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W dniach od 1 do 3 marca br. burmistrz 
Jerzy Lechnerowski i kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magda-
lena Matelska-Bogajczyk przebywali w nie-
mieckiej gminie Kӧnigstein na zaproszenie 
stowarzyszenia Kӧnigstein-Kórnik i burmi-
strza Kӧnigstein Leonharda Helma. Celem 
wizyty było podziękowanie za współprace 
panu Klausowi Schwope, który po 14 latach 
zakończył pełnienie funkcji przewodniczące-
go stowarzyszenia Kӧnigstein-Kórnik.  
Burmistrz Lechnerowski podziękował panu 
Klausowi Schwope za wieloletnią, owocną 
współpracę i życzył zdrowia, zasłużonego 
odpoczynku i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 
Nowemu przewodniczącemu stowarzy-
szenia, którym został pan Achim Drescher, 
burmistrz pogratulował i wyraził nadzieję, 
że będzie kontynuował dobrą współpracę 
między naszymi gminami. 

Podziękowania dla Klausa Schwope

Dzień Myśli Braterskiej

W dniu 22 lutego obchodzono Dzień Myśli 
Braterskiej - święto przyjaźni obchodzone 
każdego roku przez harcerzy i skautów na 
całym świecie. Z  tej okazji Hufiec Kórnik 
zaprosił harcerzy i przyjaciół harcerstwa 
na wieczornicę do Bazy ZHP w Rogalinku. 
W wydarzeniu uczestniczyli między inny-
mi: burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
radni: przewodniczący Adam Lewandow-
ski, Beata Bruczyńska, Iwona Cupryjak, 
Krystyna Janicka i Andrzej Regulski. 
 

zjazD włoDarzy gMin

W dniach 22-23 lutego w Leśnym Ośrodku 
Szkoleniowym w Puszczykowie odbył się 
zjazd wójtów i burmistrzów, który poświę-
cony był nowym przepisom w  zakresie 
ochrony danych osobowych, prawa wod-
nego, ochrony środowiska oraz oświad-
czeń majątkowych. W Zjeździe udział wziął 
wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Prosto  
z Ratusza

oBraDy zMP

W dwóch pierwszych dniach marca w Żyw-
cu odbywało się XLI Zgromadzenie Ogól-
ne Związku Miast Polskich. Zarząd oraz 
organy statutowe złożyły sprawozdania 
ze swojej działalności. Przyjęto bilans za 
rok miniony oraz projekt budżetu i plan 
działania na rok bieżący. Zmodyfikowano 
statut organizacji. Drugi dzień poświęco-
no ważnym zagadnieniom legislacyjnym, 
w tym zmianom w przepisach wyborczych 
oraz nowym przepisom o ochronie danych 
osobowych. W  wydarzeniu uczestniczył 
wiceburmistrz Przemysław Pacholski

◊  Opr. ŁG

W dniu 27 lutego w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu wręczano odznaczenia pań-
stwowe. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali 
mieszkańcy naszej gminy Józef Bartkowiak 
i Marek Dera. W uroczystości uczestniczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radny 
powiatowy Zbigniew Tomaszewski.

Odznaczenia

◊  ŁG

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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W dniu 28 lutego br. odbyła się XLIV Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Tak jak już informowaliśmy w numerze 3 
„Kórniczanina” z bieżącego roku, w dniu 31 
stycznia zakończył pełnienie obowiązków 
prezesa spółki WODKOM pan Włodzimierz 
Matuszak, a  dzień później urzędowanie 
rozpoczął nowy prezes Robert Przybysz. 
W związku z tymi zmianami podczas lutowej 
sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik uroczyście 
podziękowano odchodzącemu na eme-
ryturę byłemu prezesowi i powitano jego 
następcę. 

Radna Krystyna Janicka wraz z radną Mag-
daleną Pawlaczyk i Robertem Jankowskim 
w imieniu kórnickiego sztabu WOŚP wręczyli 
podziękowania dla osób i  instytucji, które 
wsparły organizację tegorocznego finału 
Wielkiej Orkiestry.  

Uchwalono
Podczas sesji, zgromadzeni Radni:
- ustanowili na terenie Miasta i Gminy Kór-
nik rok 2018 Rokiem 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego ;
- wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika 
w formie Tablicy Upamiętniającej miesz-
kańców Ziemi Kórnickiej biorących udział 
w Powstaniu Wielkopolskim;
- dokonali zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2018. Zmiana polegała na 
zwiększeniu dochodów i  wydatków o  1 
875 000 zł z  tytułu sfinansowania przez 
AQUANET SA zadania polegającego na 
budowie sieci wodociągowej z Gądek do 
Szczodrzykowa;
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Poznańskie-
mu z  przeznaczeniem na dofinansowanie 
projektu koncepcyjnego budowy wiaduk-
tu nad linią kolejową nr 272 Kluczbork - 
Poznań Główny w ciągu drogi powiatowej 

nr 2489P Swarzędz-Kamionki wraz z do-
jazdami i mostem na rzece Kopla. 
-zmienili uchwałę w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kórniku oraz w sprawie nadania statutu 
Środowiskowego Domowi Samopomocy 
w  Kórniku. W  zwiazku z  tymi zmianami 
ŚDS będzie posługiwał skróconą nazwą 
„Gościnni”;
-upoważnili Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego;
-przyznali pierwszeństwo w nabyciu oraz 
udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży 
budynku mieszkalnego zbywanego na 
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;
-podjęli uchwałę w sprawie nadania na-
zwy ulicy w miejscowości Dachowa. Nowa 
droga nazywać będzie się ul. Klonowa, ma 
swój początek od ul. Poznańskiej i biegną-
ca do ul. Nowina, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona częścią działki nr 104.
- podjęli uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Ka-
mionkach, w  rejonie ulic: Mieczewska, 
Spacerowa, Leśny Zakątek – do granicy 
z lasem, gmina Kórnik
-rozpatrzyli wezwanie do usunięcia na-
ruszenia prawa w związku z uchwałą nr 
IV/28/2018 oraz w  związku z  uchwałą 
L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku
-powołali zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów po-
wszechnych. W skłąd zespołu weszli: - Julia 
Bartkowiak - Krystyna Janicka - Irena Kacz-
marek - Danuta Paluszkiewicz - Andrzej 
Regulski  (informacja na temat wyboru 
ławników w  dalszej części tego numeru 
„Kórniczanina”.

Radni pytali i dyskutowali
Poruszono temat działań Urzędu MiG 
w  kierunku uporządkowania zaniedba-
nej budowli na Prowencie. Dyskutowano 
o przekazaniu gminie części terenów po 
byłym ośrodku wypoczynkowym w Błaże-
jewku. Proszono o wyjaśnienia w sprawie 
udziału sołtysów w odbiorach remontowa-
nych i utwardzanych dróg. Dyskutowano 
na temat budowy drogi w Czmońcu oraz 
kanalizacji wzdłuż ul. Kempingowej. Po-
ruszono temat ewentualnego przejęcia 
ul. Sportowej. 

Odczytano także pismo Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w  Kamionkach 
w sprawie przyspieszenia rozbudowy tej 
szkoły.
Interpelacje
Radna Krystyna Janicka zwróciła się z proś-
bą o wyznaczenie przejścia dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania ul. Błażejewskiej 
z ul. Wierzbową w Bninie.
Radna Anna Andrzejewska interpelowała 
o zainstalowanie oświetlenia wzdłuż ulic 
Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu oraz 
o podjęcie działań w sprawie zażegnania 
konfliktu między mieszkańcami a dewelo-
perem w sprawie działki przy ul. Głównej 
w Borówcu stanowiącej drogę prywatną. 
Radna Magdalena Pawlaczyk poprosiła 
o informacje o działaniach Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik oraz jednostki organizacyj-
ne samorządu na rzecz seniorów. 

Szczegóły na stronie: 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/17021

Uchwała nr XLIV / 580 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Kórnik roku 2018 

Rokiem 100-lecia  Powstania Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.)  
Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta i Gminy Kórnik ustanawia w Mieście i Gminie Kórnik rok 2018 Rokiem 100-lecia Powstania Wielkopolskiego upa-
miętniając w ten sposób bohaterski zryw mieszkańców Ziemi Kórnickiej, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem włączyli się 
w zwycięską walkę Wielkopolan o niepodległość i kształtowanie granic odrodzonego Państwa Polskiego. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dwutygodniku “Kórniczanin” oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV / 580 / 2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ustanowienia na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik roku 2018 Rokiem 100-lecia 

Powstania Wielkopolskiego.

