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Sprawozdanie

burmistrza
Spotkanie z sołtysami

W dniu 18 lutego w ratuszu w Bninie odbyło się spotkanie sołtysów z władzami
samorządowymi Miasta i Gminy Kórnik oraz
kierownikami poszczególnych wydziałów
UMiG. Spotkanie prowadził wiceburmistrz
Sebastian Wlazły. Omówiono rozliczenia
finansowe sołectw. Podsumowano prace
społeczne osób skazanych kierowanych
do sołectw w minionym roku. Omówiono
działania inwestycyjne oraz nowe zasady
gospodarowania odpadami. Analizowano
także wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.
Spotkanie z konserwatorem
19 lutego gościli w UMiG Kórnik Powiatowy
Konserwator Zabytków Wiesław Biegański
oraz urbanistka pani Joanna Grocholewska.
Podczas spotkania z wiceburmistrzem Bronisławem Dominiakiem oraz kierownikiem
Wydziału Planowania Przestrzennego
Mariuszem Stodolniakiem dyskutowano
na temat miejscowego planu zagospodarowania terenów nadjeziornych. Rozmawiano
również na temat warunków sytuowania na
kórnickim rynku okresowych tzw. ogródków
kawiarnianych i gastronomicznych.
Salon poezji
W dniu 22 lutego wiceburmistrz Sebastian
Wlazły uczestniczył w kolejnej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji w Zamku Kórnickim. Wybór listów George Sand i Fryderyka
Chopina czytali Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula. Utwory Chopina grał Piotr
Żukowski.
W sprawie inwestycji drogowych
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz
kierownik Wydziału Inwestycji Joanna
Grzybowska spotkali się 25 lutego z dyrektorem Maciejem Andraszykiem z Wydziału

Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Omawiano
współpracę w zakresie realizacji inwestycji
drogowych na terenie naszej gminy oraz
sprawy związane z podjęciem uchwał o powierzeniu niektórych zadań (przystanki).
Na temat opłat adiacenckich
W dniu 25 lutego wiceburmistrz Sebastian
Wlazły, kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Lidia Noskowiak, z-ca
kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego Małgorzata Dudkowiak wraz
z pracownikami ww. Wydziałów uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im.
Jerzego Regulskiego zatytułowanym „Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia
opłat adiacenckich i rent planistycznych
z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
o gospodarce nieruchomościami”. Wykład
prowadził radca prawny Rafał Sołtysik etatowy członek Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach.
Gmina dla Marcina
26 lutego w strażnicy OSP w Kórniku odbyło
się pierwsze spotkanie dotyczące zbiórki
funduszy na rehabilitację Marcina ze Szczodrzykowa. Marcin przeszedł poważną operację usunięcia nowotworu mózgu. Potrzebuje stałej opieki i długotrwałej rehabilitacji.
Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto KTPS 50907600082001000707390010.
Podczas imprez i wydarzeń współorganizowanych przez gminę i sołectwa odbywać się
będzie zbiórka pieniędzy do puszek, którą
koordynuje KTPS. O szczegółach innych
działań na rzecz Marcina będziemy na bieżąco informowali.
Spotkanie z prezesem WODKOM
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał
się 27 lutego z prezesem spółki WODKOM .
W rozmowach uczestniczyli także przedsta-

wiciele Wydziałów Eksploatacji i Inwestycji
UMiG Kórnik. Dyskutowano na temat planu
remontów budynków administrowanych
przez spółkę oraz na temat warunków umowy na dostarczanie wody z terenu gminy
Środa Wlkp. do miejscowości: Pierzchno,
Kromolice, Runowo i Celestynowo.
O kanalizacji w Szczodrzykowie
28 lutego wiceburmistrz Bronisław Dominiak, kierownik Wydziału Inwestycji Joanna
Grzybowska oraz Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji UMiG spotkali się z przedstawicielami firmy Ekosystem Kalisz. Analizowano zaawansowanie prac projektowych
dla kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie.
Konferencja
na temat rewitalizacji
2 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się konferencja „Rewitalizacja
2.0 w Wielkopolsce”. Była to zarazem inauguracja kilkunastomiesięcznego projektu
skierowanego do gmin z terenu Wielkopolski, który ma pomóc w planowaniu
i realizacji zadań związanych z rewitalizacją.
W konferencji udział wzięły Magdalena
Dziubałka i Maria Gawenda z Wydziału
Planowania Przestrzennego.
Spotkanie w Aquanet
Comiesięczne spotkanie przedstawicieli
UMiG Kórnik z pracownikami Aquanet S.A.
odbyło się 2 marca w Poznaniu. W spotkaniu, podczas którego omawiano zaawansowanie prac planistycznych i realizację zadań
wodociągowania i kanalizacji, uczestniczyli
między innymi dyrektor Andrzej Kaziród
i wiceburmistrz Bronisław Dominiak. W spotkaniu brała również udział radna Miasta
i Gminy Kórnik Beata Bruczyńska, która zadawała wiele pytań na temat planowanych
inwestycji, w szczególności dotyczących
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki.
◊ red.

Wszystkim Paniom
z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
życzę zdrowia, pomyślności i radości
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Sesaj Rady Miasta i Gminy

Karta seniora - zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!
Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do
przystąpienia do Programu Ogólnopolska
Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora
i tym samym do dołączenia do grona Partnerów, honorujących Ogólnopolską Kartę
Seniora oraz Europejską Kartę Seniora.
Program wyróżnia się na rynku, spośród
innych tego typu inicjatyw, bowiem to jedyny program o zasiągu ogólnokrajowym.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada ponad 300 tys. Seniorów, a ich liczba rośnie
(obecnie odnotowujemy przyrost ok. 2-3 tys.
posiadaczy/miesięcznie). Zainteresowanie
jest ogromne z uwagi na korzyści, które uzyskują Seniorzy, mogący nabywać produkty i
usługi ze zniżką. Nie bez znaczenia jest fakt,
że Kartę tę wydajemy Seniorom bezpłatnie –
wystarczy, że spełniają nasz główny wymóg,
tj. ukończenie 60-tego roku życia.
Rośnie też zaangażowanie firm, bo korzyści
dla nich są oczywiste, pozyskują oni dużą
liczbę klientów-Seniorów. Specjalne oferty
zniżek i rabatów przygotowało już ok. 2 tys.
firm z całej Polski.
Głos Seniora – organizator Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska
Karta Seniora zaprasza kolejne firmy do
współpracy!
Jesteście Państwo oczekiwani!
Czym jest Program Ogólnopolska Karta
Seniora oraz Europejska Karta Seniora?
Program Ogólnopolska Karta Seniora oraz

Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik
26 lutego 2020 r. przedstawiciele władz
samorządowych podziękowali pani Bożenie Kiełtyce, która zakończyła pracę w
charakterze dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kórniku. Pani Bożena w
1990 tworzyła OPS w naszej gminie i
od tego czasu nieprzerwanie kierowała
ośrodkiem. Wcześniej pracowała jako
pielęgniarka.
Burmistrz Przemysław Pacholski przedstawił nową dyrektor, panią Agnieszkę
Mieloch i zapowiedział, że Bożena Kiełtyka
nadal pozostanie pełnomocnikiem do
spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
Samorządowcy podziękowali także dwóm
sztabom Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, które działały w naszej gminie.
Na ręce kierujących sztabami: Krystyny
Janickiej i Tomasza Naglera trafiły wyrazy
wdzięczności, a szefowie sztabów podziękowali osobom, które wspierały gminne
finały.
W części dotyczącej uchwał radni:
- uzupełnili skład ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencję w
latach 2020-2023,
- dokonali zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Kórnik na lata 2020-2030,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Tym razem wsparto remont Zamku Kórnickiego i Kolegiaty Kórnickiej,
- udzielili pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Miasta Poznania na
dofinansowanie oferty edukacyjnej w
obszarze samorządowego szkolnictwa
podstawowego,
- przejęli od Powiatu Poznańskiego niektóre zadania publicznego zarządzania
drogami powiatowymi:
nr 2468P w miejscowości Prusinowo w
zakresie dot. budowy przystanku autobusowego na wysokości dz. ewid. nr 30 oraz
dz. ewid nr 84, a także budowy przystanku
autobusowego na wysokości dz. ewid. nr
63/1 i nr 64/1 oraz dz. ewid. nr 163/1;
nr 2472P w miejscowości Kórnik w zakresie dot. budowy przystanku autobusowego przy ul. Konarskiej w obrębie
skrzyżowania z ul. Radosną,
- zaliczyli do kategorii dróg gminnych
drogę ulicę prof. Zbigniewa Steckiego w
miejscowości Kórnik,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Żerniki. Ul. Przemysłowa ma swój początek
od działki nr 47/4 i biegnie do granicy
działki 80/1 w miejscowości Tulce gm.
Kleszczewo, a jej podstawę stanowi droga

Stanowisko RMiG Kórnik w sprawie
zagrożenia zasady adekwatności
dochodów do zadań powierzonych
samorządom.

oznaczona jako działki nr 43/19, część
działek 43/13, 35/18, 35/24, 35/22, 35/20,
działka numer 34/8, część działki 31/49,
część działki 33/7, działki numer 33/11,
33/10, 11/18, 11/25, 11/26, część działki
11/14, działki numer 13/7, 18/9, 18/15,
18/12, 19/8, 20/9, 21/2, część działki 20/19,
- podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i
drogi S11,
- przedłużyli termin rozpatrzenia wniosków o wyjaśnienie wątpliwości związanych z przeprowadzonym próbnym alarmem przeciwpożarowym w Przedszkolu
w Kamionkach,
- rozpatrzyli sprawę zgłoszoną przez
mieszkańców wsi Skrzynki nie uwzględnia-
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jąc wniosków o wypłatę odszkodowania,
- udzielili odpowiedzi mieszkańcowi wsi
Koninko, wnoszącego uwagi do uchwały
Nr XVII/193/2019 z dnia 30 grudnia 2019
r. oraz uchwały Nr XVII/194/2019 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia
2019 r. Podtrzymano stanowisko Rady jednocześnie sprostowano treść uzasadnień
do ww. uchwał.
- przyjęli stanowisko w sprawie zagrożenia zasady adekwatności dochodów do
zadań powierzonych samorządom (patrz
str. obok).
Szczegóły sesji znajdziecie Państwo na
stronie: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/77669, a relacja filmowa z sesji znajduje się na profilu Rady Miasta i Gminy
Kórnik na portalu YouTube.
◊ SK iŁG

