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Wesołych
Świąt

Foto. M. Matelska-Bogajczyk

Serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i siły
w Nowym Roku 2014,
by uśmiech i optymizm
towarzyszyły wszystkim każdego dnia
składają
Burmistrz
Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku
Maciej Marciniak
oraz Redakcja Kórniczanina

w 95. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
na placu Ich imienia w Kórniku
odbędzie się uroczystość patriotyczna.
Do udziału w niej zapraszam:
delegacje, poczty sztandarowe
i wszystkich mieszkańców naszej gminy
oraz gości.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski

Zapraszam wszystkich
mieszkańców Gminy Kórnik i gości
do wspólnego przywitania Nowego Roku.
Spotkajmy się w sylwestrową noc , tuż przed północą
na kórnickim rynku (Pl. Niepodległości)
W programie między innymi pokaz sztucznych ogni.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski

PROSTO Z RATUSZA

Spotkanie z aptekarzami

Rozstrzygnięcie konsultacji

Komitet Monitorujący

6 grudnia w bnińskim ratuszu odbyło
się ogłoszenie wyników konsultacji społecznych Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2014. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
podsumował działania związane z konsultacjami oraz ogłosił, że największaąilość
głosów (2100) uzyskał projekt nr 19, czyli
budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kamionki-Szczytniki-Koninko. Burmistrz pogratulował wszystkim, którzy zgłosili projekty i
podziękował osobom zaangażowanym w
przeprowadzenie konsultacji. Wśród głosujących w obu turach rozlosowano nagrody
niespodzianki.

Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20072013, w którego skład wchodzi burmistrz
Jerzy Lechnerowski, spotkał się 9 grudnia
w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu. Dyskutowano na temat realokacji
pomiędzy działami środków finansowych
WRPO, które dotychczas nie zostały wykorzystane. Przeniesiono między innymi
środki na „Działanie 6.1. Turystyka”

Dyktando
7 grudnia Zespół Szkół w Kórniku
zorganizował Dyktando o Pióro Jadwigi
Zamoyskiej. W zmaganiach z językiem
polskim udział wzięli uczniowie kórnickich
szkół, ale także starsi mieszkańcy, którzy

W rocznicę „Nobla”
10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda
Nobla i w dniu, kiedy każdego roku wręcza
się nagrody jego imienia, w ratuszu w Bninie odbyło się spotkanie okolicznościowe.
Główną bohaterką rozmów była oczywiście
laureatka „Nobla” z Prowentu - Wisława
Szymborska, która 17 lat wcześniej odebrała to wielkie wyróżnienie.

W rocznicę „Nobla” dla Szymborskiej.
Pomysłodawca spotkania Jerzy Ł. Sylwian - stoi drugi od prawej.

zgłosili swój udział w tym ciekawym konkursie. Wśród uczestników był także burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Więcej na ten temat
na str. 14
Jubileusz Kórniczanina
Także 7 grudnia w kórnickiej Oazie odbyły
się jubileuszowe uroczystości dwutygodnika
Kórniczanin, który już od 25 lat ukazuje się
w Gminie Kórnik. W obchody jubileuszu
wpleciono rozstrzygniecie konkursu fotograficznego „Kórnika Portret Własny” oraz
prezentację książki „Aktywny Kórnik”, w której
zawarto wywiady z 40 aktywnymi osobami
związanymi z naszą okolicą. Podczas spotkania jubileuszowego odbyła się premiera programu kabaretowego przygotowanego na tę
właśnie okazję. Burmistrz Jerzy Lechnerowski przekazał wszystkim byłym redaktorom
i pracownikom oraz obecnemu redaktorowi
gratulacje i okolicznościowe życzenia.
Więcej na ten temat na str. 13.
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Kazimierz Krawiarz zaprezentował bogatą kolekcję przedmiotów związanych z
poetką, które zgromadził w Izbie Pamiątek.
W spotkaniu, obok lokalnych poetów i osób
zainteresowanych tematem udział wziął
burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Kórnickie Dni Nauki
we wrześniu 2014 r.
Przedstawiciele kórnickich placówek
naukowych i reprezentanci Urzędu Miejskiego w Kórniku, z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim na czele, spotkali się 13
grudnia w sprawie realizacji drugiej edycji
Kórnickich Dni Nauki. Ustalono już, że
wydarzenie zorganizowane będzie we
wrześniu przyszłego roku. Złożą się na
nie wykłady w szkołach, w placówkach
naukowych i w terenie. Kolejne spotkania
dotyczyć będą uszczegółowienia programu.

