenowych, jest
solidną bazą do prowadzenia rzetelnych
i szeroko zakrojonych inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych.
Osoba fizyczna lub prawna (firma/instytucja) zamawiająca inwentaryzację dendrologiczną/przyrodniczą otrzymuje komplet
dokumentów umożliwiających zarządzanie
drzewostanem, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz
optymalizowanie kosztów ewentualnego

opinii dendrologicznej przygotowywanej
np. w celu ustalenia czy uszkodzono drzewa podczas wykonywania prac przy przebudowie ulic, czy też w czasie wykonania
opracowania dendrologicznego starych
parków, pracownicy Instytutu korzystają
nie tylko z szerokiej wiedzy taksonomicznej
(kwalifikacji drzew i krzewów do gatunku). Jako pracownicy jednostki naukowej
mają dostęp do badaczy zatrudnionych
w instytucjach reprezentujących różne
dziedziny wiedzy – specjalistów z zakresu
nasiennictwa, fitopatologów, leśników,
ekologów, mykologów, entomologów, itd.
Często ściśle współpracują ze specjalistami
od rozpoznawania ptaków, płazów i gadów
czy nietoperzy (ornitologami, herpetologami i chiropterologami). Dzięki temu
opracowywana dokumentacja jest pełna
i obiektywna, poparta aktualną wiedzą nie
tylko przyrodniczą, ale i zgodna z przepisami
prawa, które jest cały czas nowelizowane.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej
to także jedno z zadań realizowanych przez
naszych badaczy.
◊ Anna K. Jasińska
Instytut Dendrologii PAN

Pomiar obwodu na wysokości 1,3 m
(A. Jasińska)

Fragment inwentaryzowanej alei lipowej
(A. Jasińska)

Biała Dama...

... czyli słów kilka o faktach, mitach
i legendach w świetle nieznanych
wcześniej dokumentów. Częśc 2.
Chociaż śmierć Teofili nie jest owiana taką
tajemnicą, jak okoliczności i czas jej narodzin, nie wszystko do końca jest wyjaśnione. Z absolutną pewnością możemy stwierdzić, że zmarła ona 26 listopada 1790 r.
Sprawami pogrzebu zajmował się jej syn,
Feliks Szołdrski. Tutaj pojawia się pierwsza
kontrowersja: otóż według znanego heraldyka Teodora Żychlińskiego, życzeniem
Teofili było być pogrzebaną w Bninie.
Żychliński opierał się na wiadomościach
uzyskanych od księdza Bolesława Antoniewicza (1837-1905), proboszcza bnińskiej
parafii. Według tej relacji Teofila na około
rok przed śmiercią przekazała swoją wolę
hrabiemu Józefowi Rozdrażewskiemu, lecz
ten zmarł jako pierwszy i tym samym nie
mógł poświadczyć, że pogrzeb miał odbyć
się w Bninie.
Zupełnie przeciwne wnioski wypływają
z lektury wspomnień proboszcza kórnickiego, Antoniego Sławskiego (-1805), który
ponoć od samej Teofili usłyszał, iż chciała
być pochowana w tym miejscu, w którym
umrze. A umarła w Kórniku. Według tego
przekazu uzasadnionym było pogrzebanie
Białej Damy w Kórniku. Czyżby to kolejna
odsłona rywalizacji obu sąsiadujących ze
sobą miast?
Tymczasem Feliks urządził matce - zgodnie ze staropolskim obyczajem - pełen
przepychu kilkudniowy pogrzeb. Opis
tych uroczystości udało się niedawno
odnaleźć w Archiwum Archidiecezjalnym
w Poznaniu, w księdze metrykalnej zgonów parafii pod wezwaniem Wszystkich
Świętych w Kórniku.
W tłumaczeniu na język polski czytamy
w nim, iż: Dnia 26 listopada roku bieżącego 1790 o godzinie ósmej wieczorem
zmarła, osiągnąwszy wiek 76 lat i jednego
miesiąca, licząc od daty jej urodzenia, czyli
od dnia 28 grudnia 1714 roku, sławna
i znakomita pani - Teofila z Działyńskich
z pierwszego małżeństwa Szołdrska, z drugiego – Potulicka - dziedziczka dóbr: Kórnik,
Bnin i Runowo.
Przez 8 dni zwłoki w pałacu okazale wystawiano na widok publiczny, a duchowieństwo świeckie i zakonne codziennie
odprawiało przy nich śpiewane czuwania
i msze czytane.
Dopiero 5 grudnia wieczorem pod przewodnictwem przesławnego i przewielebnego Ludwika de Mathy biskupa tanazjeńskiego i z udziałem wielkiej liczby księży
i świeckich zmarłą przeniesiono z pałacu
do kościoła parafialnego kórnickiego
i nazajutrz, czyli 6 grudnia, odprawiono
wystawny i kosztowny pogrzeb, a jego
zakończeniu tegoż samego dnia ciało złożono w krypcie pod kaplicą Najświętszego

Powyżej: skan aktu zgonu Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, Księga metrykalna zgonów parafii
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, sygn. PM 138/03, s. 209. Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu.
Niżej: zdjęcie wnętrza krypty Działyńskich pod kaplicą Matki Boskiej Różańcowej w kolegiacie kórnickiej.
Fot. Mikołaj Potocki.

Różańca, gdzie teraz spoczywa w podwójnej trumnie [dosł. ‘urnie’]: pierwszej drewnianej, którą zamknięto w trumnie [dosł.
‘urnie’] cynowej.
Pani owa była miłośniczką cnót i naśladowczynią mecenatu swoich wielkich
przodków.
Śmiercią matki zasmucony jej znakomity
syn, jedyny dziedzic, hrabia Feliks Szołdrski, poprzez organizację tegoż wystawnego
pogrzebu synowskiej miłości i wdzięczności
względem matki żyjącym dał przykład, zaś
potomnym zostawił świadectwo.
Co ciekawe, w tymże archiwum znajduje
się ponadto księga bnińskiej parafii, której
odpis widział Żychliński, ale nie ma w niej –
według informacji od pracowników archiwum – wzmianki o śmierci Teofili! Mamy
wobec tego pierwszą zagadkę, związaną ze
zgonem Teofili: czy rzeczywiście była ona
bardziej związana z kościołem bnińskim,
niż kórnickim i tylko z woli syna została
pochowana w Kórniku, czy notatka Żychlińskiego została spreparowana?
Kolejna tajemnica dotyczy prochów
zmarłej. Według zamieszczonego powyżej