Rada Miasta i Gminy Kórnik, w ślad za
zgłaszanymi apelami innych samorządów
terytorialnych w kraju, zauważa potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy
parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej,
a samorządami.
Ponadto Rada Miasta i Gminy Kórnik zauważa konieczność wprowadzenia spójnego i sprawiedliwego podziału kosztów oraz
adekwatnego obciążenia finansowego
budżetów samorządów lokalnych.
Każdego roku polski parlament podejmuje
szereg ważnych i koniecznych decyzji na
rzecz podniesienia jakości życia obywateli
naszego kraju. Zwracamy jednak uwagę na
fakt, że wiele nowych regulacji np. wzrost
płacy minimalnej, obniżenie podatku PIT
czy wzrost wynagrodzeń nauczycieli pomimo, że wpływają korzystnie na bezpośrednią sytuację finansową mieszkańców,
w sposób bezpośredni rzutują na znaczne
zmniejszenie dochodów budżetu samorządów. W wyniku tych decyzji ograniczane
zostają dochody własne samorządów oraz

Europejska Karta Seniora łączy osoby 60+
stanowiące pokaźną siłę nabywczo-zakupową (ok 9,5 mln osób) oraz firmy, których produkty i usługi skierowane są do Seniorów.
Ogólnopolską Kartę Seniora lub Europejską
Kartę Seniora może otrzymać każda osoba,
która ukończyła 60-ty rok życia. Partnerem
Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz
Europejska Karta Seniora może być każda
firma, która będzie honorowała Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejska Kartę
Seniora, udzielając rabatów, ustalonych
przez siebie. Dzięki trójstronnej współpracy
Głos Seniora, Firmy – partnerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora, Seniorzy – posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora, wspólnie działamy w celu poprawy
życia osób 60+, aktywizujemy Seniorów i
napędzamy przedsiębiorczość.

pejskiej Karty Seniora, pomaga firmom
partnerskim w promowaniu ich marki
poprzez m.in. zamieszczanie reklam w
Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora
oraz jego lokalnych edycjach. To od firmy
partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce
współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora
oraz Europejską Kartę Seniora i jakie działania chce podejmować z Głosem Seniora.

Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej
Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora stają się rozpoznawalne wśród Seniorów – zyskują certyfikat Firmy Przyjaznej
Seniorom. Nadto, mają możliwość udziału
w licznych eventach seniorskich organizowanych pod patronatem Głosu Seniora
w całej Polsce (ok. 200 wydarzeń w roku),
prezentując bezpośrednio swoje produkty
i usługi, a także rozdając ulotki.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Euro-

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Informacje można też uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
Tel. 61-8170-411 w. 612

następuje wzrost ich wydatków.
Wymienione regulacje przyczyniają się
do pogorszenia sytuacji finansowej samorządów m.in. przez wzrost kosztów
realizacji ustawowych zadań gminnych.
Przekazywana gminom część subwencji
oświatowej jest relatywnie mniejsza z roku
na rok i nie pokrywa wzrostu wynagrodzeń
dla nauczycieli, nie wspominając już o bieżących wynagrodzeniach i ich pochodnych.
W konsekwencji samorządy w znacznie
większym stopniu niż w latach ubiegłych
pokrywają ze środków własnych wyższe
wydatki związane z utrzymaniem oświaty.
Jednocześnie wprowadzenie zmian w ustawie o podatku od osób fizycznych spowodowało zmniejszenie wpływów budżetowych naszej gminy o około 5 mln zł rocznie.
W konsekwencji uszczuplona została liczba
zaplanowanych inwestycji w bieżącym
roku, a perspektywicznie - zagrożone zostały wydatki inwestycyjne zaplanowane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Niepokojące są doniesienia płynące
z Głównego Urzędu Statystycznego
o znacznym wzroście inflacji (4%), która
z pewnością spotęguje wzrost wydatków
gminnych na zadania własne oraz inwestycje. Zwracamy również uwagę na wzrost

Jak firma może zgłosić się do programu
Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora?
Wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik i na stronie internetowej
Urzędu i odeśle go na adres Stowarzyszenia MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018
Kraków lub jego skan na maila:
marketing@manko.pl

cen zakupu energii elektrycznej o 65%,
a także niedoszacowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Rada Miasta i Gminy Kórnik proponuje
wypracowanie sprawiedliwego podziału
kosztów przez podjęcie pozytywnych
działań zmierzających do zwiększenia
udziałów samorządów w podatku PIT,
zastąpienie określonej części oświatowej
subwencji ogólnej - dotacją celową, która
podwyższyłaby wynagrodzenia nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi.
Rada Miasta i Gminy Kórnik, wspólnie
z innymi samorządami, wyraża gotowość
do współpracy z parlamentem, gdyż widzimy potrzebę rozpoczęcia rządowych prac
legislacyjnych, które powinny zmierzać
do przywrócenia stabilności finansowej
samorządów i wprowadzać regulacje
uwzględniające sprawiedliwy podział obowiązków finansowych oraz konstytucyjną
zasadę adekwatności dochodów do zadań
powierzonych samorządom (art. 167 ust 1
Konstytucji RP).
Rada Miasta i Gminy Kórnik chciałaby podkreślić neutralny charakter powyższego
stanowiska oraz wspólny cel jakim jest
podwyższenie jakości życia lokalnych
społeczności.
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- SKLEP PSS SPOŁEM ul. Kórnicka 26
- SKLEP PSS SPOŁEM, ul. Oświecenia 60
- Urząd Pocztowy Poznań 36, os. Piastowskie 74
- Urząd Pocztowy Poznań 66, os. Jagiellońskie 120
- SUPERKIOSK 1, os. Jagiellońskie 121
- os. Jagiellońskie Targowisko, paw. 6
Lokalizacje najbliższych biletomatów
stacjonarnych
- przystanek tramwajowy na ul. Zamenhofa - kierunek rondo Rataje,
- przystanek tramwajowy na ulicy Jana
Pawła II - kierunek rondo Rataje,
- przystanek tramwajowy Baraniaka na
ulicy Jana Pawła II - kierunek rondo Rataje
- przystanek tramwajowy os. Rzeczypospolitej na ulicy Zamenhofa - kierunek
rondo Starołęka.
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Przypominamy także o możliwości doładowania karty PEKA (zakup biletu
okresowego, doładowanie tPortmonetki)
w Internecie, poprzez stronę www.peka.
poznan.pl.
Zachęcamy do korzystania z możliwości zakupu biletów jednorazowych za
pomocą telefonu komórkowego po
zarejestrowaniu się u następujących
operatorów: Mobilet, Skycash, Callpay,
Gopay, jakdojadę.
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Uwaga! Na terenie Dworca Rataje niektóre autobusy będą jedynie oczekiwać
Sobiesława n/ż
na kolejny kurs i nie będzie możliwości
wsiadania do nich.
Linia nr 165 zmieni trasę. Autobus będzie
kursować ulicami: Inflancką, Milczańską,
Ziemowita n/ż
Brneńską, Krzywoustego do przystanku
przy Galerii Posnania, a z powrotem
przez ulice Brneńską, Milczańską i dalej
Inflancką po stałej trasie.Browarna
Od 23 marca zmieni się także
trasa linii
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nr 181 - zostanie ona wydłużona z Centrum Handlowego M1 do Kinepolis
i Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej
(autobus będzie kursował ulicą Szwedzką), natomiast linia nr 192 zostanie
zawieszona.
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Niestety nowe wiaty przystankowe kuszą
wandali. Na szybie posadowionej w grudniu konstrukcji (obok drogi powiatowej nr
2477P przy rondzie przy ul. Poznańskiej
i ul. Szkolnej) pojawiły się niedawno gry-

zmoły (zdjęcie poniżej).
Apelujemy o uszanowanie mienia publicznego i dbanie o porządek na przystankach.
◊ ŁG

Pasażerów przepraszamy za niedogodności. Prosimy o wyrozumiałość i dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie potrzeby
przeprowadzenia prac”.
◊ red.
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17. Diament dla Prezes TFP

Z przyjemnością informujemy, iż Prezes firmy TFP Sp. z o.o. Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda otrzymała siedemnasty z kolei Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego
Biznesu. Nagrody te przyznawane są przez Business Center Club, który wspiera
przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową. Wyróżniane oraz nagradzane zostają
firmy oraz ich Szefowie osiągający najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniający się
zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegając zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną. Firma TFP
Sp. z o.o. z siedzibą w Dziećmierowie jest jednym z największych przedsiębiorstw
oraz pracodawców w gminie Kórnik.
◊ red.
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ZAPROSZENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku, działając na podstawie § 19 Statutu Banku w powiązaniu z § 20 i § 21
zwołuje w dniach od 25 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r. Zebrania Grup
Członkowskich dla członków z wymienionych grup:

Nowa trasa szybkiej kolei przez gminę Kórnik?