Z  okazji 100-lecia wybuchu Powstawia 
Wielkopolskiego 1918-1919, uchwałą tą 
Rada Miasta i Gminy Kórnik pragnie złożyć 
hołd mieszkańcom Kórnika i Bnina oraz 
okolicznych miejscowości zaangażowanym 
w walkę o zakończenie „Najdłuższej Wojny 
Nowoczesnej Europy” i w rezultacie przy-
łączenie na powrót ziem Wielkopolski do 
odradzającej się Rzeczypospolitej. 
Ustanawiając rok 2018 Rokiem 100-lecia 
Powstania Wielkopolskiego pragniemy 
przypomnieć  o  wydarzeniach tamtych 
lat oraz o miejscach, które upamiętniają 

bohaterskich żołnierzy poległych w czasie 
Powstania Wielkopolskiego, są to m.in.:
w Kórniku
• Pomnik Powstańców Wlkp. na Pl. Powstań-
ców Wlkp.
• Tablica na kościele z nazwiskami poległych 
Powstańców Wlkp.
• Tablica na budynku Ellmanów - Pl. Niepod-
ległości w Kórniku.
• Grób poległych Powstańców na cmentarzu 
kórnickim.
w Bninie
• Pomnik i mogiła poległych Powstańców 
Wielkopolskich na cmentarzu w Bninie. Na 
tablicy brakuje nazwiska Stanisława Osiń-
skiego, poległego 17 stycznia 1919 r. pod 
Zbąszyniem.
• Mogiła ks. mjr Szczepana Janasika, kape-
lana Powstania Wlkp.
• Grobowiec Rodziny Celichowskich z  ta-
blicami.

• Groby Powstańców Wlkp.
w Robakowie
• Szkoła Podstawowa w Robakowie nosi imię 
Powstańców Wielkopolskich
w Łomnicy
• Tablica na budynku szkolnym z nazwiska-
mi poległych kórnickich Powstańców Wlkp.
• Budynek kwatery powstańczej Kompanii 
Kórnickiej (brak tablicy)

Ponadto na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
ulice noszą imiona powstańców: Aleja Win-
centego Flensa, Sylwestra Gawrycha, Stani-
sława Jankowskiego, ks. Szczepana Janasika.
Cześć i chwała bohaterom!

Uchwała nr XLIV / 581 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie wzniesienia pomnika w formie Tablicy Upamiętniającej mieszkańców Ziemi Kórnickiej 

biorących udział w Powstaniu  Wielkopolskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 
Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:
§ 1.1. Rada Miasta i Gminy Kórnik wyraża zgodę na wzniesienie pomnika w formie Tablicy Upamiętniającej mieszkańców Ziemi 
Kórnickiej biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim.
2. Pomnik, o którym mowa w ust. 1, zostanie usytuowany na Placu Powstańców Wlkp. w Kórniku w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącego pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Pomnik zostanie wzniesiony ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik.      
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dwutygodniku “Kórniczanin” oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV / 581 / 2018 
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie: wzniesienia pomnika w formie 
Tablicy Upamiętniającej mieszkańców Ziemi 
Kórnickiej biorących udział w Powstaniu 
Wielkopolskim.

Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik wystąpili z  inicjatywą wzbo-
gacenia istniejącego pomnika Powstańców 
Wielkopolskich o odrębny pomnik w formie 
tablicy z nazwiskami powstańców Powstania 

Wielkopolskiego 1918-19, którzy związani byli 
z Kórnikiem, Bninem i innymi miejscowościa-
mi gminy Kórnik. Pozwoli to w sposób trwały 
i godny upamiętnić bohaterów niezwykle waż-
nego dla historii Polski i Wielkopolski zrywu 
niepodległościowego. Uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie nowej tablicy odbędzie się 
w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na uzyska-
nie stosownych zezwoleń związanych 
z budową pomnika – tablicy upamiętniającej 
mieszkańców Ziemi Kórnickiej.

   

XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy

◊  Opr. MH i ŁG

◊  Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik
 Adam Lewandowski

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

◊ Burmistrz Jerzy Lechnerowski
Projekt rozbudowy pomnika 
autorstwa Adama Wójkiewicza
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Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu 
zwrócił się do Rady Miasta i  Gminy 
Kórnik z  prośbą o  przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających i dokonanie 
wyboru 2 kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Poznaniu do roz-
patrywania spraw cywilnych I instancji, 
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Ustawa prawo o  ustroju sądów po-
wszechnych(t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 
23 z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem 
może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie 
i korzysta z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4)   jest zatrudniony, prowadzi działal-
ność gospodarczą lub mieszka w miej-
scu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdro-
wia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie 
średnie.
Do orzekania w  sprawach z  zakresu 
prawa pracy ławnikiem powinna być 
wybrana osoba wykazująca szczególną 
znajomość spraw pracowniczych.
 Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w  sądach po-
wszechnych i  innych sądach oraz 
w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, 
od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego;
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne 
osoby zajmujące stanowiska związane 
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;
7)  żołnierze w  czynnej służbie woj-
skowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jed-
nocześnie w więcej niż jednym sądzie.
    
Termin zgłaszania kandydatów na 
ławników upływa 30 marca 2018 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły 
do rady gminy po upływie tego terminu, 
a także zgłoszenia, które nie spełniają 
wymagań formalnych, pozostawia się 
bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne.
 Kandydatów na ławników zgłaszają 
radom gmin: prezesi właściwych są-
dów, stowarzyszenia, inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa  z wy-
łączeniem partii politycznych oraz 
co najmniej pięćdziesięciu obywateli 
mających czynne prawo wyborcze za-
mieszkujących stale na danym terenie. 
Zgłaszanie kandydatów na ławników 
dokonuje się na karcie zgłoszenia, do 
której kandydat ma obowiązek dołą-
czyć dokumenty, a które powinny być 
opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 
dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z  Krajowego Rejestru 
Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie 
jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie 
jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a także, że władza rodzi-
cielska nie została mu ograniczona ani 
zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o  stanie 
zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o  podstawowej 
opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), 
stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z  wymogami 
stosowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez stowarzyszenie, inną organizację 
społeczną lub zawodową, zarejestro-
waną na podstawie przepisów prawa, 
dołącza się również aktualny odpis 
z  Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzają-
ce wpis do innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczące tej organizacji, 
opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 
miesiące przed dniem zgłoszenia.
Wybory ławników odbędą się najpóź-
niej w kwietniu 2018  roku.
 Karty zgłoszeń kandydatów na ław-
ników można odbierać, po czym wy-
pełnione składać w  Urzędzie Miasta 
i  Gminy Kórnik, w  Biurze Obsługi 
Mieszkańca w godzinach pn 8.00-16.00, 
wt-pt 7.30-15.30.

Wykaz wszystkich niezbędnych doku-
mentów na  www.kornik.pl oraz na 
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 
www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ław-
ników udziela 
BOM - tel. 61 8972-606 
lub Biuro Rady Mista i Gminy 
61 8170-277

Wybory ławników 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073 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 śro-
dowiska oraz  o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 ze zm.), zawiadamiam o  podję-
ciu przez Radę Miasta i  Gminy Kórnik 
uchwały nr XLIV/588/2018 z  dnia 28 
lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w  Kamionkach, w  rejonie ulic: Mie-
czewska, Spacerowa 
i Leśny Zakątek – do granicy z lasem, 
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i  zagospodarowania 
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bez-

piecznym 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 do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: 
kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 3 
kwietnia 2018 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął 
procedurę przyjmowania od mieszkańców 
wniosków na utylizację wyrobów zawiera-
jących azbest. Z dofinansowania korzystać 
mogą właściciele i użytkownicy wieczyści 
nieprowadzący działalności gospodarczej, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
jednostki organizacyjne zaliczane do 
sektora finansów publicznych, instytuty 
badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe 
lub działkowcy.

Zainteresowane osoby winny złożyć pi-
semny wniosek wg ustalonego wzoru na 
rok 2018 (do pobrania w tut. Urzędzie II 
piętro pok. nr 201 lub na stronie interneto-
wej  www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). 
Dofinansowanie wynosi 100% kosztów 
demontażu i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych lub wyłącznie odbioru i 
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 
Powyższe wnioski będą przyjmowane do 
wyczerpania limitu określonego w zasa-
dach likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, 
przy czym ostateczny termin składania 
wniosków ustala się na dzień 10 lipca 2018 
r. Złożone wnioski będą rozpatrywane we-
dług kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, 
które następnie będą  przekazywane do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Jednocześnie informujemy, że składanie 
wniosków powinno dotyczyć prac, któ-
rych wykonanie przewidują Państwo w 
roku bieżącym, ewentualnie przekazania  
(zmagazynowanych wcześniej) wyrobów 
azbestowych. 