opisu jej ciało spoczęło w podwójnej trumnie: najpierw drewnianej, która zapewne
została umieszczona wewnątrz cynowego
sarkofagu. Była to częsta praktyka w przypadku pochówku ważnych osób w XVIII w.
Jednakże gdy w 2006 r. krypta Działyńskich
została otwarta, okazało się, że po wspomnianej cynowej trumnie nie było śladu.
Nawet trudno było zidentyfikować szczątki
Teofili, które znajdowały się porozrzucane
pośród innych kości i prochów w dużym
nieładzie.
Zdjęcie wnętrza krypty Działyńskich pod
kaplicą Matki Boskiej Różańcowej w kolegiacie kórnickiej. Fot. Mikołaj Potocki.
Czy zatem ktoś naruszył spokój zmarłej
i zabrał przeznaczony dla niej sarkofag?
To pytanie być może na zawsze pozostanie
bez odpowiedzi.
Lecz to nie koniec tajemnic związanych
z najsłynniejszym wielkopolskim duchem…
◊ Aneta Falk
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Konkurs dla młodych ekologów
szuka zwycięzców
Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kórnik do
udziału w ogólnopolskim konkursie
„Drzewo Franciszka 2020”, który 20
stycznia ruszył w nowej, ogólnopolskiej
odsłonie. Konkurs, za sprawą Fundacji
Zakłady Kórnickie, narodził się właśnie
w Kórniku, zaś jego pierwszymi uczestnikami byli młodzi mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Z roku na rok „Drzewo Franciszka” rośnie
w siłę, zwiększając w każdej edycji zasięg:
z gminnego do powiatowego, wojewódzkiego i – w końcu – ogólnopolskiego. Dla
szkół z naszej gminy to wyzwanie i zobowiązanie, by ponownie stanąć w konkursowe szranki, tym razem mierząc się z całą
Polską. Rzecz jest godna uwagi, ponieważ
w „Drzewie Franciszka” najważniejszą
sprawą nie jest jedynie wygrana, a realizacja zadania, które pozwoli na trwałą,
pozytywną zmianę najbliższego otoczenia
i zintensyfikowanie działań podejmowanych przez lokalną społeczność na rzecz
ochrony środowiska. Dodatkową zachętą
do udziału w konkursie mogą być również
bardzo atrakcyjne nagrody, przewidziane
zarówno dla laureatów etapu wojewódzkiego, jak i ogólnopolskiego.
Tematem tegorocznej edycji jest „Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska,
chrześcijańska droga poprawy stanu
środowiska”. Konkurs stanowi jeden z elementów, realizowanego przez Fundację

Zakłady Kórnickie, wieloaspektowego
„Programu Drzewo Franciszka”, którego
celem jest m.in. podniesienie świadomości
ekologicznej polskiej młodzieży w oparciu
o idee zapisane w Encyklice Laudato Si
i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska
w swoich gminach, parafiach i najbliższym
otoczeniu.
Zespoły konkursowe ze szkół całej Polski,
w ramach szkolnych inicjatyw, podejmą
się realizacji różnorodnych projektów,
w dowolnie wybranej przez siebie formie.
Mogą to być programy edukacyjne, audycje radiowe, seria artykułów prasowych
w mediach lokalnych, akcja współdziałania
z władzami lokalnymi, festyny edukacyjne,
szkolne programy badawcze, działania
terenowe, akcje ekologiczne itp. Lista ta
jest otwarta, ponieważ sposób realizacji
zadania konkursowego zależy jedynie od
możliwości i kreatywności uczestników.
Tematy zgłaszanych projektów dotyczyć
mogą następujących obszarów zainteresowań:
a) ochrona i kształtowanie zasobów
wodnych,
b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,
c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom
do atmosfery,
d) ochrona różnorodności biologicznej,
e) problemy terenów zurbanizowanych.
Do udziału w konkursie zapraszamy liczące do 10 osób zespoły uczniowskie z klas

Liga e-Szkoła - nauka i zabawa w jednym

4-8 szkół podstawowych. Tegoroczna
edycja „Drzewa Franciszka” trwa od dnia
20 stycznia 2020 r. do 22 października
2020 r. Kartę zgłoszenia przesłać należy
do 6 marca 2020 na adres koordynatora
wojewódzkiego konkursu, umieszczony,
wraz z innymi informacjami o „Programie
Drzewo Franciszka” na stronie www.fzk.pl.
Szczegółowe dane zdobyć można pisząc
na adres koordynator@drzewofranciszka.pl lub w siedzibie Fundacji Zakłady
Kórnickie.
W następnym numerze zamieścimy
wywiad z Krajowym Koordynatorem
„Drzewa Franciszka”, Krzysztofem Mączkowskim, z którego będzie można dowiedzieć się więcej nie tylko o konkursie, ale
i o całym, wielowymiarowym „Programie
Drzewo Franciszka”, który realizuje Fundacja Zakłady Kórnickie.
◊ Danuta Podolak
Fundacja „Zakłady Kórnickie”

Sukces kórnickich szkół średnich

W ogólnopolskim rankingu „Perspektywy
2020” technikum w Zespole Szkół w Kórniku otrzymało „Srebrną Tarczę” a Liceum
im. generałowej Jadwigi Zamoyskiej „Brązową Tarczę”
Źródło: http://www.perspektywy.pl/
Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć
bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru
dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi
w wyborze liceum lub technikum, które
doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie
wymarzonego zawodu. Informacje mogą
czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch
głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 i Rankingu Techników 2020
oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów
Ogólnokształcących 2020, Rankingu Maturalnego Techników 2020 oraz Rankingu
Szkół Olimpijskich 2020.
W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę

dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728
techników, które spełniły tzw. kryterium
wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało
w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki
średnie z języka polskiego i matematyki
zdawanych obowiązkowo nie były niższe
niż 0,75 średniej krajowej.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona
z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przewodniczących komitetów głównych
olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył
prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych
(30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach
(25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach
międzynarodowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano
dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem
danych były protokoły komitetów głównych
olimpiad, zestawienia okręgowych komisji
egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur
oraz egzaminów zawodowych oraz System
Informacji Oświatowej. W zestawieniach
zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Jesteśmy dumni z naszego sukcesu, który
jest wynikiem współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów i władz samorządowych, dbających o dobre warunki
pracy swoich szkół.
◊ Dyrektor ZS Kórnik
Emilia Stanny

„Uczyć, bawiąc oraz bawić, ucząc” – to oświeceniowe hasło nabiera nowego znaczenia
dzięki skierowanemu do uczniów szkół
podstawowych projektowi Liga e-Szkoła.
Oficjalny cel projektu brzmi dość poważnie – jest to wdrażanie programowalnych,
inteligentnych pomocy dydaktycznych do
nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie
nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz
włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie
informatyki i matematyki w klasach 1-3
oraz 4-8. W praktyce jednak Liga e-Szkoła to
twórcze działania nowoczesnymi klockami,
zabawa w zdobywanie kosmosu, puszczanie
wodzy fantazji poprzez tworzenie ciekawych
instalacji i prezentacji.
Pierwsza edycja projektu trwała od września
do końca grudnia 2019 roku i uczestniczyły w niej szkoły z czterech gmin: Kórnik,
Czerwonak, Pobiedziska i Kleszczewo. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w grupach
w dwunastu szkołach zwieńczył finałowy
konkurs, który odbył się w KCRiS Oaza 13
stycznia br., i w którym startowały 23 drużyny. Tematem przewodnim dla uczniów
z klas 1-3 była „Księżycowa Misja”. Drużyny
rozpoczęły przygodę z konkursem od na-

uki o Księżycu i odkrywania problemów
z jakimi przyjdzie im się zmierzyć na srebrnym globie. Zaprojektowały rozwiązanie
jednego lub więcej problemów. Podczas
finału zwycięskie drużyny z każdej szkoły
przedstawiały czego się nauczyły prezentując swoje makiety – bazy na Księżycu i plakaty przedstawiające ich drużynę i pracę.
Uczniowie klas 4-8 przygotowywali podczas
zajęć robota, którym później wykonywały
misję na Marsie (ich rywalizacja składała się
z czterech konkurencji).
W kategorii klas 1-3, spośród 12 zespołów
najwyżej oceniono drużynę Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Drugie miejsce
przypadło Szkole z Owińsk, a trzecie Szkole
Podstawowej z Radzewa.
W klasyfikacji generalnej kategorii klas 4-8
triumfowali uczniowie z Koziegłów. Tylko
o jeden punkt ustąpili im uczniowie Szkoły
Podstawowej z Radzewa. Trzecie miejsce
zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej z Kamionek, a czwarte drużyna z kórnickiej
„Jedynki”. Drużyna z Radzewa była bezkonkurencyjna w najbardziej widowiskowej
konkurencji – Robot Games, która polegała
na pokonywaniu toru przeszkód i wykonywaniu skomplikowanych zadań przez
skonstruowane i zaprogramowane przez