GRUPA I KÓRNIK 25.03.2020 r.
RESTAURACJA „DAGLEZJA”
KÓRNIK godz. 14:00
KAMIONKI, BORÓWIEC, DACHOWA,
ROBAKOWO. POZNAŃ. PIERZCHNO,
DZIEĆMIEROWO, KÓRNIK, INNI
GRUPA II KÓRNIK - BNIN 26.03.2020 r.
RESTAURACJA „DAGLEZJA” KÓRNIK
godz. 14:00
CZMOŃ, RADZEWO, CZMONIEC,
KONARKIE, ŚREM. BŁAŻEJEWO,
KÓRNIK-BNIN, BIERNATKI,
PRUSINOWO, CZOŁOWO, INNI
GRUPA III ZANIEMYŚL 27.03.2020 r.
GOK ZANIEMYŚL godz. 12:00
PIGŁOWICE, ZANIEMYŚL, ŚRODA WLKP,
JEZIORY WIELKIE, INNI
z następującym porządkiem obrad:

Dyrekcja, Pracownicy oraz Rada Rodziców Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku
pragną gorąco podziękować Wszystkim zaangażowanym za czynny udział i ogromne serce,
włożone w organizację Balu Karnawałowego w dniu 17.01.2020r. w Hotelu Podróżnik.
Dziękujemy także naszym hojnym sponsorom - ofiarodawcom wspaniałych nagród,
które zostały rozlosowane podczas balu:
Butik - Jambor
Kwiaciarnia Płomyk
Ms Pelvis – Klaudia Popczyk Rehabilitacja
Gacek - Hurtownia Owoców i Warzyw
Studio Eden – Kosmetyka i Fryzjerstwo
Sezamki - Product Plus Sp. J.
Hurtownia Kosmetyków Powąska
Jagrol
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Jubiler Błaszak
Restauracja Ventus
Grupa Wydawnicza Foksal
Sadownictwo Jańczyk
Bar Podzamcze
Świeże i Zielone - Grześkowiak Świeże Surówki
PRO – MAT – MATEUSZ TACIAK
KCSiR Oaza
Bar Prowent
Enea
Sklep Monopolowy Starosta
Salon Kosmetyczny „Strefa Piękna” Katarzyna Słabolepsza
Restauracja Loft 46

1. Otwarcie Zebrania .
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu
obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Banku w 2019 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
6. Przedstawienie wykonania uchwał
z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kórniku z dnia 14.06.2019 r.
7. Przedstawienie wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy
Członkowskiej.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej
ocena działalności Banku w 2019 roku.
9. Ocena kwalifikacji Członków Rady
Nadzorczej wybranych przez Zebranie
Grupy Członkowskiej i podjęcie w tej
sprawie uchwał.
10. Przedstawienie propozycji zmian
Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku.
11. Informacja Zarządu o planie działalności na 2020 rok.
12. Dyskusja.
13. Wyrażenie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku
w sprawach banku, a zwłaszcza we
wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
14. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Do 10 marca można składać uwagi do
dokumentu zatytułowanego: Strategiczne
Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).
Umieszczone w dokumencie rozwiązania
dotyczą całego kraju. Co szczególnie istotne
dla mieszkańców naszej gminy, Studium
zawiera między innymi propozycje usytuowania nowych tras kolejowych, w tym dla
kolei dużych prędkości.
Na terenie naszej gminy przejść ma jedna
z tras tej kolei. Jej opcjonalne usytuowania
znajdziecie Państwo na załączonych fotografiach.
W jednej z wersji (linia przerywana pomarańczowa) oddzielić się ma od obecnego
przebiegu zwykłej kolei na wysokości
Gądek, przeciąć Las Drapałka, przejść na
północ od Dziećmierowa, Trzebisławek
i Dębca (bliżej lub dalej w wersji czerwonej
przerywanej linii). Wariant kolejny (zielona,
przerywana linia) przecina las na południe
od Kamionek i Borówca, przebiega między
Czołowem a Konarskim, na południe od
Błażejewka i na północ od Jezior Wielkich.
Strategiczne Studium Lokalizacyjne jest
dokumentem opracowanym na bardzo
wczesnym etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych. Przypomnijmy, że
kilka lat temu konsultowano inną wersję

Mapa ze strony https://www.cpk.pl

rozwiązań szybkiej kolei, tzw. trasę „Y”,
łączącą Warszawę, przez Łódź z Poznaniem
i Wrocławiem.
Obecnie proponowane rozwiązania nawiązują po części do tego projektu, ale jak
podają media (np. Gazeta Prawna z listopada 2019 r.) ma to być „tańsza wersja”
Y-ka, a „pociągi na razie nie jeździłyby
z prędkością 350 km/h, jak zakładano przed
laty, tylko 250 km/h”. Eksperci podkreślaja
również, że realizacja inwestycji uwarunkowana jest od możliwosci finansowych.
Na stronie internetowej CPK czytamy:
„Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni
wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki
sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe
CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zo-

stanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się,
które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone
w życie.” Mamy nadzieję, że te słowa to
poważna deklaracja wiec zachęcamy do
składania uwag.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do
strony internetowej:
https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl,
gdzie znajdują się obszerne szczegóły
i formularz do składania uwag.
Radni zajmą się zaopiniowaniem Studium
na najbliższej, specjalnie dla tego celu zwołanej Komisji Planowania Przestrzennego.
◊ ŁG

Zdjęcie ze strony https://www.cpk.pl
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Masz psa
- przeczytaj!

ich w specjalnych koszach lub pojemnikach do odpadów zmieszanych po
uprzednim umieszczeniu tych nieczystości
w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach. Obowiązek ten nie
dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem; (środki karne jak w pkt.2 lub
art. 145 KW)
zwolnienie psów z uwięzi na terenach
publicznych może odbywać się wyłącznie
na terenach do tego przeznaczonych
i specjalnie oznakowanych, w sytuacji,
gdy właściciel ma możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem, z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne;
(środki karne jak w pkt. 3)
zabrania się puszczania w lesie luzem
psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem (wykroczenie określone w art.
166 KW)

W związku z licznymi uchybieniami wynikającymi z niewiedzy bądź świadomego
lekceważenia przepisów prawa Wydział
Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
w Kórniku przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów. Zostały
one ujęte w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kórnik
zatwierdzonym Uchwałą nr X/99/2019 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca
2019r.
Właściciel psa jest zobowiązany:
zaszczepić psa przeciw wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa
3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż
co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia; (brak realizacji tych zaleceń zagrożony
jest karą grzywny na podst. art. 85 ust. 1 a
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
z dnia 11 marca 2004 r., tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz.1967)
wyprowadzać psa na smyczy, a psa ras
uznawanych za agresywne lub zachowującego się w sposób agresywny – na smyczy
i w kagańcu; (brak zagrożony jest karą
grzywny na podst. art. 10 ust. 2a Ustawy

o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 13 pkt. 2 ust. 1 Uchwały
Rady Miejskiej w Kórniku)
nie pozostawiać psa bez dozoru; (środki
karne jak w pkt. 2 lub art. 77 Kodeksu
Wykroczeń)
utrzymywać kojce i ogrodzenia, w których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz;
(środki karne jak w pkt.2)
usuwać natychmiast zanieczyszczenia
spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych poprzez zdeponowanie

Ponadto każdy pies powinien zostać zgłoszony do rejestracji w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, gdzie zostanie wydany
znaczek rejestracyjny, umożliwiający ustalenie nazwiska właściciela oraz miejsca
jego zamieszkania.
Jednocześnie od tego roku zniesiona
została opłata od posiadania psa zgodnie
z Uchwałą Nr XV/167/2019 Rady Miasta
i Gminy Kórnik z dn. 27.11.2019r.
◊ SMiZK

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.
kadr i płac.
Określenie stanowiska urzędniczego:

specjalista ds. kadr i płac

zatrudni pracowników Panie / Panów:

Ogrodnik

Miejsce pracy: Kórnik
Zakres obowiązków:
praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni
(m. in. odchwaszczanie, nawożenie, sadzenie roślin, krzewów i bylin)
Wymagania:
motywacja do pracy,
sumienność
Oferujemy:
praca sezonowa (wiosna, lato) na podstawie umowy zlecenia,
wynagrodzenie w formie akordu,
istnieje możliwość zatrudnienia w formie
umowy o pracę po okresie próbnym.
W przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt telefoniczny
Tel: 618-170-272
lub w siedzibie spółki WODKOM KÓRNIK
Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi
Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
tj. 20 godzin tygodniowo.
Miejsce wykonywania pracy
Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
62-035 Kórnik
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy
składać:osobiście w sekretariacie Zespołu
Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035
Kórnik,pocztą na adres Zespół Szkół w
Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
,dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:
„Dotyczy oferty pracy – specjalista ds. płac
i kadr”.
Termin składania dokumentów:
dokumenty należy złożyć do dnia 21 marca
2020 r. do godz. 15:00, liczy się data wpływu
do sekretariatu Zespołu Szkół w Kórniku.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 61 870-256
w godz. od 10.00 do 14.00.

ZAPRASZAMY
NA DRZWI OTWARTE
W ZESPOLE SZKÓŁ
W KÓRNIKU
W DNIU 18 MARCA
O GODZINIE 17.30
Kórnik
ul. Poznańska 2
Oferta edukacyjna szkoły dostepna na stronie
https://zskornik.powiat.poznan.
pl/2020/02/23/oferta-edukacyjna/

Wspomnienie

Prof. dr hab. Zofia Szczotka (19382020). Wieloletnia pracownica
Instytutu Dendrologii PAN.
Kierowała Zakładem Fizjologii Drzew.