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. 
demontażu) wnioskodawca jest zobowią-
zany do dokonania w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wyko-
nania robót budowlanych przynajmniej 
na 30 dni przed planowanym terminem 
ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby zawierające 
azbest (oryginał do wglądu),
2) zgodę właściciela nieruchomości w przy-
padku posiadania innego tytułu prawnego 
niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności należy załą-
czyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowa-
dzących działalność związaną z sektorem 
produkcji rolnej, wypełniony formularz 
informacji przedstawionych przez wnio-
skodawcę w odniesieniu do pomocy de 
minimis oraz wypełnione oświadczenie o 
pomocy de minimis,
5) pełnomocnictwo w przypadku działania 
przez pełnomocnika,
6) w przypadku wniosku dotyczącego usu-
nięcia azbestu z terenu działki należącej 
do rodzinnych ogrodów działkowych – 
decyzję o przydziale działki (oryginał do 
wglądu).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cemen-
towo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 
ok. 17 kg.

Uprzejmie informujemy, że od 14.02.2018r. 
ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt. 
Na terenie Miasta i Gminy Kórnik trwa re-
alizacja programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt, dzięki któremu poprzez 
wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji 
ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów 
na terenie naszej gminy.
Zgodnie z zapisami programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt, gmina Kórnik 
zapewnia dofinansowanie właścicielom 
zwierząt – tylko mieszkańcom naszej gminy. 

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym 
sposobem rozwiązania problemu nadpo-
pulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic 
jak i samców. Pomimo krążących mitów 
dotyczących zabiegów, udowodnione zo-
stało, że wysterylizowane samce kotów żyją 
średnio o dwa lata dłużej niż nie poddane 
temu zabiegowi. 
Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i prze-
prowadzane przez weterynarzy rutynowo. 
Polegają na usunięciu fragmentów układu 
płciowego (rozrodczego) i mogą być dokony-
wane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. 
Powrót do normalnej aktywności następuje 

Sterylizacja i kastracja zwierząt
po kilku dniach od zabiegu.
Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/
kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplanowa-
nego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie 
bezdomnych zwierząt. Osoby zaintere-
sowane wykonaniem zabiegu u swojego 
czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt 
z przychodnią weterynaryjną w celu umó-
wienia się na termin zabiegu oraz uzyskania 
wszelkich informacji:

Stanisław Makulec Lekarz Weterynarii,  
ul. Młyńska 44, Kórnik, tel. 607 226 543

Gabinet Weterynaryjny M. Grząślewicz 
ul. Dworcowa 18, Kórnik,  

tel. (061) 817 02 22, 601 956 700

Gabinet Weterynaryjny „ARKA NOEGO”  
ul. Szafirowa 52, Kamionki,  

tel. (061) 664 36 66, (061) 897 14 51

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!  

kastracja samców sterylizacja samic
Kocury 20,00 zł --------------------
Kotki -------------------- 80,00 zł
Psy małe /do 10 kg/ 30,00 zł 90,00 zł
Psy średnie /do 25 kg/ 35,00 zł 105,00 zł
Psy duże /powyżej 25 kg/ 40,00 zł 125,00 zł

W poniższej tabeli przedstawiono opłatę po dofinansowaniu za poszczególne usługi:

Program dofinansowania
likwidacji wyrobów zawierających azbest

◊  UMiG Kórnik

◊  UMiG Kórnik
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Za nieco ponad miesiąc obchodzić będzie-
my Dzień Ziemi, naszej pięknej planety. Mię-
dzy innymi z tego powodu postanowiłem 
podzielić się z Państwem moimi refleksjami 
o szacunku do otaczającej nas przyrody. Na 
początku ubiegłego roku, spacerując brze-
giem jeziora Bnińskiego natknąłem się na 
dzikie wysypisko śmieci. Był to kolejny raz, 
kiedy w tym samym miejscu ktoś wyrzucił 
odpady. Wcześniej kilka razy wraz z kolega-
mi: Kacprem Rozmiarkiem, Piotrem Szyma-
niakiem oraz Robertem Monarchą sprząta-
liśmy brzeg jeziora. Przede wszystkim jako 
mieszkańcy tego rejonu, ale także wędkarze 
i latem plażowicze, organizowaliśmy się i 
wynosiliśmy znad jeziora wszystko to, co 
nie powinno się tam znaleźć. Wcześniej 
informowałem Wydział Środowiska UM w 
Kórniku o tym, gdzie zostawimy śmieci, żeby 
służby porządkowe wiedziały skąd je zabrać. 
Smutne jest, że za każdym razem śmieci 
było tyle samo. Dziesiątki butelek po piwie, 
setki siatek foliowych i opakowań po papie-
rosach, puszki, wszelkiego rodzaju plastiki, 
metale, kable, a nawet meble i węże od pral-
ki - jednym słowem wszystko. Nie brakowało 
także worków ze śmieciami przyniesionych z 
gospodarstw domowych. Kiedy kolejny raz 
zobaczyłem stertę śmieci w jednym miejscu, 

zrobiłem zdjęcia telefonem komórkowym 
i wysłałem je mailem do kórnickiej Straży 
Miejskiej wraz ze wskazówkami jak dotrzeć 
do miejsca, w którym się znajdują. Już kilka 
dni później miałem przyjemność spotkać 
pięcioro strażników wynoszących śmieci 
znad jeziora. Udało mi się porozmawiać z 
jednym z panów. Wspominał, że Straż Miej-
ska potrzebuje informacji o takich miejscach 
od mieszkańców, sami przecież nie znajdą i 
nie zlikwidują wszystkich dzikich wysypisk. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż 
walka z dzikimi wysypiskami i zjawiskiem 
zaśmiecania to jedna z misji Straży Miejskiej 
w całym kraju. Dlatego, jeśli tylko znają Pań-
stwo takie miejsca, dobrze jest zadzwonić 
czy napisać maila w tej sprawie do SM. Jako 
młody człowiek uważam to za obywatelski, 
ale także patriotyczny obowiązek. W końcu 
jeśli nie będziemy dbać o naszą okolicę, to 
jak ona będzie wyglądała za kilkadziesiąt lat? 
Ze smutkiem obserwuję jak ludzie zatapiają 
w jeziorze szklane butelki po piwie lub rzu-
cają je gdzieś w krzaki. Potrafili przynieść ze 
sobą pełne, a pustych nie chce im się zabrać 
z powrotem. Najgorsza jest hipokryzja 
wszystkich tych, którzy narzekają na brudne 
jeziora, a sami się do tego przyczyniają. Dzi-
wi mnie także, że ludzie są skłonni wywieźć 

śmieci do środka lasu i zakłócić ład natury, 
zamiast podrzucić je chociaż do miejskiego 
śmietnika, jeśli nie mają przydomowego 
kubła. Butelka plastikowa rozkłada się około 
400 lat, szklana do 4 000! Puszka aluminiowa 
100 lat, a guma do żucia 5 lat. Warto jednak 
pomyśleć dwa razy, zanim wyrzuci się gumę 
na chodnik lub rzuci się w krzaki - ptaki 
często myślą, że to pokarm, biorą gumę do 
dzioba i zdarza się, że ten im się zakleja. Wte-
dy ptak umiera w męczarniach. Niedopałki 
papierosów wywierają bardzo szkodliwy 
wpływ na glebę, a także na wodę i pływające 
w niej ryby. Mam nadzieję, że świadomość 
ochrony środowiska naturalnego w Polsce 
będzie się zmieniała na lepsze z biegiem 
lat i kiedyś będziemy mogli pochwalić się 
czystymi lasami, rzekami i jeziorami tak jak 
Szwajcarzy czy Norwegowie. Bardzo chciał-
bym, żeby nie była to tylko utopijna wizja...

Dziękuję kolegom Kacprowi Rozmiarkowi, 
Piotrowi Szymaniakowi oraz Robertowi Mo-
narsze za wielokrotną pomoc w sprzątaniu 
terenów nad jeziorem Bnińskim.

Dbajmy o naszą piękną polską przyrodę!