uczniów roboty. W tej konkurencji drużyna
z Kamionek była trzecia. Nasze gminne
szkoły zostały też wysoko ocenione w konkurencji projektu robota. W tej konkurencji
Kamionki były drugie, Radzewo trzecie,
a uczniowie „Dwójki” czwarci.
Dla wszystkich nagrodą była dobra zabawa
i zdobyte doświadczenia. Nie zabrakło także
cennych innych nagród, które najlepszym
zespołom wręczali: burmistrz Przemysław
Pacholski oraz sędzia główny zawodów
Jakub Piasecki.
Konkurs dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Projekt
„Liga eSzkoła” nr Projektu RPWP.08.01.0430-0012/17.
Organizatorzy, którymi byli: Fundacja
e-Szkoła oraz Urząd Miasta i Gminy Kórnik
dziękują za pomoc w organizacji wydarzenia
dyrektorowi i pracownikom KCRiS Oaza oraz
strażakom OSP Kórnik za zabezpieczenie
medyczne imprezy.
Druga edycja projektu rusza w szkołach już
w styczniu br.
◊ ŁG
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Wigilijny wieczór Kombatantów
Od tradycyjnej kolędy „Wśród nocnej
ciszy” rozpoczęło się spotkanie wigilijno-noworoczne Kombatantów Koła Miejsko-Gminnego w Kórniku.
Miejscem wieczerzy była restauracja
„Oskar”. Zaproszonych gości powitała J.
Chułek – skarbnik stowarzyszenia.
A gościliśmy:
- sekretarza Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego, lekarza p. Sławoja Maciejewskiego,
- wiceburmistrza gminy Kórnik p. Sebastiana Wlzałego,
- panią prezes Koła Kombatantów w Zaniemyślu Zofię Kubiak,
- lekarza rodzinnego p. Wandę Smolik –
Ernst,
- zaprzyjaźnioną z kombatantami Komendantkę Hufca ZHP p. Krystynę Antkowiak.
Szczególnie gorąco powitano głównych
bohaterów wieczoru: kombatantów,
podopieczne i osoby wspierające stowarzyszenie. To dla nich, coraz bardziej posuniętych w latach, trapionych chorobami,
potrzebujących opieki organizuje się takie
spotkania.
Prezes stowarzyszenia pan Robert Jankowski i Jadwiga Chułek osobiście podchodzili
do każdego kombatanta z opłatkiem i składali życzenia świąteczne i noworoczne.

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

W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów głos zabrał
p. Sławoj Maciejewski mówiąc między innymi: „wyrażamy wobec Was największą
wdzięczność i troskę, bo dzięki Państwa
relacjom i świadectwu możemy się uczyć
czym jest niepodległość”.
Do listy życzeń dołączyli inni zaproszeni
Goście.
Niestety, z przykrością stwierdzamy iż w tym
spotkaniu nie mogli uczestniczyć wszyscy
kombatanci. Najstarszy z Nich Pan Teodor
Kijak w 2019 roku obchodził 102 urodziny.
A więc wiek, u niektórych ciężka choroba,
nie pozwalają cieszyć się na wspólnej wigilii.
Jednak dzięki wielu szlachetnym ludziom,

14 grudnia 2019r. w holu SP w Szczodrzykowie odbyło się spotkanie mikołajkowe
dla najmłodszych mieszkańców Szczodrzykowa.
W spotkaniu uczestniczyło ponad sto dzieci
wraz z rodzicami , babciami i dziadkami.
Cóż to był za magiczny wieczór. Doskonała
zabawa, tańce i śpiewanie kolęd. Uśmiech

na twarzach dzieci towarzyszył przez cały
czas. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci
prezentami a te zapewniły Go iż będą
grzeczne również przez cały następny rok.
Całe spotkanie odbyło się w miłej, wesołej
i świątecznej atmosferze. Dzieci uczyły się
między innymi pieczenia pierników oraz
robienia świątecznych pocztówek.

27 STYCZNIA

17 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z KASIĄ
NABZYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.

AKADEMIA SENIORA. Kabaret z Jackiem
Schmidtem. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30.

29 STYCZNIA

6 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. Bal z Jackiem Schmidtem.

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRAWIECKIE II GRUPA. Dendrologia świetlica
przy ul. Parkowej w Kórniku, godz. 16:00.

5 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KASIĄ JUSZCZAK. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30.
6 LUTEGO

KLUB DOBREGO FILMU: „Mowa ptaków”
reż. Xawery Żuławski. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 19:00.
25 STYCZNIA
KRAKOWSKI SALON POEZJI W ZAMKU
W KÓRNIKU. Gościem będzie aktor filmowy,
teatralny i serialowy, Mieczysław Hryniewicz, w programie znajdzie się także polska
poezja żydowska XIX wieku. Na wiolonczeli
zagra Marcin Baranowski. Godz. 17:00.
Zgłoszenia mailowe na adres: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba miejsc ograniczona.

19 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KASIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

AKADEMIA SENIORA. ZDROWE STOPY –
KILKA PORAD DLA SENIORA. Kamila Szulc,
Podolog. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

25 STYCZNIA

15 LUTEGO

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Karmnik”. Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

3 LUTEGO

◊ Zarząd Zw. Kombatantów

Organizatorami spotkania była rada sołecka
i sołtys wsi Szczodrzykowo – Jan Tuczyński,
którym należą się serdeczne podziękowania
za zaangażowanie w przygotowanie wspaniałego spektaklu.
Podziękowania należą się sponsorowi Spółce Jagrol z Pierzchna.
◊ Roman Genstwa

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00.

28 STYCZNIA

którzy angażują się w działalność charytatywną, dzięki Urzędowi Miasta i Gminy
Kórnik, Pani Kierownik Biura Promocji następnego dnia mogliśmy osobiście z „dzwoneczkiem kolędowym” zapukać do drzwi
15 kombatantów mieszkających w różnych
wioskach naszej gminy. Odwiedzinom
towarzyszyło wzruszenie, czasem łezka.
Dziękowali za życzenia i prezenty.
Wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do uświetnienia spotkania wigilijnego
kombatantów poświęcili swój czas, aby
sprawić radość seniorom
Serdecznie dziękuje

Spotkanie ze św. Mikołajem w Szczodrzykowie

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Sławomir Rolak - Ukraina kraj za miedza.
Bernadeta Staśkiewicz - Sekrety ziołowej
natury. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00.

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRAWIECKIE I GRUPA. Dendrologia świetlica przy
ul. Parkowej w Kórniku, godz. 16:00.
10 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z KASIĄ
NABZYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.
12 LUTEGO
UNIWERSYTET SREBRNEGO WIEKU W POZNANIU. Przystanek autobusowy, godz.
15:25.

20 LUTEGO
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM JĘDRZEJEM
CHOLEWCZYŃSKIM: Moja rowerowa pasja.
„Ventus” Kórnik, godz. 19:00.
22 LUTEGO
KRAKOWSKI SALON POEZJI W ZAMKU
W KÓRNIKU. Gościem będzie dwoje aktorów teatralnych, filmowych i serialowych,
Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula.
Na fortepianie zagra Marcin Baranowski.
Godz. 17:00.
25 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z KASIĄ
NABZYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.
26 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KASIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

Filia Biblioteki Publicznej w Bninie zaprasza
dzieci w wieku 7-12 lat
na zimowe spotkania w bibliotece pod hasłem

Z legendą przez Polskę

Zajęcia odbędą się w dniach 3-7 lutego
w godzinach 11.00-12.30
Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy w filii w Bninie!