Śp. Zofia Szczotka urodziła się 8 maja 1938 r.
w Krakowie. Jej ojciec Stanisław wywodził
się z Milówki, z rodziny góralskiej i był
prof. historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pradziadek ze strony matki był
w połowie XIX w. rektorem UJ. Okupacja
i losy rodziny miały duży wpływ na jej
życie. Po wojnie rodzina przeniosła się do
Poznania. Tragiczna śmierć ojca w 1954 r.
spowodowała, że do końca życia czuła się
odpowiedzialna za młodsze siostry oraz
matkę, którą się opiekowała.
Szkołę średnią ukończyła w 1955 r. w Poznaniu. W latach 1955-1960 studiowała
na UAM, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę zawodową rozpoczęła w latach
1960-1965 od Instytutu Ochrony Roślin.
Następne pięć lat związana była z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Bydgoszczy.
W 1969 r. doktoryzowała się w Katedrze
Fizjologii Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1 sierpnia 1970 r.
związała się z Instytutem Dendrologii
PAN w Kórniku i pod kierunkiem prof.
Bolesława Suszki prowadziła badania
nad długoletnim przechowywaniem

nasion dębu szypułkowego w ramach
grantu amerykańskiego. W 1980 r.
po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego objęła kierownictwo Zakładu
Fizjologii Drzew. Jej głównymi zainteresowaniami naukowymi była fizjologia roślin,
regulatorowa rola hormonów roślinnych
i poliamin. Jednym z kierunków badawczych Zakładu była rola białek w spoczynku i wychodzenia ze spoczynku nasion.
Tytuł profesorski otrzymała w 1993 r.
Była autorką wielu prac naukowych z zakresu fizjologii i biochemii nasion oraz
członkiem wielu towarzystw naukowych
krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła
w licznych konferencjach naukowych
w Polsce i za granicą.
Jako kierownik naukowy potrafiła stworzyć miłą, wręcz rodzinną atmosferę. Interesowały ją również problemy życiowe
podległego sobie personelu naukowego
i technicznego.
Oprócz zainteresowań naukowych była
pasjonatką literatury i sztuki, szczególnie
Secesji.
Z wielkim zaangażowaniem zajmowała
się sprawami socjalnymi pracowników
Instytutu. Od początku swojej pracy
w 1960 r. aż do 1980 była członkiem ZNP,
następnie NZZ Solidarność, którym w Instytucie przez wiele lat kierowała.
Nie była obojętna na bieg spraw w Polsce.
Była zaangażowana w AKO (Akademicki
Klub Obywatelski), wiernie i wyraziście
dawała wyraz swoim poglądom.
Dzisiaj żegnamy Panią Profesor Zofię
Szczotkę, która wspominając swoją pracę
w Instytucie napisała: „Teraz kiedy już
jestem na emeryturze, myślę, że najważniejszy jest nie nasz dorobek i życiowe
sukcesy, ale to jak wspominają nas nasi
koledzy i pracownicy”.
Pewni jesteśmy, że Prof. Zofia Szczotka
pozostanie w naszej dobrej pamięci.
Odeszła nagle 24 lutego 2020 r. Spoczęła na cmentarzu Junikowo w Poznaniu
2 marca 2020 r.
Cześć Jej Pamięci.
◊ Kazimierz Krawiarz

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Podopiecznej

Śp. Janiny Pucek
Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia składa
Związek Kombatantów w Kórniku

Uwaga!
Badania.
W dniu 19.03.2020 w Szpitalu w Puszczykowie oraz w dniu 3.04.2020 w Poradni Specjalistycznej KoraMed w Plewiskach odbędą się badania USG aorty
brzusznej w programie ZDROWA AORTA, na które serdecznie zapraszamy.
Program badań kierowany jest do
mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.
Badania te są dla pacjenta całkowicie
bezpłatne, ponieważ finansowanie
odbywa się z funduszy regionalnych
Unii Europejskiej.
Zapisy na badanie: tel. 503 075 095
Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości
osób tętniak aorty brzusznej nie daje
żadnych objawów i bardzo często jest
wykrywany przypadkowo, podczas innych badań medycznych. Badanie USG
aorty brzusznej pozwala w doskonały
sposób wykryć chorobowo poszerzoną
aortę - największą tętnicę człowieka,
dzięki której krew jest doprowadzana
do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich
tkanek naszego ciała.
Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy
poszerzenie aorty przekraczające jej
średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż
3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej
stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.
Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawą
pomyślnego leczenia.
Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz
Oszkinis, Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie chirurgii naczyniowej.
Wczesna diagnoza może uratować
życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie!
Badanie jest bezbolesne i całkowicie
bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
Wszystkie informacje uzyskasz podczas
spotkania informacyjno-edukacyjnego.
Zapraszamy serdecznie!
Dane kontaktowe:
Arterieart Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com
www.zdrowaaorta.pl
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Kronika Wspaniałej Siódemki

Wydarzyło się w lutym

Zdrowe stopy. Uczestniczyliśmy w bardzo
ciekawym wykładzie pani Kamili Szulc, która
przekazała nam bardzo cenne porady w zakresie pielęgnacji stóp.
Gimnastyka z Kasią. Po dłuższej przerwie
z pełnym zapałem wróciliśmy do naszych
cotygodniowych ćwiczeń pod czujnym
okiem naszej terapeutki Kasi. W zajęciach
uczestniczy coraz liczniejsze grono seniorów
pragnących poprawić stan swoich mięśni
i stawów.

Sekcja dziennikarska. Zupełnie spontanicznie zawiązało się grono seniorów, którzy
próbują zmierzyć się z dziennikarstwem.
Na początek postanowiliśmy, że będziemy
raz w miesiącu informować na łamach
„Kórniczanina” o wszystkim co się wydarzyło
w ramach działań Wspaniałej Siódemki
oraz o naszych zamierzeniach w najbliższej
przyszłości.
Uniwersytet Srebrnego Wieku. W murach
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Poznaniu wysłuchaliśmy wykładu prof. dr
Tomasza Lewandowskiego pt. ”Postępowanie administracyjne”. Wykład prowadzony
w niezwykle ciekawy sposób, czasami nawet
dość humorystycznie.

pod kierunkiem doświadczonej florystki
Róży Marciniak, nabywamy umiejętności
w układaniu kompozycji kwiatowych na
różne okazje. Tym razem były to bukieciki
z okazji „Walentynek”. Kolejne nasze zajęcia
poświęcone były kompozycjom wiosennym,
bo wiosna tuż tuż.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tym razem
spotkaliśmy się w świetlicy Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku. Naszymi
prelegentami byli: Łukasz Grzegorowski,
który poprowadził nas śladami kórnickich
nekropolii, nie tylko tych które istnieją, ale
również tych, po których zostały tylko ślady
w postaci wykopalisk. Drugi wykład prowadził pan dr Kazimierz Krawiarz, który wspominał niedawno zmarłego prof. Bolesława
Suszkę, z którym przez wiele lat pracował.
Te wspomnienia uzupełniła pani Urszula
Przybył, która była pierwszą laborantką
w pracowni, którą prowadził prof. Suszka.

Warsztaty krawieckie. Pod kierunkiem
mistrzyni nożyczek Marzeny poznajemy
tajniki kroju modelowania i szycia. Naszym
dziełem były między innymi poduszki z logo
Wspaniałej Siódemki wręczane jako drobny
prezent podczas spotkania opłatkowego.

Wspaniała Siódemka
Zaprasza na 6-dniową imprezę turystyczną na Ukrainę
„Szlakiem Małego Rycerza”
Termin 4 – 10 sierpnia 2020 r.
Trasa: Lublin, Zamość, Lwów, Olesko,
Podhorce, Poczajów, Krzemieniec,
Zbaraż, Kamieniec Podolski, Chocim,
Okopy Św. Trójcy, Żółkiew, Krechów.
Cena: 1300 zł
Ważne:
1. W Poczajowie każda Pani musi mieć
długą spódnicę i chustkę na głowie.
2. Wybierając się na Ukrainę każdy
musi mieć paszport ważny co najmniej pół roku przed wyjazdem na
wycieczkę.
3. Nie zalecane branie dolarów i euro.
Zabrać złotówki, wymiana we Lwowie.
4. We Lwowie NIE MÓWIMY po rosyjsku.
5. Zapisy i szczegóły u Marzeny do 15
kwietnia br.
Wiecej informacji: Tel. 500226512

Plan zajęć
Marzec 2020
7 MARCA
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Strażnica OSP w Kórniku, godz. 10:00
Prof. dr hab. Klaudiusz Święcicki
- wykład niespodzianka
oraz „Diamenty” - Tomek Nowaczyk

Muzyka z Kasią. Pod kierunkiem naszej Kasi
Nabzdyk rozwijamy nasze talenty. To nie
tylko nauka śpiewu, ale również właściwa
emisja głosu oraz umiejętność prawidłowego oddechu podczas śpiewu. Muzyka nas
rozwija i uczy.

9 MARCA

Podkoziołek. W ostatni poniedziałek
karnawału przy muzyce z Jackiem i suto
zastawionych stołach bawili się seniorzy
śpiewając i tańcząc. Nie zabrakło takich tradycyjnych tańców jak walc, oberek i polonez.
Atrakcją wieczoru była grupa „terrorystów”,
która wszystkich zaskoczyła. Wnet seniorzy
tańcząc otoczyli ich kółeczkiem. Po chwili
wspólnej zabawy agresorzy wycofali się na
zaplecze, a zabawa we wspaniałej atmosferze trwała dalej.
◊ Wspaniała Siódemka

Warsztaty florystyczne. Podczas tych zajęć

Muzyka z Kasią Nabzdyk.
Strażnica PSP w Kórniku,
godz. 16:45

11 MARCA

Uniwersytet Srebrnego Wieku – przystanek autobusowy przy Liceum,
godz. 15:25. Poznań Wykład Pana
Tomasza Awlasewicza
pt. „Łowcy Polski wywiad kontra CIA”