Kupa problemów
Widok taki jak na zdjęciu obok to niestety  
częsty obrazek na naszych chodnikach.  
Obrazek obrazkiem, ale gdy nie patrzymy 
pod nogi można „wdepnąć w minę” i wtedy 
dopiero jest kupa kłopotów i nieestetycz-
nych doznań.  
A przecież sprzątanie po swoim psie to 
nie jest kupa roboty. Poza tym jest to obo-
wiązek, za którego niedopełnienie można 
zarobić mandat.
Panowie i panie - właściciele psów!
Sprzątajcie po swoich pupilach!
Nie skazujcie siebie i innych na nerwowe 
wpatrywanie się w potencjalnie zaminowa-
ną nawierzchnię. 
Wy też możecie wdepnąć!  

◊  ŁG

MISTRZOSTWA GMINY  
W GRACH PLANSZOWYCH

rummikub i scrabble

ELIMINACJE 
7 KWIETNIA 2018  

w salce OSP w Kamionkach  
– godz. 10.00

21 kwietnia 2018  
w Szkole Podstawowej w Kórniku  

– godz. 10.00

WIELKI  FINAŁ
28 kwietnia 2018  

w STRAŻNICA OSP W KÓRNIKU  
– godz. 10.00

KATEGORIE WIEKOWE:
SCRABBLE – I kategoria do 15 lat   

i II kategoria powyżej 15 lat

RUMMIKUB – kategoria OPEN

Zgłoszenia:  
(imię, nazwisko, wiek, tel. kontaktowy, 

wybrana lokalizacja)   
Tomasz Nowaczyk 604 532 435 

 
 
 

◊  Jan Kalarus,
mieszkaniec Bnina
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W tych smutnych chwilach 
łączymy się w bólu z Rodziną  
i składamy wyrazy  
szczerego współczucia

Dyrekcja, Nauczyciele,  
Pracownicy i Uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci” 

      Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Naszej byłej Współpracownicy ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

 śp. Marianny 
             Wacław

  składają
grono pedagogiczne,  
pracownicy i uczniowie  
Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach

,,Ci, których kochamy nie umierają 
nigdy, bo miłość to nieśmiertelność…”
                                           E. Dickinson

Szanownej Pani Dyrektor 
Bognie Skoraszewskiej  
wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy  
z powodu śmierci

MamyPani Bognie Skoraszewskiej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach
                                                          
składa
Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach 

 ,,Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi, 
śmierć zawsze wydaje się  
niespodziewana”                 

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Matki

Inspiracją do podjęcia tematu opisania 
dziejów Borówca była lektura książki 
autorstwa dr hab. Piotra Korduby -Dy-
rektora Wydziału Historii Sztuki UAM 
w Poznaniu zatytułowanej „Sołacz. Domy 
i ludzie”.
Autor przeprowadził rozmowy z  miesz-
kańcami tego jakże urokliwego zakątka 
Poznania, spisując w bardzo interesujący 
sposób dzieje ludzi i domów. Odtworzył 
atmosferę lat, w których domy powstawa-
ły, a mieszkańcy rozpoczynali swe życie 
w  nowym otoczeniu. Godna polecenia 
lektura.
W  Borówcu zbudowałem dom i  zna-
lazłem swe nowe miejsce na ziemi. 
Postanowiłem bliżej poznać historie tej 
miejscowości.
Monografia to opracowanie, które po-
winno spełniać określone założenia, by 
źródłowo ująć to, co ma być przedmio-
tem opracowania. Moje prawnicze wy-
kształcenie tylko w części pozwoliłoby na 
wyczerpanie tego, co można by określić 
mianem monografii. Zwróciłem się więc 
za pośrednictwem p. dyrektor  Katarzyny 
Wozniak  z Biblioteki Kórnickie PAN o po-
moc we wskazaniu osoby profesjonalnie 
przygotowanej do historycznego opra-
cowania dziejów Borówca. Pan Grzegorz 
Kubacki, z  zainteresowaniem przyjął 
złożoną mu propozycję.
Starając się samemu zgłębić dzieje Bo-
rówca w  czytelni Biblioteki Publicznej 
w  Korniku, wypożyczyłem źródłową 
pozycję pod redakcją prof. Jerzego Fogla 
„Z  dziejów Kórnika i  Bnina”. Gdy wyja-
wiłem swe zamierzenia życzliwe panie 
z biblioteki uzbroiły mnie jeszcze w takie 

wydawnictwa jak „Leksykon krajoznawczy 
Gminy Kórnik” oraz  bardzo pomocne 
i zrealizowane już opracowanie dziejów 
sołectwa Szczytniki pt. „Szczytniki wczoraj 
i dziś”.
Uważna lektura wyżej wymienionych wy-
dawnictw, pozwoliła mi dotrzeć do osób, 
które, zaznaczyły swój udział w zredago-
waniu spraw dotyczących: archiwaliów 
i geografii. Dotarłem tym sposobem do p. 
Elżbiety Bartkowiak, zajmującej się hob-
bistycznie genealogią i p. Ilony Potockiej 
z Wydziału Nauk Geograficznych i Geo-
logicznych UAM w  Poznaniu, Roberta 
Jankowskiego i Łukasza Grzegorowskiego 
z Wydz. Promocji Urzędu Miasta i Gminy 
w  Korniku, którzy swój prywatny czas 
poświęcili na prace redakcyjne wspo-
mnianych pozycji.
W  ten oto sposób krystalizował się ze-
spół, który jeszcze nie śmiałem nazywać 
zespołem redakcyjnym.
Po zaproponowaniu wymienionym oso-
bom spotkania i wyjawieniu tego, co jest 
moim zamiarem, uzyskałem akceptację 
wspólnego zrealizowania projektu z  ro-
boczym tytulem „Monografia Borówca”.
Takie zamierzenie nie mogło obejść się 
bez wiedzy dr Kazimierza Krawiarza, dla-
tego zyskałem jego aplauz do podjętego 
starania.
Stosownym pismem, zawiadomiłem Pana 
Burmistrza Miasta i Gminy Kornik z proś-
bą o  wyrażenie zgody by podlegli mu 
urzędnicy, absorbowani pytaniami o daty 
i liczby, wykazali „entuzjazm” w udziela-
niu informacji pomocnych w opracowa-
niu monografii. Już mogę potwierdzić, że 
doświadczam tej łaskawości.

Nadmieniam również, że do składu re-
dakcji na złożoną jej propozycję dokoop-
towała p. Magdalena Matelska-Bogajczyk, 
Kierownik Wydz. Promocji UMiG Kornik. 
Zakładając, że wydawnictwo pt. „Mono-
grafia Borówca” ujrzy światło dzienne, 
w co wraz z wymienionymi redaktorami 
nie wątpię, to w  działalności promocyj-
nej gminy będzie to na pewno znacząca 
pozycja.
Pan Łukasz Grzegorowski zamieścił 
w  „Kórniczaninie” z  dnia 26 stycznia 
2018r. anons, informujący o  zbieraniu 
materiałów historycznych, przydatnych 
w  opracowaniu. Mieszkańcy Borówca 
i nie tylko pospieszyli z udostępnieniem 
posiadanych cennych pamiątek, które 
znajdą swe odbicie na stronach mono-
grafii.
Winny jestem jeszcze p.p. Czytelnikom 
odpowiedź jakie zajęcie przewidziałem 
dla siebie w przedsięwzięciu: zgłębianie 
dziejów o  gospodarstwach poniemiec-
kich. Borówiec w sporej części był zasie-
dlony w  czasie wojny przez Niemców. 
Obserwowany na przestrzeni 25 lat byto-
wania w tej wsi rozwój Borówca postaram 
się również przedstawić - na ile mi weny 
wystarczy...
Tak oto w syntetycznym skrócie przedsta-
wiłem proces twórczy zamierzenia pod 
hasłem „Monografia Borowca”.
Życzę redakcji i sobie wytrwałości a in spe 
Czytelnikom, cierpliwości. Proces twórczy 
w toku...