W dniu 3 grudnia 2013r, w Urzędzie
Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie,
w sprawie zapewnienia mieszkańcom
Gminy Kórnik opieki farmaceutycznej w
święta, dni wolne od pracy oraz w porze
nocnej. W spotkaniu uczestniczyli właściciele sześciu aptek, a Urząd Miejski
reprezentowali: wiceburmistrz Antoni
Kalisz, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski
i inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Beata Dobrzyńska.
W trakcie spotkania ustalono, iż apteki otwarte są w godzinach od 8.00 do
21.00. To oznacza, że są one czynne o
trzy godziny dłużej niż Przychodnia Lekarzy Rodzinnych w Kórniku, co umożliwia
realizację wydanych przez lekarzy recept. Ponadto podniesiono sprawę braku
pełnienia dyżurów nocnych przez lekarzy
na terenie gminy. Najbliższe placówki
medyczne pełniące całodobowe dyżury
znajdują się:
• w Poznaniu (20 km),
• Środzie Wlkp. (10 km) ;
• Śremie (18 km) .
Podkreślono, że mieszkańcy naszej
gminy mogą w trakcie wizyt nocnych w
dyżurujących przychodniach i szpitalach
zaopatrzyć się w leki w pełniących tam
dyżury aptekach.
Zebrani podkreślili, że koszt otwarcia
apteki w porze nocnej jest zbyt wysoki
i nieopłacalny ze względu na niewielką
sprzedaż.
Biorąc pod uwagę projekt zmian w
Prawie farmaceutycznym, pozwalający
gminom na partycypację w kosztach
utrzymania aptek oraz brak środków
finansowych w planach budżetu Gminy
Kórnik na rok 2014 ustalono że:
• mieszkańcy Gminy Kórnik będą mieli
zapewniony dostęp do aptek w ciągu
wszystkich dni tygodnia, a wyznaczone
apteki będą pełniły dyżury w święta i
niedziele,
• właściciele aptek zobowiązali się do
umieszczenia w widocznym miejscu wykazu dyżurujących aptek w porze nocnej
w miejscowościach poza gminą Kórnik.

Z RATUSZA

27 grudnia 2013 roku o godzinie 11:00,

Opr. Beata Dobrzyńska

W dniu 24 grudnia 2013r.
w Wigilię
Urząd Miejski w Kórniku
będzie czynny
do godziny 13:00