◊ SK
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Świątecznie i po europejsku
19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku odbył się „Europejski Wieczorek
Świąteczny” o tematyce bożonarodzeniowej. Celem spotkania było zapoznanie
uczniów z tradycjami obchodzenia Świąt
Bożego Narodzenia we Francji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii. Przez cały miesiąc
uczniowie zapoznawali się ze świąteczną
muzyką, z bożonarodzeniowym słownictwem, z różnymi tradycjami, a podsumowaniem tych działań był właśnie międzynarodowy wieczór, podczas którego
można było podzielić się ze wszystkimi

swoją wiedzą. Na początku p. A. Tomczak,
p. P. Tórz i p. A. Chmura przypomniały
jak wyglądają Święta we Francji, w Niemczech i w Anglii. Przy wspólnie śpiewanych
kolędach i pastorałkach dzieci tworzyły
choinki z wyrazów i obrazków w różnych
językach – niektóre grupy wyszły poza
schemat języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego i dopisały świąteczne
życzenia w języku rosyjskim, włoskim
a nawet japońskim. Piękne plakaty zawisły
na szkolnym korytarzu. Zawsze oczekiwanym i wzbudzającym najwięcej emocji był

Klub rodzica w „Czterech Porach Roku“

bożonarodzeniowy „Kahoot”, gdzie mogliśmy się przekonać, kto pamięta najwięcej
szczegółów dotyczących świąt. Walka była
wyrównana i przyniosła wszystkim dużo
radości. Na zakończenie zaśpiewaliśmy
kolędę „Cicha noc” w trzech językach
i złożyliśmy sobie życzenia. Wszystkim
dzieciom dziękujemy za wspólne spędzenie czasu a nauczycielkom- p. A. Tomczak, p. P. Tórz, p. A Robińskiej-Richter
i p. P. Lubińskiej za wspólne przygotowania.
		 ◊ Agnieszka Chmura

W Przedszkolu nr2 w Kórniku-Bninie od
wielu lat aktywnie działa Klub Rodzica
zrzeszający rodziców i nauczycieli. Celem
istnienia klubu jest uatrakcyjnienie dzieciom uroczystości przedszkolnych takich
jak: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień
Dziecka, Wigilia. Przedstawienia teatralne
wystawiane przez Klub Rodzica, których
reżyserem i pomysłodawcą jest Katarzyna Bortlisz wzbudzają wśród odbiorców
wiele pozytywnych emocji. Trzeba dodać
iż odbiorcami są nie tylko dzieci, ale także
dorośli, którzy mają okazję oglądać nasze
działania np. podczas Finału WOŚP w Kórniku. W tym roku wystąpiliśmy w przedstawieniu pt. „Królowa Śniegu”. Oczywiście
nad całością czuwa pani dyrektor przedszkola Iwona Justkowiak.
◊ Elżbieta Rzepczyńska

Przedszkolaki dla ŚDS Gościnni

Koncert dla Środowiskowego Domu
Samopomocy „Gościnni”
Dzieci z Przedszkola „Truskawkowa Polanka” chętnie pomagają innym. Uczestniczyły
w akcji zorganizowanej przez Caritas „Tytka
charytatywna”, która trafiła do mieszkańca
Kórnika, zbierały koce dla zwierząt z Gminnego Schroniska w Środzie Wielkopolskiej,
a w ramach akcji Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Razem na święta” przygotowały

Uwaga konkurs !

„Europejska Nagroda Młodzieżowa”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym przez partnerską gminę Königstein
w Niemczech.
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein oraz jej gmin
partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Naturalnie Europa!”
Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 6 do 21 roku życia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod
uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut)
na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni uczestnicy, jak i grupy
uczestników, np. rodzeństwo, czy grupa
uczniów w klasie.
Prace nie powinny być wykonane przez
nauczycieli i rodziców.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro.
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub
grupa osób. Nagroda może być podzielona między kilku uczestników). Przewidywane są również nagrody pocieszenia.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie
karty zgłoszeniowej.
Prace prosimy składać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do
dnia 14.02.2020 roku.

Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną komisję, najlepsze prace
zostaną przesłane do Urzędu Miasta
w Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się
przed tegorocznymi wakacjami letnimi
w Königstein.

prezenty dla uczniów klasy specjalnej Zespołu Szkół Katolickich w Śremie oraz pierniki
dla Środowiskowego Domu Samopomocy
„Gościnni” w Kórniku. Te ostatnie dostarczyły osobiście i zaprosiły podopiecznych
placówki do swojego przedszkola.
16 stycznia 2020 r. „Gościnni” odwiedzili
dzieci z „Truskawkowej Polanki”. O godzinie
9:15 rozpoczął się półgodzinny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu czteroletnich

i pięcioletnich przedszkolaków. Było to dla
nich przeżycie równie duże, jak występ dla
rodziców czy dziadków. Jednak dzieci bardzo chciały zaprezentować swoje talenty
artystyczne aktorom ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku, którzy
we wrześniu wystąpili dla „Truskawkowej
Polanki” w przedstawieniu „EKO”.
◊ Magdalena Kowalewska
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Rodzinne kolędowanie u Misia Uszatka

We wtorek, 14 stycznia, w naszym przedszkolu miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Spotkanie, podczas którego poczuliśmy jeszcze przez moment nastrój Świąt
Bożego Narodzenia. Dlatego, że w to
wtorkowe popołudnie, wspólnie z kilkoma rodzinami naszych dzieci, mieliśmy
okazję pokolędować.

Towarzyszyli nam przy tym wspaniali goście- p. Jerzy Cepka, p. Michał Sobierajski
i p. Dawid Sekula, którzy wykorzystując
swój niezwykły muzyczny talent, tworzyli
akompaniament do kolęd śpiewanych
przez wszystkich uczestników spotkania.
Na zakończenie spotkania, swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Proboszcz,
z którym udało się nam jeszcze jedną
kolędę zaśpiewać.
Myślę, że mimo wiosennej pogody, w to
jednak zimowe popołudnie, wspólnie
z dziećmi i ich rodzinami stworzyliśmy









atmosferę radości i świątecznego jeszcze
ciepła. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku kolędujących rodzin będzie jeszcze
więcej.

Tym, które wsparły naszą inicjatywę
w tym roku, bardzo serdecznie jeszcze
raz dziękuję.
◊ Beata Krakowska
		






Przedszkolaki z sercem



Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek, żal
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Zenona Pilarskiego
rodzinie, znajomym, sąsiadom,
ks. proboszczowi Piotrowi Piecowi,
organiście, służbie liturgicznej
oraz zakładowi pogrzebowemu Krzysztofa Lewandowicza
za profesjonalną obsługę.
składają
żona, córka z mężem i wnuki

Nowy Rok w Kolorowym Świecie rozpoczęliśmy ucząc niesienia pomocy innym
poprzez udział w dwóch akcjach charytatywnych.
Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie włączyło się w pomoc w zbieraniu
środków na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci. Od środy do piątku przed Finałem
WOŚP na korytarzu słychać było hymn
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzieci - wraz z rodzicami - bardzo chętnie
wspierały fundację wrzucając pieniądze
do puszki.
10 stycznia zorganizowany został przedszkolny finał WOŚP. Tego dnia w przed-

szkolu królował kolor czerwony. Podczas
finału każda grupa przedszkolna miała
okazję zaprezentować swoje talenty wokalne oraz taneczne. Podsumowaniem
każdego występu było hasło przygotowane przez przedszkolaki specjalnie na
tą okazję.
We wtorek 14 stycznie przedszkolaki
z grupy Biedronki wraz wychowawczyniami oraz Panią Dyrektor odwiedziły pensjonariuszy Domu Seniora w Jarosławcu.
Był to czas wspólnych rozmów, śpiewania
kolęd i pastorałek oraz okazania życzliwości i szacunku wobec starszych. Przedszkolaki przekazały seniorom prezenty,
które zbieraliśmy w ramach akcji MEN

„Razem na Święta”. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko zorganizowanie
zbiórki darów, ale również kształtowanie
odpowiedzialności za drugą osobę.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za
wsparcie i wzmocnienie naszych inicjatyw. Podjęte działania uczą empatii,
uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują naszą społeczność, a także są świadectwem, że wspólnie możemy zdziałać
więcej. Wierzymy, że jest to inwestycja
w przyszłość.
					