Powstaje monografia Borówca

◊ Tomasz Grześkowiak

Wszytkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia i pomyślności
z okazji Dnia Kobiet 

składa
Redakcja „Kórniczanina”

Z okazji Dnia Kobiet...
Z okazji Dnia Kobiet, w przeddzień tego święta, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zaprosił panie wraz z osobami towarzyszącymi 
na spektakl „Nie ma jak lata 20., lata 30.” przygotowany przez zespół Teatru Muzycznego w Poznaniu. Salę KCRiS „Oaza” wypeł-
niły melodie popularnych szlagierów oraz uśmiechy kobiet, którym dedykowano to wydarzenie. Nie zabrakło kwiatów i życzeń, 
które złożył między innymi burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Wszytkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia i pomyślności
z okazji Dnia Kobiet 

składa
Redakcja „Kórniczanina”
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„Ach jak miło i ciekawie czas swój spędzać 
na zabawie”.
W dniach 19-23 lutego biblioteka w Bninie 
na czas ferii przygotowała dla dzieci moc 
atrakcji. Mimo że śniegu za oknem nie było, 
czas spędzony na zajęciach w bibliotece 
upłynął wszystkim ciekawie i wesoło.
Zimowe spotkania edukacyjno-plastyczne 
pod hasłem „Tajemnice mieszkańców 
lasu” podzielone były na 2 bloki. Pierwszy, 
przedstawiony w formie prezentacji multi-
medialnych przez panie bibliotekarki oraz 
drugi, który stanowiły zajęcia plastyczne.
Uczestnicy spotkań dowiedzieli się w  jaki 
sposób zwierzęta radzą sobie zimą , jak 
prawidłowo należy dokarmiać ptaki, pod-
czas silnych mrozów. Poznali wybranych 
mieszkańców lasu i ciekawostki, dotyczące 
ich zachowań oraz wysłuchali leśnych opo-
wieści i piosenek.
W czasie warsztatów plastycznych dzieci 
malowały zwierzęta na folii aluminiowej 
oraz wykonywały zające , sowy, łosie i kwiaty 
z papieru i bibuły.
W czasie spotkań nie zabrakło także zabaw 
umysłowych. Uczestnicy w grupach z zaan-
gażowaniem rozwiązywali krzyżówki, łami-
główki o mieszkańcach lasu. Różnorodne 
formy spędzenia wolnego czasu sprawiły,

że na nudę nie było miejsca.
Był czas na wspólne poznawanie się, rozwi-
janie talentów plastycznych, wzbogacenie 
wiadomości, wymianę pomysłów i zabawę.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał 
słodki poczęstunek i upominek.
Ferie dobiegły końca , pozostały miłe wspo-
mnienia . 

Zachęcam do obejrzenia fotorelacji z zimo-
wych spotkań na stronie biblioteki.
Bardzo dziękuję Paniom:  Paulinie Dudek, 
Anecie i Julce Wojtaszyk za przygotowanie 
pysznych, domowych wypieków dla uczest-
ników zajęć.

„Tajemnice mieszkańćów lasu“

W pierwszy dzień ferii zimowych UKS SOKÓŁ 
oraz SP w Robakowie, zorganizowali kolejny 
Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich 
w piłce halowej oraz Mistrzostwa Gminy 
w futbolu stołowym „ pary open”.
Do turnieju piłkarskiego zgłosiły się 4 dru-
żyny: FC WAF, FC Parówy, TEAM JUlKI oraz 
Stempixy. W kategorii młodszych wygrał 
zespół FC Parówy w składzie: M. Smoczyński, 
D. Nowicki, M. Kraszewski, którzy wygrali 
wszystkie mecze, a  w  kategorii starszej 
STEMPIXY w składzie: M. Stępa, M. Rogow-
ski, M. Dyrała.
Do mistrzostw w piłkarzyki zgłosiło się 5 par. 

Grano systemem każdy z każdym. Najlepszą 
parą okazali się Michał Smoczyński i Domi-
nik Nowicki, II m M. Stępa, M. Rogowski, a III 
m F. Pawłowski, W. Tatarynowicz.
Najlepsi w obu turniejach otrzymali puchary 
i dyplomy, a wszyscy uczestnicy drobne 
nagrody ufundowane przez UKS SOKÓŁ.
Dla zawodników i opiekunów o słodki po-
częstunek zadbała Pani dyrektor SP w Ro-
bakowie Bożena Czerniak
Sędziami tych zawodów byli nauczyciele 
w-f Marcin Stanikowski i Paweł Pawlaczyk.

Memoriał w Robakowie

W dniu 1 marca odbyło się w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Kórnik spotkanie przedstawicieli 
podmiotów współpracujących przy organi-
zacji Kórnickich Dni Nauki. Reprezentanci 
szkół i placówek naukowych zadecydowali, 
że tegoroczna edycja KDN odbędzie się 
w dniach 20-22 września. 
Szczegółowy program zostanie opracowany 
do czerwca br.

KDN 2018

◊  ŁG

◊  PP

◊  Klaudyna Przybylska-Pawłowska

W czasie ferii zimowych w świetlicy wiejskiej 
w Błażejewie prawie codziennie było gwarno 
i wesoło. Spotykaliśmy się na warsztatach 
plastycznych , które prowadziła pani Sołtys.
W Klubie Gier Planszowych mogliśmy grać 
i bawić się wieloma nowymi grami plan-
szowymi. Na warsztatach wikliniarskich 
samodzielnie wyplataliśmy aniołki. Dużo 
radości sprawiło nam szycie maskotek na 
warsztatach krawieckich. Zabawy  chemicz-
ne z cyklu  Kolorowe eksperymenty  też 
były bardzo ciekawe. Czekamy na kolejne 
ciekawe ferie w Błażejewie. 
 
Dziękuję. 

Kolorowa zima w Błażejewie

4 marca w Robakowie odbyło się nieco-
dzienne widowisko. Z inicjatywy sołtysa pana 
Andrzeja Surdyka i przy pomocy pani Aliny 
Stanieckiej-Wilczak mieszkańcy sołectwa 
mieli możliwość obejrzeć spektakl teatralny 
pod tytułem Królowa śniegu. Przedstawienie 
zostało przygotowane i wystawione przez 
profesjonalną grupę teatralna asz teatr. 
Głównymi odbiorcami widowiska były dzieci. 
W dużym skupieniu przyglądały się znako-
mitej grze aktorskiej, jak i wspaniałym deko-
racjom. Nie zabrakło wyrazów podziwu dla 
starannie przygotowanych pacynek czy też 
okrzyków strachu, gdy na scenie pojawiała 
się zła Królowa śniegu. Interpretacja baśni 
Hansa Christiana Andersena wzbudziła wiele 
emocji, a  także dostarczyła miłej rozrywki 
na niedzielne popołudnie. Artyści na zakoń-
czenie dostali gromkie brawa i symboliczne 
kwiatki będące podziękowaniem za tak 
wyśmienity występ.

Asz teatr w Robakowie 
Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru. 

H.Ch. Andersen               

◊  Anna Drewnowska 

◊  Beata Jefremienko
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Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 
upłynął w Przedszkolu im. Misia Uszatka 
w Kórniku bardzo intensywnie. Dzieciaki 
i ich rodzice włączyli się akcje charytatywne: 
KUP PAN SZCZOTKĘ – zbierając szczoteczki 
do zębów dla maluchów z Afryki; POMOC-
NIK ŚW. MIKOŁAJA – fundując prezenty dla 
małych pacjentów; WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – którą to akcję 
wszyscy znają. Podniośle świętowaliśmy 

Dzień Niepodległości – starszaki przygoto-
wały tańce i piosenki patriotyczne; Zimowe 
Spotkanie z Piosenką – podczas którego 
czarowaliśmy zimę gorącymi śpiewami; 
Boże Narodzenie – nauczycielki wystąpiły 
dla swoich wychowanków; Rodzinne śpie-
wanie kolęd,  Dzień Babci i Dziadka – gdzie 
każda grupa przedstawiła program dla 
swoich ukochanych dziadków. Nie zabrakło 
cyklicznych spotkań z poezją, koncertów, 

teatrzyków, zajęć z Akademii Reksia. Na-
sze przedszkolne korytarze zdobią prace 
konkursowe o  tematyce „Mój ulubiony 
bohater bajki”, dzieci starsze uczą się gry 
w szachy przygotowując się do turnieju. 
Hucznym zakończeniem semestru był balik 
karnawałowy – pełen radości i  śmiechów 
dzieci – czyli tego, co często słychać w naszej 
przedszkolnej rodzinie.       

W tym roku po raz drugi, w prawie już dzie-
sięcioletniej historii, Zespół (a w zasadzie 
dwie jego grupy: dziecięca i młodzieżowa) 
miał okazję wyjechać na tygodniowe 
warsztaty taneczno-wokalne do Dźwirzyna 
w terminie od 11.02.2018 r. do 17.02.2018 r.  
Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki za-
proszeniu nas przez dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kórniku panią Bożenę 
Kiełtykę. Nasz przejazd i pobyt w ośrodku 
„Joanna” był świetnie przygotowany, zor-
ganizowany i przeprowadzony. Wyjecha-
liśmy w niedzielę 11 lutego 2018 i po 5,5 
godzinach jazdy byliśmy na miejscu, by 
trafić na pyszny obiad. Po posiłku i zakwa-
terowaniu, jeszcze tego samego popołudnia 
rozpoczęły się zajęcia prowadzone równo-
legle w dwóch grupach: warsztaty wokalne 
z panią Krystyną Polachowską i  taneczne 
z panem Bartoszem Gzylem. Po każdej tran-
szy grupy się zamieniały. Dzięki wytężonej 
pracy instruktorów przygotowanych zostało 
na jesień 2018 kilka pieśni patriotycznych 
oraz piosenka hiszpańska w czterogłosie. 
Tanecznie zrekonstruowany został program 
lubelski – zamiana elementów, w dużej mie-
rze nowa choreografia, zmieniony program 
z okresu Księstwa Warszawskiego i wzboga-
cony o jedną pieśń z solowym pokazem oraz 
tańcem, program opoczyński. 