Opr. ŁG
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Po weryfikacji i podliczeniu wyników głosowania II tury konsultacji społecznych Budżet
Obywatelski Gminy Kórnik 2014 komisja zajmująca się liczeniem głosów ustaliła co następuje:
W głosowaniu zagłosowano 6295 razy,
z czego: przez Internet głosowano 1717 razy,
natomiast na kartach 4578.
Kart ważnych wpłynęło: 5675
Kart nieważnych wpłynęło: 620, z czego:
- podwójnie głosowało - 335 osób
- błędny PESEL wpisało (lub nie wpisało nr
PESEL) - 120 osób
- głosy osób niezameldowanych - 135
- brak wskazania zadania lub głosy oddane na
kartach z I tury - 22
- głosów od nieletnich -8
Po przeliczeniu głosów ważnych ustalono
ilość oddanych głosów na poszczególne zadania (w kolejności: numer zadania, nazwa
zadania, ilość uzyskanych głosów):
5. Plaża miejska w Kórniku Plac Browarowy
Kórnik - 731 głosów
10. Budowa chodnika Kórnik - Bnin ul. Armii
Krajowej i ul. Kościelna (lewa strona od krzyżówki z ul. Biernacką) - 418 głosów
12. Budowa dróg gminnych (z pasami na ścieżki rowerowe) w miejscowości Kamionki - prace
wstępne (miejscowość Kamionki, wszystkie
ulice będące własnością gminy) - 519 głosów
15. Wykonanie oświetlenia ulicy Wrzosowej w
Borówcu - 235 głosów
16. Położenie chodnika na ul. Głównej w Dziećmierowie - 87 głosów
18. Budowa chodników ze ścieżkami rowerowymi na szlaku parafialnym Kamionki
- Szczytniki – Koninko. Planowany przebieg
inwestycji: Kamionki ul. Poznańska i ul. Mostowa dalej przez Szczytniki ul. Jeziorna i Koninko

ul. Lazurowa oraz część Radiowej w kierunku
Dziennikarskiej - 404 głosów
19. Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki - Koninko (Koninko ul. Lazurowa,
Szczytniki ul. Jeziorna, Kamionki ul. Mostowa)
- 2100 głosów
23. Utworzenie ścieżki rekreacyjno przyrodniczej „Szlak Polskich Drzew” Dziećmierowo ul.
Polna dz. 119, 190, Runowo dz. 37 na odcinku
przylegającym od strony północnej do działki
124/1 obręb Dziećmierowo oraz na odcinku
przylegającym od strony południowej do działek
nr 40 i 39 obręb Runowo - 430 głosów
24. Budowa oświetlenia oraz chodnika na ul.
Prof. Zb. Steckiego w Kórniku - 425 głosów
25. Rozbudowa placu zabaw w Czmoniu oraz
mini siłowni pod chmurką - 933 głosów
27. Budowa wiaty przy centrum rekreacyjno sportowym w Borówcu - 425 głosów
29. „RADZEWSKA KRAINA SPORTU” Radzewo ul. Dworzyskowa 3 teren przy Szkole
Podstawowej w Radzewie - 1697 głosów
33. Oświetlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej
do ul. Jarzębinowej w Biernatkach - 466 głosów
34. Siłownia plenerowa Kórnik ul. Zamkowa od
strony Dunaju - 679 głosów
36. Położenie asfaltu na pofrezie Dziećmierowo
ul. Świgonia - 53 głosów
37. Profesjonalne kąpielisko z pomostami, barierką ochronną, dokami oraz siatką ochronną
na dnie wraz ze sprzętem zabezpieczającym
OSiR Kórnik - Błonie lub teren zakupiony za
„Białą Damą” - 669 głosów
39. Budowa ogólnodostępnych kortów tenisowych ze ścianą tenisową Mościenica (dz. 144/7
zgodnie z koncepcją zagospodarowania działki)
-264 głosów
40. Chodnik wzdłuż ul. Dworzyskowej (Radze-