◊ Renata Waligóra
Przedszkole Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Jerzego Nowaka
Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, Panu organiście
Franciszkowi Nowakowi, firmie pogrzebowej Monika Orlewicz,
Rodzinie, Sąsiadom, delegacji Polskiego Komitetu Pomocy
Spłecznej w Kórniku oraz Znajomym serdeczne „Bóg zapłać”
składa
Maria Smolarkiewicz z rodziną
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Harmonogram wywozu odpadów do marca 2020
Legenda:
Z - odpady zmieszane
S - odpady
segregowane
B - odpady Bio

Rejon 1
Prusinowo,
Szczodrzykowo.

3 lutego
ZS
17 lutego ZB+CHOINKI
2 marca
ZSB
9 marca
GABARYTY
16 marca
ZB
30 marca
ZSB

Rejon 6
Dziećmierowo,
Pierzchno,
Jaryszki,
Świątniczki,
Żerniki,
Kórnik: ul. Czereśniowa

27 stycznia
ZB
10 lutego
ZS
24 lutego ZB+CHOINKI
9 marca ZSB+GABARYTY
23 marca
ZB

Rejon 7
Celestynowo,
Dachowa, Dębiec,
Kromolice

28 stycznia
ZB
11 lutego
ZS
25 lutego ZB+CHOINKI
10 marca
ZSB
24 marca
ZB
GABARYTY
27 marca

Rejon 2
KAMIONKI

Agatowa, Bazaltowa,
Brylantowa, Diamentowa,
Dolna, Granitowa, Kamienna,
Kartingowa, Krzemienna,
Laskowa, Leśna, Leśny
Zakątek, Lotnicza, Modelarzy,
Murarska, Na Skraju Lasu,
Nowa, Opalowa, Powietrzna,
Poznańska, Rubinowa,
Sielankowa, Spacerowa,
Spokojna, Szafirowa,
Szmaragdowa, Szybowników,
Topazowa, Wodna.

4 lutego
ZS
18 lutego ZB+CHOINKI
3 marca
ZSB
17 marca
ZB
26 marca
GABARYTY
31 marca
ZSB

Rejon 8
Borówiec:

Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Dębowa, Dojazd, Drapałka,
Gruszkowa, Gruntowa,
Kempingowa, Klonowa, Kręta,
Kwitnąca, Letnia, Leśna,
Ładna, Łąkowa, Malinowa,
Mała Rekreacyjna, Morelowa,
Na Górce, Na Skarpie,
Na Uboczu, Nad Jeziorem,
Ogrodowa, Okrężna,
Os. Piaskowe, Polna,
Poznańska, Prosta, Przy
Krzyżu, Rekreacyjna, Skryta,
Szkolna, Śliwkowa, Urocza,
Uroczysko, Warzywna,
Widokowa, Wiosenna,
Wiśniowa, Zacisze, Zakątek,
Zakole, Zaułek, Zielona,
Zielona Dolina, Zielona,
Polana, Zimowa, Źródlana

Runowo

29 stycznia
ZB
12 lutego
ZS
26 lutego ZB+CHOINKI
11 marca ZSB+GABARYTY
25 marca
ZB

Rejon 3
KAMIONKI

Rejon 4
Gądki

Akacjowa, Biała, Brzozowa,
Bukowa, Bułankowa, Cedrowa,
Dębowa, Grabowa, Górna,
Jarzębinowa, Jaśminowa,
Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa,
Klonowa, Konwaliowa,
Kresowe, Liliowa, Lipowa,
Lisia, Łąkowa, Magnoliowa,
Modrzewiowa, Mostowa, Nad
Kople, Olchowa, Orzechowa,
os. Azaliowe, Piotrowska,
Platanowa, Przy Łowisku,
Sosnowa, Stokrotkowa,
Topolowa, Tulipanowa,
Wierzbowa, Wilcza,
Wypoczynkowa, Zacisze

6 lutego
ZS
20 lutego ZB+CHOINKI
5 marca
ZSB
GABARYTY
10 marca
19 marca
ZB

5 lutego
ZS
19 lutego ZB+CHOINKI
4 marca
ZSB
18 marca
ZB
GABARYTY
25 marca

7 lutego
ZS
21 lutego ZB+CHOINKI
6 marca
ZSB
GABARYTY
13 marca
20 marca
ZB

Rejon 9
Kórnik:

Al. Flensa , Asnyka,
Celichowskiego, E.Pohla,
Fredry, Harcerska,
Kołłątaja, Krasickiego,
Krótka, Leśmiana, Leśna,
Modrzewiowa, Mickiewicza,
Parkowa, Pl. Browarowy,
Pl. Niepodległości,
Poznańska, Prowent ,
Reja, Staszica, Stodolna,
Słowackiego, Średzka,
Wiatraczna, Wiklinowa,
Wodna, Woźniaka,
Wyspiańskiego, Zamkowa

Biernatki

Al. Flensa, Gawrycha,
Jankowskiego, Laskowa,
S. Nowaka, Toboły,
Wiatrakowa, Wiklinowa

30 stycznia
ZB
13 lutego
ZS
27 lutego ZB+CHOINKI
12 marca
ZSB
GABARYTY
24 marca
26 marca
ZB

Rejon 5
Koninko,
Szczytniki

Rejon 10
Bnin:

Akacjowa, Błażejewska,
Brzozowa, Bukowa,
Czołowska, Cmentarna,
Dębowa, Droga Kalejska,
Droździka, Fludry,
Grześkowiaka, Jagodowa,
Jodłowa , Kalinowa, Kościelna,
ks. Janasika, Kasztelana
Jarosa, ks. Pawła Steinmetza,
Kanałowa, Konarska,
Krauthofera, Lipowa, Ładna,
Michałowskiego, Mikołajczyka,
Molińskiej – Wojkowskiej,
Piaskowa , Radosna,
Pl. Jesionowy, Sosnowa,
Śremska, Świerkowa,
Topolowa, Trąmpczyńskiego,
Wierzbowa, Wieruszowskiego,
Witosa, Wrzosowa,
Wójkiewicza, Zwierzyniecka,
Żwirowa, Żurowskiego

Czołowo (Czołowska)

31 stycznia
ZB
14 lutego
ZS
28 lutego ZB+CHOINKI
13 marca
ZSB
27 marca ZB+GABARYTY

Rejon 11
Biernatki:

Rejon 12
Kamionki:

Dębiecka, Główna,
Jarzębinowa, Łąkowa,
Rekreacyjna, Rolna

Błażejewo:

Cicha, Droga Kalejska,
Jeziorna, Krótka, Leśna,
Os. Gruszkowe, Os. Przylesie,
Polna, Rybacka, Słoneczna,
Spokojna, Mikołajczyka,
Wspólna, Zaniemyska,
Zacisze,