Na szczęście panie kucharki tak dobrze 
nas karmiły, że wszyscy podołali ambitnym 
planom i program udało się zrealizować. 
W czwartek dołączył do ekipy pan Dariusz 
Skrzydlewski choreograf i dyrektor Domu 
Kultury w Wieliszewie i Zespołu Promyki, 
który uczył polskich tańców turniejowych.
Dni naszego pobytu w  Dźwirzynie upły-
wały więc bardzo pracowicie, chociaż nie 
brakowało i  ruchu na świeżym powietrzu 
– codziennie byliśmy choćby na krótkim 
spacerze plażą. We wtorek – w ostatni dzień 
przed Wielkim Postem zorganizowaliśmy 
sobie potańcówkę z  okazji Podkoziołku, 
w środę chętni uczestniczyli we Mszy Św., 
a w czwartek mieliśmy jeszcze dodatkową 
atrakcję – wycieczkę do Kołobrzegu. W pią-
tek mieliśmy krótki pokaz opracowywanych 
przez nas programów dla naszej kadry 
i pracowników Ośrodka „Joanna”. 
Tak bogaty w wydarzenia zimowy wypad na 
polskie morze, nie mógłby dojść do skutku, 
gdyby nie oddanie, dobre serce i wyjście 
naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży 
zarówno dyrekcji OPS w Kórniku, jak i jego 
pracownikom. Za to wszystko bardzo, 
bardzo dziękujemy w  imieniu tancerzy, 
opiekunów, rodziców i instruktorów.

„Władysie“ w Dźwirzynie

Po raz drugi mamy sukces w województwie 
wielkopolskim! Tym razem Grupa rekon-
strukcyjna „Projekt ZAMEK” opracowała „Mi-
kołajka” René Goscinny’ego w formie filmiku 
reklamujący ulubioną książkę. W tamtym 
roku nagrała reklamę do „Wrońca” Jacka 
Dukaja.
Jak doszło do tych zwycięstw?
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pozna-
niu we współpracy z Katedrą Filmu, Telewizji 
i Nowych Mediów UAM w Poznaniu od roku 
2017 organizuje konkurs czytelniczy „Książ-
komania”. Zadaniem konkursowym jest 
zareklamowanie ulubionej książki w formie 
krótkiego filmu, natomiast celem konkur-
su - popularyzowanie czytelnictwa wśród 
uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, 
doskonalenie umiejętności językowych 
uczniów, a także motywowanie ich do wyko-
rzystania technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 
z województwa wielkopolskiego. Spośród 
nadesłanych prac ( w tamtym roku 70 prac, 
w tym roku nadesłano 40) jury konkursowe 
pod przewodnictwem prof. UAM dra hab. 
Mikołaja Jazdona - filmoznawcy wybrało te 
najlepsze. Wśród nich po raz drugi znalazł 
się też nasz filmik! Zajęliśmy ponownie III 
miejsce w województwie!
Dla mnie jest to miłe zakończenie gimnazjal-
nej przygody z młodzieżą, która w najbar-
dziej przełomowym dla siebie okresie roz-
woju fascynowała mnie spontanicznością, 
kreatywnością, dojrzałością, mądrością oraz 
wirtuozowskimi umiejętnościami teatralno 
- multimedialnymi. Grupa rekonstrukcyjna 
„Projekt ZAMEK” powstała w wyniki właśnie 
takiego spontanicznego określenia wspól-
nych zainteresowań i działań. Korzystając 
z grantu, jaki Gmina Kórnik przyznaje na 
dodatkowe zajęcia w  szkołach, mogłam 
zorganizować dla młodzieży profesjonalny 
sprzęt do tworzenia teatralno-filmowych 
kreacji. Wyniki naszej owocnej i  radosnej 
współpracy prezentują nagrodzone filmiki, 
które dołączam do artykułu.

„Mikołajek”: 
https://drive.google.com/…/1vxgehGK9a_
vnMLt_RZKlMeYjYa…/view
„Wroniec”: 
https://drive.google.com/…/0B79i0y-
pWQdQIMHNJX1FWYmJQM3M/view

Sukces
gimnazjalistów

Wieści z Przedszkola im. Misia Uszatka

◊  JS

 

 

   

 

 

Na stronie internetowej   
https://kornik.budzet-obywatelski.org/  

można wypełnić ankietę na temat  
Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik. 

Oceń te konsultacje społeczne,   
zaproponuj nowe rozwiązania,  

pomóż nam opracować kolejną edycję BOGK.

◊  KS

◊  Opiekun grupy „Projekt ZAMEK” 
Anna Paprocka
nauczyciel SP1 w Kórniku
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Okres ferii zimowych to dobry czas na 
pobudzenie wrażliwości artystycznej. 
Wolni od szkolnych zajęć uczniowie mogli 
rozwinąć swoje umiejętności biorąc udział 
w warsztatach radiowych organizowanych 
przez KOK. Poza nauką pracy z mikrofonem, 
przeprowadzania wywiadu swoją energię 
i zdolności skoncentrowali na tworzeniu 
słuchowiska. Kanwę stanowiła baśń o 
Kopciuszku, jednak tym co różniło sposób 

jej opowiedzenia były nie tylko słowa wy-
korzystane w wymyślonych samodzielnie 
dialogach, ale też różnorodne dźwięki. Wy-
korzystując sprzęty domowe, prymitywne 
instrumenty, własne umiejętności wokalne 
i dźwiękonaśladowcze, młodzi adepci 
stworzyli profesjonalny spektakl dźwięko-
wy nawiązujący do najszlachetniejszych 
tradycji teatru radiowego.  Magia radiowej 
materii uruchomiła nieograniczone pokłady 

ich wyobraźni. Powstały dwa słuchowiska, 
które potwierdziły starą prawdę o tym, że 
„radio to teatr wyobraźni”. Młodym twór-
com pomagali: Danuta Błaszak – radiowiec, 
Marlena Filipiak – etnograf, Piotr Mastalerz- 
plastyk, Magdalena Kowalewska – pedagog 
i Sławomir Animucki – reżyser. Serdecznie 
wszystkim dziękuję a uczestnikom gratuluję 
pracowitości i talentów.

Warsztaty radiowe w KOK

 Na tydzień przed nocą Oskarów, 23 lutego 
br. w Kórnickim Ośrodku Kultury odbyło 
się  spotkanie z jedną ze 125 malarzy, któ-
rzy pracowali przy produkcji filmu „Twój 
Vincent” w reżyserii Doroty Kobieli i Hugha 
Welchmana. Nominowany do Oskara, 
wyjątkowy w swej formie film animowany 
wymagał  wysiłku, cierpliwości i talentu na 
miarę benedyktynów, by uzyskać efekt 

wejścia w świat opowiedziany obrazami 
Vincenta van Goga. Marta Czarnecka na-
malowała 430 obrazów spośród  65000 
umożliwiających powstanie 95 minutowego 
filmu. Zdradzając tajemnice postawania 
tego wyjątkowego dzieła potrafiła zarazić 
nie tylko swoją pasją, ale przede wszystkim 
wzbudzić szacunek i podziw dla ciężkiej 
pracy. Wśród zgromadzonej publiczności 

przeważali tacy, którzy filmu nie widzieli, jed-
nak po tym spotkaniu zadeklarowali szybkie 
nadrobienie zaległości. Okazja pojawi się już 
w kwietniu, kiedy to KOK  zaprezentuje to 
wyjątkowe, wspaniałe i mimo nie otrzyma-
nia nagrody Oskara wybitne dzieło. 