wo ul. Dworzyskowa) -1054 głosów
51. Koninko - oświetlenie głównych ulic wraz
z budową chodnika Koninko ul. Radiowa i ul.
Pisarska - 581 głosów
52. Oświetlenie ulicy Świgonia Dziećmierowo
ul. Świgonia - 58 głosów
Do realizacji, zgodnie z wolą największej liczby głosujących, zakwalifikowano
więc zadanie nr 19 „ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki Koninko-Koninko”. Kolejne dwa miejsca
zajęły projekty z Radzewa i Czmonia
(kolejno nr 29 i nr 25).
Rozmowę z pomysłodawcą projektu nr
19 prezentujemy poniżej. Pewnego rodzaju
podsumowanie przed rozstrzygnięciem przedstawiłem Państwu w poprzednim numerze
Kórniczanina. Powtórzę podziękowania dla
partnerów akcji: szczególnie dla Stowarzyszenia Instytut Zachodni, ale także dla KCRiS Oaza
i firmy ParalotniePoznan.pl
Szeroką analizę zagadnienia przesłał nam
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Grześkowiak - członek komisji liczącej głosy.
Wywołany do tablicy napisać muszę, że
zgadzam się z większością propozycji zmian
jakie zaproponował pan Radny Grześkowiak.
Dodam jeszcze od siebie poparcie dla postulatu
uczniów kórnickiego liceum, którzy wnioskują o
obniżenie wieku uprawniającego do głosowania
do 16 lat.
O tym czy i w jakiej formie zaistnieją
konsultacje Budżet Obywatelski Gminy Kórnik
2015 zadecydują: burmistrz i Rada Miejska w
przyszłym roku.
ŁG

Wiara w zwycięstwo
była od samego
początku
Rozmowa z Kazimierzem Głuchem pomysłodawcą projektu nr 19: „Ścieżka
pieszo-rowerowa Kamionki- Sczytniki-Koninko)
Czy spodziewał się Pan zwycięstwa
w BOGK 2014? Kiedy zaczął Pan w nie
wierzyć?
Wiara w zwycięstwo była od samego
początku jednak nikt nie był tego pewny. W
Grupie podnosiliśmy się wzajemnie na duchu.
Niepewność zwycięstwa nakręcała nas do
jeszcze aktywniejszego działania. W pierwszej
turze postawiliśmy sobie cel żeby przejść do
drugiej tury, zdobycie prowadzenia było jak
wiatr w żagle. Tak naprawdę bardzo mocno
uwierzyłem, że mamy realną szanse wygrać,
w momencie gdy Burmistrz Jerzy Lechnerowski wyczytał ilość głosów zdobytych przez 19.
Wtedy pomyślałem, że jest dobrze. Naszym
celem było nie tylko zwycięstwo ale coś więcej,
chodziło również o pobudzenie mieszkańców
do uczestnictwa w życiu wsi.
Jest pan pomysłodawcą projektu nr
19. Proszę powiedzieć, jak powstała idea
ścieżki pieszo-rowerowej?
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Kazimierz Głuch podczas uroczystego ogłoszenia wyników, transmitowanego na
żywo do Szczytnik, pokazuje wręczony przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
dyplom dla zwycięskiego projektu.

Wszystko zaczęło się od pomysłu zorganizowania w naszej wsi czegoś co zainspiruje
mieszkańców i przerwie nudę panującą w
Naszych miejscowościach. W grudniu 2012
dowiedzieliśmy się o środkach finansowych
służących wspieraniu wydarzeń sportowych.
Wpadliśmy na pomysł zorganizowania rajdu
rowerowego. I tak też się stało. Przy współpracy z OSP Szczytniki oraz KGW Szczytniki
– Koninko zorganizowaliśmy w maju 2013
Pierwszy Rajd Rowerowy, który przerósł nasze
oczekiwania pod względem ilości uczestników.
Wzięło w nim udział ponad 240 rowerzystów.

Był to niesamowity sukces, który przekonał Nas
do założenia Grupy Rowerowej Szczytniki-Koninko. Sympatycy jazdy na rowerze zaczęli się
domagać i wychodzić z pomysłami wycieczek
rowerowych mających na celu poznanie pięknych okolic w gminie Kórnik.
Grupa Rowerowa zorganizowała od
czerwca do grudnia 8 wycieczek w tym ostatnią
samochodową do obserwatorium w Kórniku,
którą zatytułowaliśmy „Rowerami do gwiazd”.
Muszę się pochwalić naszym pomysłem
na spędzenie wakacji była wyprawa rowerami
ze Szczytnik na Hel. Po drodze jechaliśmy