Więcej informacji:
886 111 091

Praca organiczna 2.0

Fundacja Zakłady Kórnickie spełnia testament swoich Fundatorów, podejmując
wiele inicjatyw edukacyjnych, promujących działania na rzecz dobra społecznego.
Szczególnie ważne są dla niej zadania związane z propagowaniem idei pracy
organicznej. Już od kilku lat realizowany jest – skierowany do młodzieży
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0”.
Obok nowych kompetencji uczniowie mogą w nim zdobyć cenne nagrody,
w tym – całoroczne stypendium studenckie.
Z koordynatorem krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności
„Praca Organiczna 2.0”, dr Markiem Przybylskim rozmawia Danuta Podolak.
Propagowanie idei pracy organicznej stanowi jeden z celów statutowych Fundacji
Zakłady Kórnickie. To na pozór proste
zdanie domaga się wyjaśnień dotyczących
ważnego XIX wiecznego pojęcia. Zapytani
przeze mnie o pracę organiczną, przypadkowi licealiści z terenu Wielkopolski
podają ciąg skojarzeń - Hipolit Cegielski,
Karol Marcinkowski, August hrabia Cieszkowski i „Lalka” Bolesława Prusa. Trudniej
przychodzi im sformułowanie definicji.
Spróbujmy odpowiedzieć, czym jest praca
organiczna?
W zasadzie należało by zapytać, czym jest
dawna praca organiczna, a czym dzisiejsza.
Praca organiczna, w swoich założeniach,
to XIX wieczny światopogląd porównujący
funkcjonowanie społeczeństwa do żywego
organizmu. Organicznicy zakładali, że jeśli
społeczeństwo ma się dobrze rozwijać, to
każdy jego element powinien być zdrowy.
Pozytywistyczne hasło „pracy organicznej”
oraz dominujący w tej epoce kult rozumu
i nauki, postrzeganej jako utylitarne narzędzie ułatwiające osiągnięcie postępu
cywilizacyjnego, miał ogromny wpływ na
późniejsze dzieje narodu.
Dzisiejsza praca organiczna to próba redefiniowania tego pojęcia przez młodzież do
dzisiejszych czasów oraz do potrzeb, które
dostrzega.
Pytam o definicję, bo konkurs, którego jest
Pan ogólnopolskim koordynatorem, ma
za zadanie właśnie na nowo ją stworzyć
i dostosować do potrzeb XXI wieku. Czy
jest to zadanie wykonalne, a co więcej –
atrakcyjne dla dorastających nastolatków?
W dotychczasowych edycjach brało udział
rokrocznie kilkaset dwuosobowych zespołów z całego kraju – więc mam wrażenie, że
jest to wykonalne i atrakcyjne dla młodych
ludzi. Redefinicja XIX wiecznego pojęcia
do XXI wieku zakłada nadanie mu nowych
znaczeń i treści. Treści te młodzież sama
przypisuje, próbując określić, czym jest
nowa praca organiczna.
Poprzednie edycje konkursu pozwalają
zdiagnozować, w jaki sposób pojmowane
jest dzisiaj zjawisko, które w XIX wieku było
synonimem nowoczesnego rozumienia
troski o dobro ojczyzny. Jak zostały na
nowo odczytane przez młodzież postulaty
wielkich dziewiętnastowiecznych poprzedników i jakie – jej zdaniem – zadania

stoją przed współczesnymi liderami pracy
organicznej?
Obserwując już kilka edycji konkursu można
się pokusić na postawienie tezy, że dzisiaj
praca na rzecz Ojczyzny to między innymi:
innowacyjne działania ekonomiczne oparte
na wiedzy, właściwe rozeznanie potrzeb
społecznych, aktywność edukacyjna, przedsiębiorczość, kreatywność, planowanie strategiczne, współpraca zespołowa, integracja
społeczności lokalnej wokół wspólnego celu,
pozyskiwanie współpracowników, działania
oparte na wartościach chrześcijańskich,
skuteczność, brak zgody na ból i cierpienie
innych ludzi.
Często uczestnicy kładą nacisk na społeczne zaangażowanie tworzonych projektów.
Czy podejmowane przez nich działania
są także naznaczone organicznikowskim
duchem przedsiębiorczości?
Otrzymujemy różne projekty. Wiele z nich
koncentruje się na działaniach społecznych,
część na działaniach związanych z rozwojem
własnych pomysłów biznesowych a niektóre
zespoły starają się łączyć oba te elementy.
Organicznicy uważali, że nie ma nic złego
w bogaceniu się, o ile zdobywanie majątku
odbywa się w sposób społecznie odpowiedzialny.
„Praca Organiczna 2.0” od samego początku cieszy się dużą popularnością. Co,
zdaniem Pana, decyduje o jej sukcesie?
Młodzi ludzie chcą zrobić coś dobrego dla
swoich społeczności lokalnych. Nie ukrywajmy także tego, że czynnikiem motywującym
do udziału są atrakcyjne nagrody. Główne
trofeum to tydzień w Paryżu. Ponadto
każdy z zespołów zajmujących pierwsze
trzy miejsca otrzymuje roczne stypendium
studenckie.
Jakie projekty można zgłaszać do udziału
w konkursie?
Nie ograniczamy inwencji uczestników – to
ma być ich przepis na XXI-wieczną „Pracę
Organiczną 2.0”. W tej edycji zachęcamy,
aby młodzież przedstawiła swoje pomysły
biznesowe, jesteśmy gotowi udzielić najciekawszym wsparcia w ich realizacji.
„Praca Organiczna 2.0” różni się od innych
konkursów właśnie tym, że finaliści często
kontynuują działania związane z projektem
już po zakończeniu rywalizacji. Powstają
niekiedy inicjatywy, które mają swój trwały

dalszy ciąg i pozostawiają owoce służące
lokalnej społeczności.
Wspieramy niektóre projekty. Podam
chociażby jeden przykład. W Resku właśnie
powstał infokiosk dofinansowany przez
Fundację Zakłady Kórnickie - to pokłosie
realizowanego od czasów pierwszej edycji
naszego konkursu projektu „Poprawność
językowa mieszkańców Reska”.
Zgłoszenia do konkursu Fundacja Zakłady
Kórnickie przyjmuje jeszcze tylko przez
niespełna tydzień, do 12 marca. Jak zachęciłby pan do udziału niezdecydowanych?
Chodzą mi po głowie trzy hasła. Pierwsze:
„Pomyślcie i zróbcie coś dobrego!”, drugie:
„Pomyślcie i zaróbcie dobrze!”. Hasło trzecie to: „Pomyślcie, jak zrobić coś dobrego
i zarobić!”
I właśnie na realizacji tego trzeciego wezwania polega Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”,
do udziału w którym, w imieniu Fundacji
Zakłady Kórnickie, zapraszał zarządzający
konkursem, dr Marek Przybylski. Dziękuję
serdecznie za rozmowę!
◊ rozmawiała Danuta Błaszak
Fundacja „Zakłady Kórnickie”
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Tropem pomników wokół Poznania
Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu, Na co dzień często
ignorujemy ich obecność, a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsztu
artystycznego albo pamiątką intrygujących wydarzeń. Na szczęście ostatnio
pomniki stały się bliższe ludziom, bo swoista moda część z nich strąciła
z piedestału na… ławeczki.
Na ławce przed budynkiem Urzędu Gminy można do rzeźb Magdaleny Abakanowicz,
w Suchym Lesie można spotkać Wojciecha wykonanych w tamtejszej Odlewni Żeliwa.
Bogusławskiego. Rzeźba słynnego drama- Trasa spacerowa po prawobrzeżnej części
topisarza przypomina, że urodził się w po- miasta pozwoli odszukać dziewczynkę z zabliskim Glinnie, dziś leżącym w granicach pałkami oraz Śremskiego Dobosza, jeden
poligonu Biedrusko. W centrum Lubonia, z najładniejszych pomników powstania
na placu swego imienia przysiadł Edmund wielkopolskiego. Z tym zrywem związana
Bojanowski. Ten katolicki błogosławiony jest również ciekawa rzeźba Powstańca

Ławeczka Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
(fot. Justyna Kędra)

działał na rzecz najmłodszych, stąd też
obok jego figury znalazły się dzieci i zjeżdżalnia (!). W Luboniu warto też zobaczyć
słynnego Siewcę zdobiącego zabytkowe
osiedle przyfabryczne. Najbardziej znany
luboński pomnik doczekał się nawet brata
bliźniaka, stojącego przed Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu.
Promenadą do pomnika
Urokliwa promenada nad Jeziorem Kórnickim prowadzi obok ławeczki Wisławy Szymborskiej. Poetka urodziła się kilkadziesiąt
metrów dalej, w części Kórnika zwanej Prowentem. Noblistka skromnie stoi z boku
ławki, na której rozsiadł się kot – „bohater”
jednego z jej wierszy. Rzeźbione zwierzęta
(dzik i pies) strzegą też kórnickiego zamku,
a na rynku w Obornikach wodę z fontanny
„piją” kamienne gołębie.
Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne
bulwary. Nad Kanałem Mosińskim przystanął sympatyczny Elegant z Mosiny,
a nadwarciańska promenada w Śremie
to swoista aleja gwiazd, z figurami słynnych mieszkańców miasta: Heliodora
Święcickiego, księdza Piotra Wawrzyniaka
i Jerzego Jurgi. Kontynuując przechadzkę
przez ogrody Muzeum Śremskiego dotrzeć