Jak malowano film

◊  Sławek Animucki

◊  Sławek Animucki

AFISZ

8.03 – 22.03 TAMTE KOBIETY - WYSTAWA 
MALARSTWA BOGDANA GALEWSKIEGO 
Szkoła Podstawowa w  Kamionkach ul. 
Mieczewska 36

09.03 FILMY NA DUŻYM EKARNIE: „GRU, 
DRU I  MINIONKI”, godz. 18:00-19:30 KCRiS 
OAZA, Zgłoszenia tel. 666-167-338

09.03 EMISJA FILMU „KRÓL BELGÓW” - 
godz. 19:00 KOK ul. Prowent 6 Kórnik

09.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS 
„WIEŻA KÓRNICKA” W  SZACHACH P-60 
Runda I, II od godz. 18:00 Świetlica KCRiS 
OAZA Błonie ul. Leśna 6 Tel. 61 817-01-83
Zapisy wiezakornicka@gmail.com, telefo-
nicznie lub w dniu zawodów

9.03 – 6.04 GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?  WYSTA-
WA RYSUNKÓW  WIKTORII BORTLISZ - Szko-
ła Podstawowa w Robakowie ul Szkolna 3

10.03 XVI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
I MŁODZIEŻEJ - Kórnicki Ośrodek Kultury, 
godz. 10:00. Zgłoszenia droga mailową do 
5.03, na adres kontakt@kornickiosrodek-
kultury.pl

10.03 DZIEŃ TALENTÓW I DRZWI OTWAR-
TYCH. Szkoła Podstawowa nr 2 W Kórniku 
- ul. Armii Krajowej  11 - godz. 10:00-13:00.
Plan szczegółowy www.sp2kornik.eu

10.03 – MAGICZNY DZIEŃ KOBIET Z ILUZJO-
NISTĄ - Świetlica Wiejska Robakowo Osiedle, 
godz. 15:00. Zaprasza Rada Sołecka Gądki 
Robakowo Osiedle

11.03 XVII TURNIEJ SIATKÓWKI AMATO-
RÓW o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik, 
godz. 9:00 KCRiS OAZA

11.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS 
„WIEŻA KÓRNICKA” W  SZACHACH P-60 
- Runda III, IV, V od godz. 10:00 - Świetlica 
KCRiS OAZA Błonie ul. Leśna 6 Tel. 61 817-
01-83. Zapisy wiezakornicka@gmail.com, 
telefonicznie lub w dniu zawodów

12.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS 
„WIEŻA KÓRNICKA” W SZACHACH P-60. 
Runda VI, VII od godz. 18:00. Świetlica KCRiS 
OAZA Błonie ul. Leśna 6. Tel. 61 817-01-83. 
Zapisy wiezakornicka@gmail.com, telefo-
nicznie lub w dniu zawodów.

14.03 AKADEMIA SENIORA GIMNASTYKA, 
EMISJA GŁOSU + TEATR, godz. 16:30 Straż-
nica OSP Kórnik

14.03 WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY. 
Początek zawodów godz. 17:00. Zapisy: 
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu za-
wodów do 16:50

15.03 OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA 
BARTOSZA KICIŃSKIEGO, PRZEMYSŁAWA 
KOLIŃSKIEGO, godz. 19:00 KCRiS OAZA 
Hol Główny
 
16.03 BOŚNIA KRAJ SPALONEGO SĄSIADA.
Spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Pa-
sławskim. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 
19:00

17.03 KRAKOWSKI SALON POEZJI - JOANNA 
SZCZEPKOWSKA, godz. 17:00 Zamek Kór-
nicki. Zaproszenia na Salon można uzyskać 
dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 - 14.00 do sekretariatu Biblioteki Kór-
nickiej, tel. 531 998 263

17-18.03 VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO, KCRiS OAZA

21.03 AKADEMIA SENIORA GOŚĆ SPECJAL-
NY JAN NOWICKI NA WESOŁO, godz. 16:30, 
Strażnica OSP Kórnik.

22.03 MERIDA WALECZNA. Filmy na dużym 
ekranie, godz. 18:00-19:30 KCRiS OAZA. 
Zgłoszenia tel. 666-167-338

23.03 – 24.03 WIELKANOCNY KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY0. Rękodzieło (ozdoby szydeł-
kowe, stroiki, mydełka, biżuteria, świece, 
kartki świąteczne). 23. 03 godz. 15:00-20:00; 
24.03 09:00– 19:00. KRiS OAZA

28.03 AKADEMIA SENIORA ZRÓBMY DEKO-
RACJE ŚWIĄTECZNE. Godz. 16:30 Strażnica 
OSP Kórnik

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

◊ MH

Twój 1%
jest ważny. 
Nie zmarnuj go!
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Dzień Otwartych Drzwi 
w publicznych przedszkolach Gminy Kórnik  
 

Dnia 17 marca (w sobotę) o godzinie 9.00 
zapraszamy wszystkich przyszłych przedszkolaków, 
wraz z rodzicami, na „Dzień Otwartych Drzwi” do  
 

 Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w 
Kórniku (Bninie), ul Jeziorna 16 

W programie: 
 Zwiedzanie przedszkola. 
 Zabawy tematyczne w salach przedszkolnych. 
 Punkty informacyjne dla rodziców. 
 Punkt informacyjny o nowym przedszkolu, „Owocowy Zaułek” 

Błażejewo, Osiedle Gruszkowe 1 (widok od ul. Śremskiej w Bninie). 
 Kawiarenka ze zdrowymi przekąskami. 

 

 Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka, w 
Kórniku, ul. Zbigniewa Steckiego 11 
 Przedszkola „Kolorowy Świat” w 
Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11 

 
Wejście na salę- dziecka i opiekuna- będzie możliwe tylko w obuwiu 

domowym (lub ochraniaczach) 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Dyrektorki Przedszkoli: Iwona Justkowiak, Barbara Zarzeczna, Magdalena Jankowiak, 

Katarzyna Mrówczyńska 
 
 

 

Szanowni Rodzice!
Jeśli po Waszym domu kręcą się dzieci  

w wieku od 1 do 6 roku życia,  
to to ogłoszenie jest właśnie dla Was!

Pragniemy poinformować,  
iż od 1 marca rusza rekrutacja 
do Przedszkola Bajkowy Dwór  

na rok 2018/2019
 oraz nowootwierającego się  

we wrześniu tego roku
 Klubu Malucha Bajkowy Zakątek.

W sobotę 24 marca  
od godz. 9 do godz. 11
 zapraszamy Rodziców  

wraz z pociechami  
na Drzwi Otwarte.

Czeka Was moc atrakcji 
 i doskonała zabawa!

Takiej okazji nie można przegapić
CZEKAMY!!!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

 
 

                                

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

KLASA HUMANISTYCZNA 
Przedmioty rozszerzone: - język polski, język angielski, WOS
Współpraca z  Wydziałem Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
KLASA MATEMATYCZNO - EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone: - matematyka, język angielski, geografia
Umowa Partnerska z Wydziałem  Ekonomiczno-Społecznym Uniwer-
sytetu  Przyrodniczego  w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny
KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA 
Przedmioty rozszerzone:- biologia, geografia lub chemia*, język 
angielski,   
Umowa -Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk w Kórniku  

Języki obce w liceum: 
- jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego  
- jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki

TECHNIKUM

TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka 
Umowa Partnerska z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu 
Współpraca  z Politechniką Poznańską oraz  firmami logistycznymi 
z różnych dziedzin działalności gospodarczej

Języki obce w technikum: 
język angielski (kontynuacja) i język niemiecki oraz języki obce 
zawodowe

Realizujemy projekty unijne
1) „Gotowi do pracy-poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów 
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Poznański”.
2)„Logistyka stawia na technika” - współpraca z Wyższą Szkołą 
Logistyki w Poznaniu
3)„Czas zawodowców BIS”- współpraca z Politechniką Poznańską

W ramach projektu Nr 1 organizujemy:
- nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. B,
- nieodpłatny kurs na wózki widłowe,
- nieodpłatne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych 
oraz specjalistyczne zajęcia z obszaru logistyki i spedycji.

Zapraszamy na „DRZWI  OTWARTE“ w Zespole Szkół w Kórniku
sobota - 17 marca 2018 r . o godz. 10.30
Zespół Szkół w Kórniku  
 ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Tel. (61) 8170 256,  fax (61) 8170 256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl    
www.zskornik.powiat.poznan.pl 

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

DNIA TALENTÓW 
i DRZWI OTWARTYCH.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

W trakcie spotkania odbywać się będą:
• występy teatralne i wokalne w auli (godz. 
10:00 - 11:00)
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze 
(godz.10:30 - 12:00) 
• warsztaty programowania i bezwzroko-
wego pisania na klawiaturze komputera
• prezentacje szkolnych kół zainteresowań 
rozwijających uzdolnienia 
i talenty dzieci
• zajęcia plastyczne, językowe, komputero-
we, sportowe 
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia resuscy-
tacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami, którzy zapre-
zentują swój warsztat pracy, podręczniki, 
multibooki, dywan interaktywny, dziennik 
elektroniczny.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi 
wypiekami, kawą, herbatą.