nr 22/2013

Zdaniem Radnego
Demokracja bezpośrednia

I edycja „Budżetu Obywatelskiego” już
za nami. Zwyciężył projekt nr. 19, potocznie
nazwany „Kamionki – trasa pieszo rowerowa łącząca Kamionki, Szczytniki, Koninko,
której pomysłodawcą jest p. Kazimierz
Głuch.
Gdy podzieliłem się tą informacją z kol. radnym to wyczułem, że posmutniał… Osobiście
wyrażam swoje zadowolenie z takiego wyniku
i proszę nie nazywać mnie wrogiem projektów
przegranych. Uważam bowiem, że zwyciężyła
przede wszystkim demokracja. „Demokracja
to najgorszy sposób sprawowania władzy, ale
póki co lepszego nie wymyślono” co stwierdził
z przekąsem premier Wielkiej Brytanii Winston
Churchil. I tak jest w istocie, gdy dochodzi do
realizacji potrzeb społecznych przynoszących
powszechne zadowolenie. Jestem orędownikiem tego sposobu uczestnictwa mieszkańców
w życiu publicznym czego dałem wyraz publikując na tych łamach swoje uwagi na temat
społeczeństwa obywatelskiego.
Budżet obywatelski jako pomysł na wyrażenie potrzeb społecznych w sposób bezpośredni
narodził się w Brazylii jako budżet partycypacyjny, kiedy to mieszkańcy Porto Alegre w 1989
r. w wyborach municypalnych zagłosowali za
zgłoszonymi pomysłami. W Polsce przyjęliśmy
nazwę Budżet Obywatelski na ten sposób
udziału mieszkańców w podziale środków
budżetowych. Po raz pierwszy w Sopocie w
2011 r. mieszkańcy wypowiedzieli się na co
przeznaczą 1,2% budżetu. Rok 2012 przyniósł
doświadczenia zebrane już w wielu miastach
Polski z podziału środków do wysokości w
granicach 1% budżetów: Poznania, Łodzi,
Chorzowa, Płocka, Gdańska, Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna Koźla, Radomia, Tarnowa,
Torunia, Warszawy.
przez miejscowości, którym możemy pozazdrościć wspaniałych ścieżek rowerowych, jak
chociażby Chojnice.
Wszystkie te wyjazdy uświadomiły nam,
że w naszej okolicy brakuje ścieżek pieszo
rowerowych. Mieszkańcy Koninka, Szczytnik,
Kamionek nie mogą swobodnie i bezpiecznie
poruszać się po swoich miejscowościach.
Jako Grupa Rowerowa jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo jest najważniejsze
dla mieszkańców naszych miejscowości i stąd
powstał projekt 19 dotyczący budowy Ścieżki
Pieszo Rowerowej, która umożliwi bezpieczne
poruszanie się pieszych, rowerzystów, rolkarzy
oraz da komfort jazdy kierowcom.
Kto Pana wspierał?
Nie znam takiej osoby, w kręgu moich znajomych, która nie dałaby mi wsparcia. Przede
wszystkim Grupa Rowerowa była motorem
napędowym.
Dziękuje:
- Grupie Rowerowej za wsparcie i promowanie
projektu 19 od początku do końca i za wiarę w
zwycięstwo,
- Mediom działającym w naszych miejscowościach,
- Sołtysom i Radom Sołeckim Szczytnik, Koninka, Kamionek i Borówca za poparcie dla
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Inicjatywa burmistrza Kórnika choć nie
pionierska to jednak bardzo innowacyjna w
konstruowaniu budżetu na rok 2014, została
uchwałą Rady Miejskiej zaakceptowana i
ruszyła kampania konsultacyjna. Dzięki temu
blisko siedem tysięcy mieszkańców naszej
gminy, co stanowi około 40 % uprawnionych do
głosowania, miało okazję wyrazić swój pogląd
co pragną by, powstało ze środków publicznych
na które składają się ich pieniądze.
Dwa tysiące sto głosów oddanych w II turze
na zwycięski projekt, przesądziło w sposób
nie budzący wątpliwości jak bardzo potrzebna
jest jego realizacja. To projekt ze wszech miar
użyteczny. Zapewniający bezpieczny ruch pieszo-rowerowy na tej bardzo ruchliwej drodze
pomiędzy tymi miejscowościami, stanowiącej
trasę dojazdową w kierunku Poznania dla
tysięcy pojazdów. Nadto dający satysfakcję
mieszkańcom tych miejscowości, że mobilizacja społeczna przyniosła pożądany efekt. Nie
od rzeczy jest wspomnieć w tym miejscu o poparciu jakiego udzielili głosujący Borówczanie,
którzy za wskazaniem Rady Sołeckiej Borówca
oddali swe głosy na ”projekt nr 19”.
Pierwsza edycja „Budżetu Obywatelskiego”, przyniosła sporo uwag do jego regulaminu. Koniecznym jest jego modyfikacja, by
ten ciekawy pomysł nie spalił na panewce, a
wręcz zachęcił do jeszcze szerszego udziału
mieszkańców.
Osobiście swoje zastrzeżenia formułuję
następująco: 1. wyczerpanie puli środków przeznaczonych na jeden projekt, uważam za błąd
a nawet „wielbłąd”. To może demobilizować do
uczestnictwa mniejsze społeczności. 2. Naszą
gminę stać na to, by przeznaczyć na realizację
projektów B.O. 1% środków budżetowych w
kolejnych edycjach. 3. Udział w głosowaniu
umożliwić osobom zamieszkującym na terenie
gminy po ich zadeklarowaniu prawa wyborczego co przewiduje np. ordynacja wyborcza. Oni
znaleźli tutaj swoje miejsce na ziemi tylko inne