Błażejewko

4 lutego
Z
18 lutego ZSB+CHOINKI
3 marca
ZB
17 marca
ZSB
GABARYTY
24 marca
31 marca
ZB

Rejon 14
Czmoń, Czołowo,
Mościenica,
Skrzynki

28 stycznia
ZSB
11 lutego
Z
25 lutego ZSB+CHOINKI
10 marca
ZB
GABARYTY
23 marca
24 marca
ZSB

Rejon 16
Robakowo

30 stycznia
ZSB
13 lutego
Z
27 lutego ZSB+CHOINKI
12 marca ZB+GABARYTY
26 marca
ZSB

Chabrowa, Cynamonowa,
Dożynkowa, Dzikiej Róży,
Jęczmienna, Krokusowa,
Kwiatowa, Makowa, Malwowa,
Mieczewska, Orkiszowa,
Piaskowa, Porannej
Rosy, Polna, Promienna,
Pszeniczna, Rogalińska, Rolna,
Rumiankowa, Sportowa,
Świt, Tęczowa, Waniliowa,
Wichrowa, Wiklinowa, Zielna,
Zbożowa, Żytnia

5 lutego
Z
19 lutego ZSB+CHOINKI
4 marca
ZB
18 marca
ZSB
GABARYTY
26 marca

Rejon 15
BORÓWIEC

Buczynowa, Bukowa, Borowa,
Borowikowa, Borówkowa,
Deszczowa, Fiołkowa, Główna,
Graniczna, Grzybobranie,
Jagodowa, Jesionowa,
Jęczmienna, Jeżynowa,
Karmelowa, Kozakowa,
Kurkowa, Labirynt Wodny,
Leśna Polana, Lisa Witalisa,
Maślakowa, Nad Potokiem,
Pod Borem, Pod Lasem,
Podgrzybkowa, Poprzeczna,
Poziomkowa, Prawdziwkowa,
Różana, Rydzowa, Skwer
Brzozowy, Skwer Topolowy,
Sosnowa, Spółdzielcza,
Strumykowa, Słowikowa,
Świerkowa, Wolniewicza,
Wierzbina, Wrzosowa,
Zapomniana, Żurawinowa

29 stycznia
ZSB
12 lutego
Z
26 lutego ZSB+CHOINKI
11 marca ZB+GABARYTY
25 marca
ZSB

Rejon 13
Kórnik:

20-go Października,
Dworcowa, Działyńskich,
Jabłońskiego, Kantego,
Kolegiacka, Kuśnierska,
Młyńska, Os. Białoboka,
Patriotów, Pl. Powstańców
Wlkp., Pocztowa, Poprzeczna,
Potulickiej, Strzelecka,
Szkolna, św. Floriana,
Weymana, Wojska Polskiego,
Wróblewskiego,
Z. Steckiego, Zamoyskiego

Bnin:

Armii Krajowej, Biernacka,
Jeziorna, Szeroka, Rynek

6 lutego
Z
20 lutego ZSB+CHOINKI
5 marca
ZB
19 marca
ZSB
GABARYTY
27 marca

Rejon 17
Czmoniec,
Dworzyska,
Konarskie,
Radzewo,
Trzykolne Młyny

31 stycznia
ZSB
14 lutego
Z
28 lutego ZSB+CHOINKI
13 marca
ZB
GABARYTY
23 marca
27 marca
ZSB

INFORMACJA:
Prosimy o opisanie pojemników
numerem posesji.
Odpady segregowane oraz
pojemniki z odpadami należy
wystawić (przed nieruchomość)
w dniu odbioru do godz. 7:00.
Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo nie
odebrać worków z odpadami
segregowanymi w sytuacji, gdy:
1) naruszono zasady prawidłowej segregacji;
2) worki nie były związane;
3) odpady zostały wystawione
po godzinie 7:00.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się bez wezwania na właściwy
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub w kasie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące
z gospodarstw domowych odbierane są z pojemników. Worki
z odpadami ulegającymi biodegradacji nie będą odbierane.
Do pojemników na odpady
ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów należy wyrzucać: odpady zielone powstałe
w przydomowych ogródkach
tj. ścięta trawa, liście, chwasty
i ścięte kwiaty; odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.); resztki jedzenia.
W wyniku przeciążenia pojemników lub przymarzniętych
odpadów, w trakcie realizacji
usługi pojemnik może zostać
uszkodzony. W związkuz powyższym pojemniki przeciążone lub
z odpadami przymarzniętymi
nie będą odbierane.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA czynne pn-pt 7:00 - 15:00
PGK w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem; pgk.srem.pl
Osoba do kontaktu: Małgorzata Sawicka m.sawicka@pgk.srem.pl, tel. 61 28 30 511 w.141

Powiat
dofinansowuje
Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich rozwiązaniami proekologicznymi będzie trwał od 3 do 24 lutego br.

Dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego
dotyczy zamiany kotła opalanego
paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.
Dotacja udzielana będzie w formie
refundacji kosztów kwalifikowanych
- w wysokości 80% zgłoszonych we
wniosku kosztów kwalifikowanych
(netto), jednakże nie więcej niż 7.000
zł na lokal (w przypadku wnioskującej
wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Pisemne wnioski można składać w dniach
od 3 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020
r. w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań
w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia
wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski dostarczone do Starostwa przed
lub po wskazanym terminie nie będą
podlegały ocenie.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
z udzieleniem dotacji.

Dowiedz się więcej o likwidacji źródeł niskiej emisji:
https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji
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Sporty zimowe
w Kórniku
Wprawdzie młodzi kórniczanie nie pamiętają prawdziwych zim w Kórniku, ale
starsi mają co wspominać. Śnieg po pas,
zamarznięte wszystkie jeziora w Kórniku
i okolicy, wszelkie górki i pagórki zasypane
śniegiem. Autobusy nie jeździły, ludzie
poruszali się w tunelach śniegowych pieszo. Rodzice z dziećmi jeździli na sankach
i różnego rodzaju dostępnych łyżwach.
Młodzież zbierała się na jeziorze odgarniając śnieg i wyznaczając sobie boiska do
hokeja na lodzie W latach 60-tych i 70-tych
sporty zimowe w Kórniku były popularne.
Liceum posiadało narty z wiązaniami typu
„kandahar”, butami narciarskimi i bambusowymi kijkami. W trakcie 2- tygodniowej
przerwy spowodowanej wysokim, kilkudziesięciostopniowym mrozem i obfitym
śniegiem uczniowie wraz z nauczycielem Tadeuszem Raukiem wędrowali
dzielnie przez zamarznięte i ośnieżone
jeziora. Trasa przebiegała przez jeziora:
Kórnickie i Skrzyneckie do Borówca na
tzw. „Olendry”. Tam zjeżdżali z górek,
urządzali zawody. Były także przypadki,
kiedy w trakcie zjazdu z górki wpadało się
czubkami nart do pobliskiego strumyku.

Telemark pośród drzew...