Sosna wydmowa – niepozorna i niebezpieczna

Wielkopolskiego na cmentarzu w Buku.
Świadectwem II wojny światowej jest z kolei figura na grobie żołnierzy Ludowego
Wojska Polskiego w Owińskach oraz zaskakujący pomnik poległych milicjantów
w Czerwonaku.
Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznańska Dąbrówka swoją świetność przeżywała już
w IX i X wieku?! Świadczy o tym odkrycie
przedpiastowskiego grodu, który niedawno
doczekał się efektownej makiety. Oryginalną pamiątką przeszłości jest też tajemniczy
drewniany słup w sercu Puszczy Zielonki.
Czy to podstawa rzeźby św. Jana Nepomucena, słup graniczny, a może... postument
posągu Światowida? Ta zagadka nadal
pozostaje niewyjaśniona.
Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie to
przestrzeń zaludniona przez liczne figury.
Stoją tam nie tylko kopie rzeźb z egzotycznych zakątków świata, ale i współczesne
prace Vahana Bego. Równie oryginalnym
artystą był ksiądz Zygmunt Humerczyk,
który w Ceradzu Kościelnym pozostawił
po sobie rzeźby, budzące skojarzenia
z pracami słynnego Władysława Hasiora.
Koniecznie trzeba też zobaczyć, z czego
dawny proboszcz zbudował nietuzinkowe
ogrodzenie plebanii.
Wydawałoby się, że figura św. Józefa w Swarzędzu to nic niezwykłego. Patron miasta
został jednak przedstawiony nietypowo:
jako młody mężczyzna bez charakterystycznej brody. Swarzędzanie wymyślili też
ciekawy sposób na upamiętnienie swych
rzemieślniczych tradycji, w miejsce pomników stawiając w przestrzeni miasta
specjalne, okolicznościowe meble.
◊ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach
cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę
naszych sąsiadów, by zachęcić do
samodzielnego poznawania mniej
lub bardziej znanych turystycznych
perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych
12 gmin członkowskich PLOT oraz w
Naszym Głosie Poznańskim.
Rzeźba Eleganta z Mosiny
(fot. Piotr Łysakowski)

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Podczas wędrówek alejkami Arboretum
Kórnickiego wprawne oko dostrzeże sosnę
bardzo podobną do naszej sosny zwyczajnej. Sosna ta, zwana wydmową (Pinus contorta), również ma w pączkach po dwie igły,
wytwarza podobne na pierwszy rzut oka
szyszki, nie ma jednak charakterystycznej,
pomarańczowej kory w górnej części pnia
(tzw. lustrzanki). Bliższe spojrzenie ujawnia
lekką asymetrię szyszek i niewielkie kolczaste wyrostki na tarczkach łusek. Jej igły są
skręcone i ostro zakończone, osiągając do
6-8 cm długości. Bardzo szybko gotowa
jest do reprodukcji (już w trzecim roku
życia), a osiąga do 21-30 (maksymalnie 46)
m wysokości i 30-60 (maksymalnie 90) cm
średnicy pnia na wysokości 1,3 m.
Sosna wydmowa pochodzi z zachodniej
części USA i Kanady, gdzie rośnie zarówno
na wybrzeżu, jak i w górach, do wysokości
3600 m n.p.m. W Górach Skalistych potrafi
wytrzymać temperatury do -57°C, zaś na
niżu – do +38°C, rośnie także nawet na
obszarach, gdzie w ciągu roku spada zaledwie 250-300 mm deszczu, choć najlepsze
przyrosty osiąga na obszarach gdzie roczna
suma opadów wynosi 500-600 mm. Przystosowana jest do częstych pożarów – jej
szyszki otwierają się w temperaturze 4560°C, co pozwala nasionom opaść na glebę
pozbawioną roślin runa, które mogłyby
uniemożliwić wzrost siewek. Dzięki tej zdolności stanowi ważny element przemiany
typów roślinności – pozwala odtworzyć się
lasom po pożarach.
Dzięki szybkiemu wzrostowi, niewielkim
wymaganiom w stosunku do wilgotności
gleby oraz dużej odporności na niskie temperatury jest chętnie uprawiana w strefie
klimatu umiarkowanego na półkuli południowej – w Chile, Argentynie, Australii
i Nowej Zelandii. W Europie uprawiana
jest na plantacjach w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii
i w Rosji. W Szwecji i Irlandii uznana została
za gatunek inwazyjny, tj. zdolny do ucieczki
z upraw i wkraczania do ekosystemów
naturalnych, gdzie negatywnie wpływa na
rodzime gatunki. W Polsce po raz pierwszy
posadzona została właśnie w Kórniku,
w roku 1861. Sadzona była także w Arboretum w Rogowie oraz w niektórych
nadleśnictwach Pomorza Zachodniego.
Najstarsze drzewostany gospodarcze
tego gatunku mają 112 lat. Także w naszym Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec
znajduje się powierzchnia doświadczalna
sosny wydmowej.
Szerokie rozpowszechnienie tej sosny
w uprawie spowodowało, że w nowych
warunkach szybko rozprzestrzeniła się ona
poza granice plantacji. Jej lekkie nasiona
są łatwo przenoszone przez wiatr. W Chile

Sosna wydmowa w rezerwacie Malalcahuello w Chile
– dorosłe drzewo wraz ze zbliżeniami na igły i szyszkę.
Fot. M. Dyderski

Sosna wydmowa wkraczająca na bezleśne wyżyny
w rezerwacie Malalcahuello w Chile. Fot. M. Dyderski

i Argentynie była notowana do 3 km od
miejsca uprawy, w Nowej Zelandii – do
8 km. Uznawana jest za jedną z pięciu
najbardziej inwazyjnych sosen na świecie.
W Chile skutecznie konkuruje z rodzimymi
araukariami – okazałymi drzewami o parasolowatych koronach i łuskowatych igłach.
Szczególnie niebezpieczna jest w Patagonii, gdzie wkracza na stepy niedostępne
dla rodzimych gatunków drzew. W ten
sposób ogranicza możliwość rozwoju
wielu gatunków roślin przystosowanych
do dużej dostępności światła. Z kolei zanik
stepów pociąga za sobą zmniejszenie bazy
żerowej dla gwanako andyjskich – dzikich
przodków lam. Zmiana stepów w lasy i zarośla pociąga za sobą także zwiększone ryzyko pożarów: łatwopalna ściółka, martwe
gałęzie i nasączone żywicą drewno sosny
wydmowej jest idealnym paliwem. Z tego
względu jej rozprzestrzenianie się wpływa
nie tylko na różnorodność biologiczną, ale
też na wzmożone emisje dwutlenku węgla
do atmosfery (jednego z ważniejszych gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za
globalne ocieplenie klimatu) i zagrożenie
dla ludzi.

Przechodząc koło sosny wydmowej w Arboretum możemy zastanawiać się, jakie
jest prawdopodobieństwo, że mogłaby
stanowić w Polsce podobne zagrożenie jak
na półkuli południowej. W innych krajach
europejskich sosna wydmowa jest gatunkiem inwazyjnym, lecz nie ma aż tak negatywnego wpływu na rodzime ekosystemy,
jak na południowej półkuli. Nie wiadomo
jednak, czy jest to kwestia krótkiego czasu
od momentu wprowadzenia jej na nowe tereny, czy w warunkach europejskich nie jest
w stanie rozprzestrzeniać się tak efektywnie
jak na półkuli południowej. Nie mamy też
wiedzy o jej interakcjach z grzybami mykoryzowymi w Europie, które są kluczowe
dla rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków sosen. Biorąc pod uwagę niewielką
liczbę sosen wydmowych w Polsce możemy
przypuszczać, że jej szanse na zadomowienie się są niewielkie, gdyż ryzyko inwazji
rośnie wraz z wielkością areału upraw danego gatunku. Sosna wydmowa pozostaje
więc ciekawym, choć niepozornym okazem
w Arboretum.
◊ Marcin K. Dyderski
Instytut Dendrologii PAN
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

9 MARCA

18 MARCA

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

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

10 MARCA

19 MARCA

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

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM KASIĄ
AUGUSTYN: Muohta znaczy śnieg. Zimowa wyprawa do krainy Saamów,„Ventus”
Kórnik, godz. 19:00. Zapisy tel. 618 170 021.
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS
OAZA (salka konferencyjna), start godz.
17:00. Zapisy: mailowo na adres wiezakornicka@gmail.com lub w dniu imprezy
30 minut przed turniejem. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

11 MARCA
UNIWERSYTET SREBRNEGO WIEKU. Przystanek autobusowy przy Liceum, godz.
15:25. Poznań, wykład Pana Tomasza
Awlasewicza pt. „Łowcy Polski wywiad
kontra CIA”.
12 MARCA
TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS
OAZA (salka konferencyjna), start godz.
17:00. Zapisy: mailowo na adres wiezakornicka@gmail.com lub w dniu imprezy
30 minut przed turniejem. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
AKADEMIA SENIORA. SEKCJA DZIENNIKARSKA. Świetlica w Zakładzie Doświadczalnym
PAN, godz. 15:00.
AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRAWIECKIE I GRUPA. Świetlica w Zakładzie
Doświadczalnym PAN, godz.16:00.
14-15 MARCA
6 MARCA
SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARZEM
KRZYSZTOFEM NOWAKOWSKIM. Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza dzieci,
godz. 17:00. Zapisy tel. 618-170-021 lub
w bibliotece.
KLUB DOBREGO FILMU: „Parasite” w
reżyserii Bong John Ho. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 19:00.
7 MARCA
KONCERTY Z OKAZJI DNIA KOBIET. KCRiS
OAZA, godz. 15:00, 17:00.
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 10:00. Profesor
Doktor Habilitowany Klaudiusz Święcicki
wykład niespodzianka, Tomek Nowaczyk
- Diamenty.
DZIEŃ KOBIET W KOK: WERNISAŻ FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ Katarzyna Nowacka „Przez kobietę o kobietach”, WARSZTATY STYLIZACJI UBIORU I PIELĘGNACJI
CERY Paulina Jóźwiak, Paulina Rogacka,
godzina 16:00, ul. Prowent 6.
8 MARCA
DZIEŃ KOBIET W HOTELU RODAN. Babi
targ, spotkania, loteria, małe co nie co.
Godz. 17:00, ul. Poznańska 5d.