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
wszystkich tych,  którzy jeszcze nie znają 
naszej szkoły.

Szczegółowy plan imprezy znajduje się na 
stronie internetowej szkoły
www.sp2kórnik.eu
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Zaprasza na spotkanie pt.: 

 
Wyprawa na Podlasie, gdzie żyje się wolniej, gdzie ciągle jeszcze 
nieskażona przyroda jest na wyciągnięcie ręki, a wiosna 
rozpoczyna się wraz z przylotem tysięcy bocianów. Tu tradycja 
miesza się z nowoczesnością w tyglu wielu narodowości i religii, 
w mowie mieszkańców słychać charakterystyczny zaśpiew, a 
nad Biebrzą można spotkać...szczęśliwe krowy. 

 
związana z turystyką, zafascynowana 
Wielkopolską i Podlasiem. Kiedy kilka lat 
temu przypadkiem trafiła na Podlasie, nie 
przypuszczała, że właśnie rozpoczęła się 
największa przygoda jej życia.

 

ZAPISY: 61 8 170 021  

 

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com  
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza” 
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

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. 61 817 02 77, 
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy  Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
Tel. 61 817 04 11, 61 817 01 82, 
fax. 61 817 04 75, 
kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Reagowania
Tel. 61 817 00 74
Tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
Tel. 61 841 30 30 (600-2200) 
Tel. całodobowy 505 908 051
Tel. 61 862 01 11 - anonimowa, całodobowa 
informacja dotycząca kradzieży samocho-
dów Poznań
Tel. 61 847 89 97 automat zgłoszeniowy Wy-
działu ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
Tel. 112
Tel. 61 817 01 15, 
Naczelnik Leszek Orlewicz tel. 602 740 481; 
Prezes Andrzej Szyc tel. 608 529 606

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
Tel./fax. 61 817 01 26, 
Całodobowy Monitoring
Tel. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro-
wie”
ul. Poznańska 34a, 62-035 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 ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-
-Bnin
Tel. 61 817 00 50.

Centrum Medyczne KORMED  
w Robakowie
ul. Szkolna 18, 
Tel. 61 281 12 56
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
laboratorium: codziennie od 8:00 do 10:00

W przypadku konieczności nocnej lub świą-
tecznej wizyty lekarza w domu pacjenta 
(w przypadkach medycznie uzasadnionych),
obsłuży nas lekarz z Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
(ul. Szwajcarska 3, tel. 61 873 90 81, 61 873
91 90, 61 873 94 08).
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz cało-
dobowo w dni ustawowo wolne od pracy)  
-w razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może 
udać się po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie-
zależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego 
lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację”. 
Listę placówek i  szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo na stronie: http://nfz-
-poznan.pl/page.php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety wetery-
naryjne:
*Kórnik, ul. Młyńska 44,
Tel. 61 817 01 67
*Kórnik, ul. Stodolna 88, 
Tel. 660 723 400
*Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
Tel. 61 817 02 22;  601 956 700
*Borówiec, ul. Główna 22 
Tel. 608 244 949 

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
Tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41

Pogotowie wodociągowe
Tel. 602 319 756

Pogotowie kanalizacyjne
Tel. 602 319 775

AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 
Tel. 61 835 92 08; 61 835 98 93

Doraźna pomoc psychologiczna
Tel. 538 722 201

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

Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
Tel. 61 898 06 66, Fax 61 817 02 76 
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 
Tel. 61 817 00 21

Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, 
Tel. 61 819 02 69; 61 641 61 46

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
Tel./fax. 61 817 19 30

Zakład Doświadczalny PAN
Tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, 
Tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Gminny Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
Tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Kórnicko-Bnińska Izba Pamiątek Regio-
nalnych 
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel. 61 819 80 11

Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
Tel. 61 819 08 05

Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel. 61 8170 01 25

Parafia pw. Wszystkich Świętych 
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Tel. 61 817 01 62

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. 733 929495

Ważne telefony
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

30
MARCA 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 22 MARCA 2018 r.

zatrudni pracowników:
Serwisu usług komunalnych
Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w zakresie dróg, chodników gminnych oraz terenów 
zielonych,
Serwisu wodociągowo – kanalizacyjnego
Podstawowe obowiązki: wykonywanie robót związanych z budową i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wymagania
• Prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kategorii C i T.
• Doświadczenie w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - mile widziane.
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac.
Oferujemy
• stabilne zatrudnienie • umowę o pracę • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

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

lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Działka rekreacyjna z domkiem po 
remoncie, blisko jeziora. Dymacze-
wo Nowe. Tanio! Tel.692-268-763
 Zlecę budowę murowanego ga-

rażu ok. 35m2 w Borówcu. Wolno-
stojący, dwustanowiskowy. Termin: 
wczesna wiosna. Tel.692-268-763
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668-151-151
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668 151 151

 Sprzedam 3 pokojowe wła-
snościowe mieszkanie o pow. 
49 m2 w Kórniku Os. Staszica 18.  
Tel.502-44-34-52
 Pożyczki pod zastaw nieruchomo-

ści. Tel.517-120-127  
 Skup, sprzedaż, zamiana nierucho-

mości. Tel.517-120-127
 Sprzedam pralkę, lodówkę zmy-

warkę. Tel.511-120-011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel.537-394-398

 Sprzedam działkę budowlaną 
1258m2 w Czołowie, 3km od Kórni-
ka, 12m od lasu. Wokół piękne łąki. 
Prąd w działce. Tel. 536-223-628
 Sprzedam koła zimowe Corsa 

Astra 155/80/13. Tel. 500-166-008
 Ogrodnik z zamiłowania zajmie się 

ogrodem (cięcie drzew, krzewów, 
opryski, szczepienie, pielęgnacja, 
drobne naprawy. Tel. 607-786-551

 Przyjmę żółwia lądowego.  
Tel. 666-363-610
 Przygotowanie rowerów do sezo-

nu. Tel. 887-028-802
 Sprzedam trzypokojowe miesz-

kanie w Kórniku Tel. 507-792-364
 Sprzedam piec dwufunkcyj-

ny, cztery nowe kaloryfery.  
Tel. 695-419-493
 Malowanie, szpachle, płytki,  

panele itp. Polecam. Tel. 535807414.
 Sprzedam okazyjnie meble do 

jadalni. Tel. 664 432 681

Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane 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.

PraCa

 Poszukujemy Mechanika/ Elek-
tromechanika z doświadczeniem. 
Oferujemy umowę o pracę, bogaty 
pakiet świadczeń socjalnych, kom-
fortowe warunki pracy oraz cyklicz-
ne szkolenia. Tel. 601-534-567
 Poszukujemy Pracownika Myjni 

Samochodowej. Oferujemy umowę 
o pracę, bogaty pakiet świadczeń so-
cjalnych, pracę zmianową, komfor-
towe warunki oraz odzież ochronną. 
Tel. 601-534-567
 Przyjmę do pracy na pełen etat 

osobę do serwisu i montażu instala-
cji niskonapięciowych. Wymagania: 
niekaralność, prawo jazdy kat. B.  
Tel. 601-771-622
 Praca przy zakładaniu oraz pielę-

gnacji ogrodów. Tel. 664 465 203

 Lucky Garden - Szczęśliwy Ogród 
- kompleksowe usługi ogrodnicze. 
Tel. 726-461-590. Zapraszamy na 
FB.

 Sprzedam działkę z domkiem, ROD 
Kórnik-Bnin, tel. 600-437-715
 Poszukuję nieruchomości na 

sprzedaż w okolicy Kórnika. BON 
Metrohouse. Tel. 696-811-566

 Korepetycje z matematyki 
gimnazjum/liceum 30zł/ godz.  
Tel.669-799-989
 Szukam opiekunki dla rocz-

nej córki do opieki w Kórniku.  
Tel. 608-205-840
 Sprzedam piecyk na butlę ga-

zową, kuchenkę mikrofalową, 
pralkę BOSH, biurko dziecięce.  
Tel. 512-873-200

 P o s z u k u j ę  k o s m e t y c z k i .  
Wizyta domowa. Tel. 784-605-101
 Firma remontowo- budowlana  

z wieloletnim doświadczeniem 
układa płytki, maluje pozbruk, płoty, 
klinkier- tanio. Tel. 782-513-000

 Meble na wymiar: kuchnie, 
szafy, zabudowy, stoły, komody.  
Tel. 723-882-617
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