W soboty i niedziele dołączali dorośli
mieszkańcy Kórnika, a wśród nich m.in.
Leonard Jańczyk czy Adam Grzegorowski. Zdarzało się również, że p. Leonard,
dysponujący bagażowym samochodem
pomagał przewozić narciarzy i sprzęt na
Borówiec. Razem z wyżej wymienionymi
zapaleńcami wypraw narciarskich byli także: Mieczysław Rajkowski, Jan Siekierski,
Tadeusz i Aleksander Modrowscy, Wiesław Kuberacki. W Kórniku odbywały się

Maraton szachowo-warcabowy

również zawody w biegach narciarskich.
W jednych z nich zwyciężył Piotr Grzegorowski. Skakano także z wybudowanej
własnymi siłami skoczni narciarskiej. Pan
Adam Grzegorowski wspomina skoki
na odległość aż... 8 metrów! Na Jeziorze
Kórnickim, na lekcjach wf uczono także
jazdy na łyżwach (A. T. Raukowie). Wtedy
korzystano z różnego rodzaju łyżew m.in.
przykręcanych do pięt butów. W końcu
liceum dorobiło się 30 par figurowych na
stale przytwierdzonych do butów. Łyżwy
wypożyczano także uczniom. Nagle do
szkół przyszło rozporządzenie o zakazie
prowadzenia zajęć na otwartych wodach
i skończyły się lekcje na lodzie. Wtedy
uczniowie wraz nauczycielami wf własnymi rękoma budowali bandy ze śniegu
rozlewali lodowisko na podwórzu szkolnym. Nikt nie narzekał na mróz, śnieg,
uczniowie ćwiczyli na powietrzu i byli
zahartowani. A dzisiaj? Nie ma prawdziwej
zimy, a mam też wątpliwości, czy uczniowie byliby zdolni do takiego jak dawniej
zaangażowania się w ruch na świeżym
powietrzu. Są inne priorytety, inne rozrywki, inne możliwości uprawiania sportu.
Zmieniły się czasy, okoliczności a pozostał
tylko „dawny wspomnień czar” zim stulecia. Dobrze jest czasem powspominać
i uzmysławiać dzisiejszym kórniczanom
jak dawniej zimą żyło się w Kórniku.
◊ ARA
SEKCJA LEKKOATLETYCZNA
KOTWICY KÓRNIK ZAPRZASZA!!!!
Działająca od października 2019 r.

sekcja LA
zaprasza
wszystkie chętne dzieci i młodzież
na treningi ogólnorozwojowe
z lekkiej atletyki.
Przyjmujemy dzieci od 7 roku życia!!!

19.12.2019 w OAZIE odbył się ostatni turniej
w ramach maratonu szachowo-warcabowego. W turniej warcabowym kolejne miejsca
uzyskali:
1. Tymoteusz Zawitaj-5,5pkt, 2. Aleksander
Zawitaj-4,5pkt, 3. Lena Niemiec-2pkt.
Wyniki maratonu szachowo-warcabowego
po 20 turniejach:
Dziewczęta: 1. Marika Bugzel 32pkt, 2. Lena
Niemiec 29,5pkt, 3. Wiktoria Krzemińska
29pkt, 4. Aleksandra Gettler 24,5pkt, 5. Helena Sibilska 12pkt, 6. Julia Kotowicz 10,5 pkt.
Chłopcy: 1. Aleksander Zawitaj 73pkt,
2. Tymoteusz Zawitaj 72pkt, 3. Samuel Kątny
35pkt, 4. Tymoteusz Kątny 33pkt, 5. Michał

Gettler 32pkt, 6. Górzny Tobiasz 26pkt.
W maratonie startowało 51 dzieci.
W następnym turnieju–warcabowym, który
odbył się 9.01.2020r w OAZIE zanotowano
wyniki: 1. Samuel Kątny 5 pkt, 2. Tymoteusz
Zawitaj 4,5 pkt, 3. Tymoteusz Kątny 4 pkt,
4. Julia Kotowicz 4 pkt, 5. Aleksander Zawitaj 3,5 pkt, 6. Franciszek Stanisław 1,5 pkt,
7. Antonina Stanisławska 1 pkt, 8. Kajetan
Olszewski 0,5 pkt.
Przed rozpoczęciem w/w turnieju nastąpiło wręczenie wyróżnień dla najlepszych
zawodników I Maratonu szachowo-warcabowego w 2019 roku.
					◊ RB

Treningi odbwają się
we wtorki
Hala OAZA godz. 16.30
oraz czwartek 16.30 stadion Błonie
pod nadzorem doswiadczonych
trenerów
Pani Magdaleny Bytniewskiej
oraz Iwony Rauk.
Pierwszy miesiąc treningów gratis,
a następne tylko
90 złotych za miesiąc
W razie jakichkolwiek pytań
prosimy o kontakt
z koordynatorem sekcji
tel. 724-140-528

Radzevia w półfinale Mistrzostw Polski

Zuzanna Banecka (kapitan), Roksana Bazanowska, Roksana Toboła, Zofia Brylewska,
Julia Marciniak, Wiktoria Przybylska, Weronika Oźminkowska, Amelia Konarska i Klaudia
Rumińska – to półfinalistki Mistrzostw Polski
w unihokeju w kategorii juniorek młodszych.
Awans do tego etapu rozgrywek dziewczęta
wywalczyły 11 stycznia w Trzebini k. Katowic.
Mimo braków kadrowych zespół spisał się
znakomicie i zajął pierwsze miejsce. Po
pechowej porażce w meczu otwarcia z PKS
MOS Zbąszyń 1:2 szybko odrodziliśmy się,
niczym Feniks z popiołów. Dwa kolejne
mecze padły naszym łupem. W pokonanym
polu zostawiliśmy PUKS Trzebinia i UKS
Junior Kębłowo. Oba mecze wygraliśmy 5:2.
Już następnego dnia dziewczęta musiały
toczyć kolejne boje. Tym razem w Poznaniu
w Wielkopolskiej Lidze Unihokeja w kategorii juniorek starszych. Tu do pomocy
mieliśmy jeszcze Natalię Sznurę. W dwóch
pierwszych meczach było widać trudy
zmagań dnia poprzedniego. Przebudzenie
mocy nastąpiło w ostatnim meczu, wygranym z gospodarzami aż 8:1. Dzięki temu
zwycięstwu przed ostatnim, finałowym
turniejem w tej kategorii plasujemy się na
trzeciej pozycji.
◊ KN

Wioślarskie
podsumowanie

Początek roku to dla wioślarzy również
początek nowego sezonu. Przygotowania
już się rozpoczęły podczas zgrupowania
w Szklarskiej Porębie, gdzie pogoda wprawdzie uniemożliwiła nam treningi na nartach
biegowych w Jakuszycach, jednak okoliczne
tereny dostarczyły wielu atrakcji, wrażeń
i wyciskały „siódme poty” podczas treningów biegowych. Obecnie zajęcia odbywają
się głównie na sali, basenie, ergometrze
wioślarskim czy siłowni w celu budowania
ogólnej sprawności oraz przygotowania do
udziału w rankingu młodzików. W poprzednim sezonie dwie zawodniczki uzyskały
wysokie wyniki, które zapewniły im zajęcie II
i III miejsca w Kadrze Młodzików Wielkopolski w Wioślarstwie: Wiktorie Kaźmierowska
i Nowak. Aleksandra Gierszewska i Wiktoria
Kaźmierowska odznaczenie zostały również
srebrnym i brązowym Wiosełkiem, przyznawanym corocznie przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
W starszych kategoriach wiekowych takimże
Wielkopolskim Wiosłem zostało odznaczonych czworo Kórniczan: srebrnym Hania
Śmigielska, brązowym Daria Nolberczak,
srebrnym Jacek Suszka oraz seniorka Karolina Zawada. Na powyższe wyróżnienia
złożyło się wiele sukcesów m. in. 3 miejsce

na czwórce podwójnej Wiktorii Nowak, Aleksandry Gierszewskiej, Amelii Karaszewskiej
i Wiktorii Kaźmierowskiej na Mistrzostwach
Polski Młodzików czy 1 miejsce na dwójce bez
sternika i 2 miejsce na czwórce bez sternika
Darii Nolberczak i Hanni Śmigielskiej oraz 2
miejsce Jacka Suszki podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2 miejsce na dwójce
podwójnej w wadze lekkiej zajął również Michał Suszka, który wytrwale walczy o miejsce
w kadrze Polski.
Wszystkim zawodnikom, również niewymienionym powyżej z imienia i nazwiska
zaangażowanym w treningi i odnoszącym
pierwsze sukcesy oraz trenerom Piotrowi
Abrahamczykowi i Małgorzacie Iszkuło gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na
arenach sportowych oraz w życiu osobistym.