X FESTIWAL TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„BIAŁA DAMA”. KCRiS OAZA. Rezerwacja
stolików tel. 666 167 228.
14 MARCA
KRAKOWSKI SALON POEZJI W ZAMKU W
KÓRNIKU. W programie zatytułowanym
„Czułość poetek” wystąpi aktorka filmowa,
estradowa i teatralna, Emilia Krakowska.
Godz. 17:00. Zgłoszenia mailowe na adres: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba
miejsc ograniczona.
15 MARCA
WERNISAŻ: III EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „POJEDYNEK”. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
16 MARCA
AKADEMIA SENIORA. PÓŁWYSEP SZYJA –
SPACER Z MARKIEM. Zbiórka przy ratuszu
w Bninie, godz. 14:00.
17 MARCA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Wiosenne robaczki”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

23 MARCA
AKADEMIA SENIORA. Smog – czyste powietrze w domu – Daniel Urbański. Strażnica
OSP w Kórniku, godz. 16:30.
24 MARCA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Legendy irlandzkie”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

Wizyta w Gminie Żydowskiej w Poznaniu
Szkoła Podstawowa w Kamionkach
w związku z działaniami zmierzającymi
do nadania imienia Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata, nawiązała współpracę
z wieloma instytucjami. Jedną z nich jest
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu, która zaprosiła uczniów na wykład
dotyczący kultury żydowskiej oraz postaci
Ireny Sendlerowej. 14 lutego trzydzieścioro osób spośród klas szóstych i ósmych
gościło w jedynej w Poznaniu czynnej
synagodze, mieszczącej się w kamienicy
przy ulicy Stawnej 10. Przed wejściem do
synagogi znajdował się kosz z jarmułkami.
Zgodnie z tradycją chłopcy założyli je na
głowy, by wyrazić swój szacunek dla miejsca. Przywitała nas przewodnicząca Gminy
– pani Alicja Kobus, która wygłosiła dla nas
wykład. Gospodyni opowiadała nie tylko
o zwyczajach i obrzędach żydowskich, ale
też o funkcjonowaniu Gminy w Poznaniu.
Przy Gminie działa Centrum Dialogu Synagoga Nowa, które współpracuje z różnymi

środowiskami. Pani Kobus podkreślała, że
Gmina musi być otwarta, a największym
zagrożeniem dla Gminy jest „zamknięcie
się w gettcie”.
Uczniowie ponadto mieli okazję poznać
część historii Poznania – pani Kobus
wspomniała bowiem postać najbardziej
znanego poznańskiego rabina Akivy Egera,
który w XIX wieku pomagał chorym podczas epidemi cholery.
Ze strony naszych uczniów pojawiło się
wiele pytań na temat tradycji żydowskich.
Była to bowiem doskonała okazja, by poznać inną kulturę na “żywej lekcji”.
Tematem, który zainteresował nas najbardziej była znajomość pani Kobus z Ireną
Sendlerową. Pani przewodnicząca pokazywała zdjęcia oraz opowiadała o swoim
spotkaniu z polską bohaterką. Wspomniała również, że była pomysłodawczynią
niezwykłego hołdu dla Ireny Sendlerowej.
Na jej prośbę znany hodowca tulipanów
z Holandii Jan Lighart, wyhodował czerwo-

ny tulipan nazwany imieniem Ireny Sendlerowej. Kwiaty tej odmiany zakwitają co
roku m. in. przed Muzeum Żydów Polskich
POLIN w Warszawie, a także na skwerze
im. Akive Egera w Poznaniu.
Na pożegnanie otrzymaliśmy miły prezent. Była nim przywieziona z Izraela
maca – chleb w kształcie płaskiego placka, spożywany przez Żydów w czasie ich
święta. Wszyscy uczniowie biorący udział
w spotkaniu z ciekawością spróbowali
tego specjału.
W wyjeździe do Gminy Żydowskiej wzięły
również udział: pani dyrektor Małgorzata
Baraniak i pani Patrycja Englerbecht – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Rozmowa z przewodniczącą Gminy zaowocuje
ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów
klas młodszych.
◊ Malwina Panek
Marta Stefańska

25 MARCA
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KASIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.
26 MARCA
AKADEMIA SENIORA. SEKCJA DZIENNIKARSKA. Świetlica w Zakładzie Doświadczalnym
PAN, godz. 15:00. WARSZTATY KRAWIECKIE
II GRUPA. Świetlica w Zakładzie Doświadczalnym PAN, godz.16:00.
WERNISAŻ: EUGENIUSZ GERLACH. KCRiS
OAZA, godz. 19:00
28 MARCA
XVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 10:00. Szczegóły na www.
kornickiosrodekkultury.pl
30 MARCA
AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z KASIĄ NABZDYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.
31 MARCA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Prima aprilis” Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ SK

Foto Sylwia Przybylska-Sawicka

Walentynkowe
serce

W dniach 10-16 lutego w Przedszkolu
w Kamionkach odbył się konkurs plastyczny
„Walentynkowe serce”.
Głównymi celami konkursu było zachęcenie
dzieci do twórczego działania na miarę ich
możliwości i umiejętności, oraz budowanie
więzi emocjonalnej z rodzicem. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno
chłopców i dziewczynek, wzięło w nim udział
54 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prezentując
wspaniałe pomysły. Jury miało niezwykle
trudny orzech do zgryzienia, gdyż mali
artyści przygotowali istne arcydzieła. Uczest-

nikom konkursu można było pozazdrościć
pomysłowości i kreatywności. Wszystkie
serduszka wyglądały bardzo okazale. Prace
wykonane zostały przez dzieci różnoraką
techniką. Znalazły się wśród nich serca wykonane z masy solnej, gipsu, nakrętek, kartonu, papieru, bibuły, oklejone kuleczkami
bibułowymi, paciorkami, plasteliną i innymi
motywami. Wydawałoby się, że małe dzieci
niewiele rozumieją z „Walentynek”, ale okazało się, że miłość i przyjaźń dla nich mają
duże emocjonalne znaczenie.
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było
bardzo trudne, Jury zdecydowało nagrodzić
prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na
poziom aktywności twórczej, oryginalność,
oraz ilość włożonej pracy przez dziecko.

Laureatami konkursu zostali:
I Miejsce –Nadia K., Maria i Marta P.
II Miejsce – Małgorzata W.
III Miejsce Tymoteusz K., Antonina K.
W konkursie nie
było przegranych.
Każdy uczestnik
otrzymał dyplom
oraz drobny upominek. Maluchy nie
kryły zadowolenia
i dumy—a razem
z nimi nauczyciele
i rodzice.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
		 ◊ Karolina Majdzińska
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Ach!!! Co to był za bal…

Bal
karnawałowy
na Polance

W dniu 10 lutego w Niepublicznym
Przedszkolu „Truskawkowa Polanka” odbył się „Bal karnawałowy”. Nauczycielki
przedszkola dołożyły wszelkich starań,
by wystrój sali balowej wprowadził
dzieci w bajkowy nastrój oraz zachęcił
do zabawy.

XXVI Maraton
Fitness w Oazie
W sobotę 22 lutego odbyła się XXVI edycja
Maratonu Fitness.
Jak zwykle było bardzo energetycznie
i licznie.
Harmonogram imprezy obejmował zajęcia, które na stałe wpisane są w oazowy
grafik fitness, ale również pojawiła się
nowość – LesMills – Sprint, na który zapraszamy już od marca.

Dziękujemy uczestnikom, instruktorom
oraz sponsorom:
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Catering dietetyczny MARAGOFIT
KWIACIARNIA Bukiecik
Gabinet Wizażu & Pielęgnacji
– Natalia Pachura
Gabinety terapeutyczne Dominika Piątek
Optyk Osińscy
OAZA LOOK fryzjerstwo i kosmetyka
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Promocja Miasta i Gminy Kórnik
Restauracja Ventus
Restauracja McDonald’s
◊ Oaza

Tego dnia już z samego rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Wśród przebierańców można było
znaleźć: lekarza, strażaków, superbohaterów, przepiękne królewny oraz
magiczne wróżki. Rozpoznać dzieci było
bardzo trudno.
W pierwszej kolejności dzieci pozowały
do zdjęć grupowych oraz indywidualnych.

W dniu 20 lutego br. w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Gościnni” odbył się
bal karnawałowy. Impreza miała wyjątkowy
-ekologiczny charakter. Wszystkie stroje
uczestników zostały wykonane z różnych
materiałów przeznaczonych do recyklingu
jak: kartony, worki, gazety, folia, papier, nakrętki itp. Głównym celem balu ekologicznego było rozbudzenie świadomości związanej
z ochroną środowiska wśród uczestników
ŚDS „Gościnni”, propagowanie idei postaw
proekologicznych, ekologicznego stylu życia
i idei recyklingu.
Dla uczestników bal karnawałowy to dzień
wyczekiwany z ogromną niecierpliwością,
dlatego nie trzeba było nikogo namawiać

do zabawy. Tańce rozpoczęły się wraz
z pierwszą usłyszaną piosenką. Tancerzom,
jak co roku przygrywała Siostra Arleta,
która świetnie sprawdziła się w tej roli. Nie
zabrakło słodkiego akcentu w postaci tortu
urodzinowego Krzysztofa, który w tym roku
świętował swoje 36 urodziny. Tradycyjnie
odśpiewaliśmy „Sto lat” i złożyliśmy jubilatowi życzenia. Czas upłynął szybko, a śmiechom, tańcom nie było końca. Trudno było
zakończyć tak wspaniałą zabawę i pogodzić
się z myślą, że kolejna odbędzie się dopiero
za rok…
◊ Anita Wachowiak
ŚDS „Gościnni”

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc
wspólnie ze swoimi paniami w tańcach
oraz licznych konkursach zręcznościowych i ruchowych takich jak: „Kto pierwszy?”, „Zgrabne ręce”, Przechodzenie pod
liną, „Podaj dalej”.
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było najważniejszym celem
tego spotkania.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za
zaangażowanie w przygotowanie przepięknych i orginalnych strojów karnawałowych.
◊ Weronika Łuszczewska