Nasze starty mogły się odbywać dzięki
pomocy i wsparciu wielu osób i instytucji.
UKS „Dwójka Kórnik” wspierają:
- Urząd Gminy w Kórniku,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku,
- KCRiS OAZA Kórnik,
- KCRiS OAZA - Błonie,
- FC Construction Services,
- Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
w Poznaniu,
- RBW Posnania w Poznaniu
- oraz MSiT poprzez „Program KLUB”.
Wszystkim serdeczne dziękujemy.
Aktualne wydarzenia można śledzić na
naszej stronie, na facebooku:
www.facebook.com/UksDwojkaKornik.
W imieniu Zarządu zapraszam.
◊ IM
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
INNE
MBB – sprzątanie domów, mieszkań, firm, mycie okien, doczyszczanie pow. płaskich (płytki, wykładziny,
posadzki), usługi kacher (pranie
tapicerki meblowej oraz samochodowej). Tel. 509 508 657
Sprzedam mieszkanie w Kórniku,
pl. Powstańców Wlkp., 2 pokoje.
Tel. 661 942 627
Układanie paneli podłogowych,
montowanie listew bocznych MDF.
Tel. 516 027 030
Garderoby, Szafy, Zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Kupie 10ha ziemi rolnej.
Tel. 66 66 77 003
Sprzedam szafkę narożnikową
z szybą pod tv w kolorze orzecha.
Tel. 605 982 914
Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124
Kredyty dla firm szeroki wachlarz
produktów, zapraszamy do kontaktu. Tel. 532 726 130
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku. Wydzierżawi lokal o pow. 100
m2 mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m2 przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343

Mieszkania Kórnik i okolice
– zakup. Tel. 505 921 833

Dom do wykończenia okolice Bnina
280 tyś. Tel. 517 120 127

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal 70 m2, po
sklepie Spożywczym w Błażejewie
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343

Tanio sprzedam stół rozsuwany i 6
krzeseł. Tel. 664 432 681

Gminna Spółdzielnia „ SCH „ w Kórniku wydzierżawi biuro 13 m2 oraz
magazyn o pow. 216 m2 przy ul.
Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
Sprzedam mieszkanie w Pierzchnie 52,2 m2. Tel. 66 66 77 003
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety. Pow. 110 m 2 . Parking.
Tel. 691 793 249
Od lutego 2020 wynajmę pomieszczenia na biura, inne. Pow. 432 m2.
Dwa poziomy. Niezależne wejście,
wszystkie media, zaplecze socjalne.
Kórnik. Parking. Tel. 691 793 249.
Mieszkanie do wynajęcia dostępne
od zaraz. Kórnik, 63 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka i WC. Czynsz 1200
+ opłata dla Wspólnoty + media,
kaucja 3000. Tel. 699 251 077
Wynajmę lokal 15 m na parterze
ul. Poznańska. Tel. 698 865 187
2

Sprzedam mieszkanie Kórnik-Bnin 2 pok. parter 49 m2 225 tyś.
Tel. 517 120 127

Kupię mieszkanie dom działkę w Kórniku i okolicach.
Tel. 517 120 127
Sprzedam przyczepkę dwuosiową Brenderup oraz profesjonalny
zestaw do układania papy termozgrzewalnej. Tel. 602 214 931
Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, komody, meble biurowe
i łazienkowe. Krótkie terminy.
Tel. 723 882 617
Instalacje fotowoltaiczne, przygotowanie projektu, dobór materiałów, gwarancja na zestaw oraz
wykonawstwo. Bezpłatna wycena.
Tel. 735 122 138
Poszukuję zdolnego tapicera
samochodowego. Renowacja starych aut. Posiadam ładny warsztat
z mieszkaniem. Tel. 503 582 788
Sprzedam nowe urządzenia spawalnicze + stół spawalniczy duży.
Tel. 503 582 788
Sprzedaż drewna sosnowego
i kominkowego, różne rodzaje.
Transport gratis. Tel. 661 099 768

Sprzedam działkę w Skrzynkach
840 m2 113 tyś. Tel. 517 120 127

Warsztat ślusarsko – spawalniczy
METAL-E.R. Bnin, ul. Piaskowa 3.
Zapraszam. Tel. 693 219 745

Sprzedam działki w Błażejewie
500 m2 80 tyś. Tel. 517 120 127

Sprzedam maciory prośne i prosięta. Tel. 691 783 400

Na sprzedaż działka w Szczytnikach 849 m 2 , 149 900 zł.
Tel. 517 120 127

Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400

Na sprzedaż dom w Borówcu
479 tyś, 157 m2. Tel. 517 120 127
Na sprzedaż dom w lesie i nad
Jeziorem 495 tyś. Tel. 517 120 127

Sprzedam ziarno: jęczmień, owies,
przeżyto. Tel. 691 783 400
Poszukujemy domu na sprzedaż.
Tel. 505 921 833
Gruntów AG i budowlanych do zakupu poszukujemy. Tel. 505 110 269

Zapraszamy do współpracy Nieruchomości Mężyńscy.
Tel. 505 921 833
Domów na wynajem pilnie
poszukujemy Kórnik i okolice.
Tel. 505 921 833
Kredyty dla firm na różne cele,
fachowe oraz indywidualne rozwiązania. Tel. 532 726 130
Kredyt samochodowy bez wpłaty, zabezpieczeń i zastawu, wiek
oraz przebieg auta nieistotny.
Tel. 532 726 130
Szybkie pożyczki gotówkowe ,
do 2tys. zł na dowód. Mateusz.
Tel. 502 788 616
Poszukujemy mieszkań i domów
do wynajmu dla zdecydowanych
klientów - Nieruchomości AM.
Tel. 608 09 22 66
Wynajmę plac 250 m w Kórniku przy cmentarzu pod dziaNieruchomości AM.
łalność
Tel. 608 09 22 66
Kupię nieruchomość w Kórniku
i okolicach - Nieruchomości AM.
Tel. 608 09 22 66
Szukam mieszkań i domów do
wynajęcia w Robakowie, Gądkach,
Dachowej. Tel. 66 66 77 003
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Sprzedam nowe spodnie robocze
Hector- 2XL- wzrost 186-190, obwód
pasa-102-106 , 60 zł. Tel.603 882 345
Sprzedam głośniki do komputera, nieużywane - Logitech. 60 zł.
Tel. 603 882 345
Szukam do wynajęcia pokoju
2-osobowego dla dwóch pań.
Robakowo-Gądki-Dachowa.
Tel. 66 66 77 003

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.
W poprzednim numerze „Kórniczanina” (nr 1/2020 z 10 stycznia 2020 roku) w artykule autorstwa Kazimierza Krawiarza „Rocznica
w Kórniku, Poznaniu i Warszawie” omyłkowo podano, że muzykę do „Roty” Marii Konopnickiej napisał Witold Lutosławski. Autorem
muzyki do tej patriotycznej pieśni jest Feliks Nowowiejski. Za pomyłkę autora przepraszamy.
◊ Redakcja
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NAKŁAD: 4300 egz.

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 16, 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 125
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

Zabawa
Karnawałowa
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Ś W I E T L I C A R O BA K O WO - O S I E D L E
200 zł za parę, tel. 604 126 690
Rada Sołecka Robakowo - Osiedle