Dzień Babci i Dziadka w Owocowym Zaułku
„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla
dziadziusia, Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia …”
W tym roku w naszym przedszkolu „Dzień
Babci i Dziadka” obchodzony był w styczniu
oraz w lutym. Dzieci przedstawiły specjalny
program artystyczny: wiersze, piosenki,
tańce oraz gry na instrumentach, które zostały nagrodzone wielkimi brawami. Dzieci
podarowały swoim Gościom własnoręcznie
przygotowane upominki.
Uroczystość zakończono wspólną gościną
przy słodkim poczęstunku. To były spotkania
pełne uśmiechów, wzruszeń oraz radości !
◊ Martyna Rogalka

Kolarstwo

Kwalifikacje olimpijskie
stały się faktem
UKS TFP Jedynka Kórnik doczekał się
kolejnych Olimpijczyków. Nikol Płosaj
w wyścigu madison i Patryk Rajkowski
w sprincie drużynowym wywalczyli
dla Polski kwalifikacje olimpijskie na
Igrzyska w Tokio. Ostateczny werdykt
zapadł w Berlinie podczas torowych
Mistrzostw Świata. Zespół sprinterów
wywalczył 8 miejsce, które pozwoliło
utrzymać w rankingu również 8 miejsce
premiowane awansem olimpijskim. Na
Igrzyskach wystartuje tylko 8 zespołów.
Dwójka zawodniczek startujących w wyścigu madison Nikol Płosaj i Daria Pikulik
wywalczyła 7 miejsce, pomimo sporych
perypetii związanych z kraksą tej drugiej
już na początku wyścigu. To że kolarze to
twarde charaktery wiadomo od dawna,
a jednym z przykładów było zachowanie
Pikulik, która wręcz w niewiarygodny
sposób potrafiła stanąć na nogi i do końca
walczyć w czołówce wyścigu wraz z Nikol.
Wyścig był transmitowany na stacji Eurosport, więc osoby zainteresowane mogły
na własne oczy śledzić całe wydarzenie.
Polki weszły z 7 miejsca w rankingu, a na
Igrzyskach w Tokio wystartuje 16 Najgorsze mamy za sobą, kwalifikacje par.
osiągnięte, teraz pozostaje tylko trzymać
kciuki by tegoroczne Igrzyska się odbyły.
◊ UKK Jedynka
PODZIĘKOWANIE

Szachy
Turniej szachowy dla dzieci 20 lutego
2020 r. Oaza Kórnik
Wyniki po 6 rundzie:
- chłopcy: 1 miejsce Kacper Kopczyński
5 pkt, 2 miwjsce Rafał Gryczyński 4 pkt, 3
miejsce Julian Zientkowski 4 pkt, 4 miejsce
Antoni Grześkowiak 3 pkt, 5 miejsce Karol

Bartkowiak 3 pkt, 6 miejsce Mateusz Rubelek 2,5 pkt, 7 miejsce Oskar Zientkowski 2,5
pkt, 8 miejsce Andrzej Woźniczak,
- dziewczęta: 1miejsce Maria Gryczyńska 4
pkt, 2 miejsce Lena Niemiec 3 pkt,
3 miejsce Klaudia Pabisiak 3 pkt, 4 miejsce
Wiktoria Krzemińska 2 pkt.
Turniej rozegrano systemem „szwajcarskim”.Dzieci otrzymały upominki i dyplomy,
które ufundowała OAZA w Kórniku.
◊ RB

Od kilku lat drużyna tenisistów stołowych
z naszej Gminy bierze udział
w rozgrywkach
Wielkopolskiej Ligi Tenisa Stołowego.
Do niedawna treningi odbywały się na bardzo
wysłużonych 30-letnich stołach.
To się zmieniło dzięki naszym sponsorom:
MG GROUP INVEST
– Mariusz Naskrent, Tomasz Jankowski
MIX-BET BETON
– Jacek Gil, Michał Czubała, Maciej Walczak
ŚWIEŻE I ZIELONE
– Marcin Grześkowiak, Zbigniew Grześkowiak
OPONET
– Grzegorz Kumoś, Marek Cubal
Serdecznie dziękujemy za zakup profesjonalnych stołów do tenisa stołowego!
Nowy sprzęt sportowy zmotywuje nas do
osiągania sukcesów w rozgrywkach WLTS. Ze
stołów skorzystają również uczniowie Szkoły
Podstawowej w Radzewie.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej,
Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej,
Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 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 uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32, 62-035 Czmoń o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 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.

OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki,
Dębiec i Prusinowo – etap I, 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 dla obrębów:
Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, gm. Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2020 r. do 7
kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny będzie
w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego
rolniczego użytkowania tego obszaru wraz z określeniem zasad
rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. w świetlicy
wiejskiej w Biernatkach, ul. Główna 25, 62-023 Biernatki 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 zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje
ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22
kwietnia 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035
Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani
Agnieszka Lewicka – Bachman, e - mail:
abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z realizowaniem zadań
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby
upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie
używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku
prawnego wykonywanego przez Administratora.
W przypadku braku podania przez Państwa niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze
procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, gmina Kórnik (dotyczy
działek o numerach ewidencyjnych: 336/1, 337, 341, 342/1,
342/2, 347/1, 347/2, 348, 351, 353).
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 Robakowie w
rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020
r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia ównież na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności”
w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 r. w
budynku świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 1, 62-023 Robakowo o
godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 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.

OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta
Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej,
Dworcowej, 20 Października i Średzkiej, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r.
poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.
2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla centrum miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i
ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej, gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 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 uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w
budynku OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik o
godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035
Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani
Agnieszka Lewicka – Bachman, e - mail:
abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z realizowaniem zadań
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby
upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie
używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku
prawnego wykonywanego przez Administratora.
W przypadku braku podania przez Państwa niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze
procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury planistycznej.
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności lekka praca na
produkcji. Tel. 791 121 103, e-mail:
praca@lavoro.com.pl
Poszukuję osoby do sprzątania
pom. biura raz w tygodniu, miejsce
pracy Koninko. Tel. 66 44 57 204

INNE
Sprzedam tynk silikonowy, 10
wiader, za pół ceny. Tel. 603 426 342
Po zlikwidowanej firmie budowlanej sprzedaż elektronarzędzi
i innych urządzeń budowlanych.
Okazyjne ceny! Tel. 602 214 931

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.
Tel. 537 394 398

Dom nad jeziorem w lesie 495 tyś.
Tel. 517 120 127

Wymuruję ścianki działowe.
Tel. 609 153 947

Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011

Sprzedam dom z halą 1,3 mln.
Tel. 517 120 127

Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg
i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejewska 43 Kórnik

Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
Układanie paneli podłogowych +
listwy, drobna hydraulika, elektryka, montaże, pomoc techniczna.
Tel. 516 027 030
Garderoby, szafy, zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030
Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124

Poszukujemy domu na wynajem - Nieruchomości Mężyńscy.
Tel. 505 921 833

Kredyty dla firm na różne cele,
fachowe oraz indywidualne rozwiązania. Tel. 532 726 130

Dla Klienta szukamy domu na
zakup - Nieruchomości Mężyńscy.
Tel. 505 921 833

Kredyt samochodowy bez wpłaty, zabezpieczeń i zastawu, wiek
oraz przebieg auta nieistotny.
Tel. 532 726 130

Mieszkania z rynku wtórnego przyjmiemy do ofert Biura.
Tel. 505 921 833
Borówiec, narożnikowy segment
102/390, stan deweloperski z małą
wadą prawną. Tel. 606 463 172
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Kupię za gotówkę mieszkanie do remontu w Kórniku.
Tel. 66 66 77 003
Sprzedam działkę w Radzewie.
Tel. 66 66 7700

Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie
krzewów itp. Zapraszamy. Tel. 508
795 439

Sprzedam działki budowlane
od 550 do 1112 m2 w Czmoniu.
Tel. 66 66 77 003
Nowe domy 90 m działki 400-600
m2, 339 tyś. Tel. 517 120 127
2

Sprzedam mieszkanie Kórnik-Bnin
2 pok. parter 49 m2 229 tyś. Tel. 517
120 127
Sprzedam działkę w Skrzynkach
840 m2 113 tyś. Tel. 517 120 127
Na sprzedaż działka w Szczytnikach 849 m2, 149900 zł. Tel. 517
120 127
Mieszkanie do wynajęcia, 54 m ,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, garaż, 9 km od Kórnika, kaucja
1500. Tel. 721 020 476
2

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

Wypożyczalnia samochodów
dostawczych w Kórniku. Tel. 516
238 231
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum Kórnika. Tel. 66
66 77 003
Pożyczka od ręki, do 2 tyś. na dowód z dojazdem. Tel. 502 788 616
Kupimy pszenicę i zboża paszowe.
Szybka płatność. Tel. 606 597 877
lub 602 831 199
Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939
Montaż rolet zewnętrznych
materiałowych, moskitery.
Tel. 501 645 939
Sprzedam stojak do transportu
okien, wys. 1,94, dł. 2,68, szer. 1,59.
Tel. 501 645 939

Kupię mieszkanie dom działkę w Kórniku i okolicach.
Tel. 517 120 127

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

Ogrodnik z zamiłowania zajmie
się kompleksowo ogrodem: cięcie
drzew, żywopłotów, wertykulacje,
opryski, koszenie trawników itd. Tel.
607 786 551

Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny ! Tel. 508 795 439

Poszukuję fajnego, niedużego
mieszkania w Kórniku i bliskich okolicach do 160 000 zł. Tel. 660 641 220

Bezpłatne porady dotyczące
sprzedaży i kupna nieruchomości.
Tel. 517 120 127

Sprzedam przyczepkę lekką z ładownością 350 kg – z pełną dokumentacją. Tel. 782 513 000

Posprzątam, wypiorę, poprasuję
itp. Tel. 799 837 426

Wydam za darmo kanapę, 2 duże
fotele i 2 pufy. Tel. 726 998 501

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.

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
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tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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prosimy dostarczać
do 12 marca 2020 r.

NAKŁAD: 4300 egz.

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 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
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