względy uniemożliwiają im zameldowanie, ale
wiadomym mi jest, że chcą aktywnie uczestniczyć w życiu gminy. Przecież pracownikami
Urzędu Gminy nie są tylko mieszkańcy Kórnika… 4.Wydłużenia wymaga czas konsultacji
nad projektami zgłoszonymi do B.O. Projekty
muszą być przedmiotem dyskusji środowisk,
których dotyczą, a to wymaga czasu i rozwagi
zgłaszających swoje pomysły, by nie dochodziło
do ich „dublowania”. 5.Głosowanie w II turze
winno dotyczyć max.10-ciu projektów. 6.Głosy
powinny być oddawane na jeden projekt.
Swoje uwagi formułuję „na gorąco”. Jestem
spokojny o to, że zespół osób które z takim
zaangażowaniem przeprowadziło inicjatywę
Burmistrza nie poczuje się dotknięty tymi „wytykami”. Wiem przecież, że pp Iwona Pawłowicz-Napieralska, Łukasz Grzegorowski, Robert
Jankowski całym sercem są związani z tym
pomysłem i wezmą moje sugestie za ”dobrą
monetę”, formułując regulamin II edycji, która
będzie już domeną VII kadencji samorządu
gminy Kórnik.
Na zakończenie moich wywodów, stanowiących C.D., spostrzeżeń dotyczących „Budżetu Obywatelskiego”, którymi miałem okazję
podzielić się po ogłoszeniu projektów Pierwszej
Edycji, zauważam co następuje: jesteśmy już
bardzo nowocześni. W głosowaniu II tury, a
więc na wybór spośród 20-tu projektów, 1760
głosów, zostało oddanych drogą internetową.
Czego to jest dowodem nie ośmielę się póki co
domniemywać . Ważne jest, że chciało się tylu
głosującym kliknąć myszką w naszej wspólnej
sprawie. Brawo. Demokracja zawsze zwycięży
nawet tą drogą.

projektu 19,
- Dziewczynom z KGW Szczytnik i Koninka za
pomoc w zbieraniu głosów
- Strażakom z OSP Szczytnik, Koninka i Kamionek za pomoc w zbieraniu głosów
- Liderom projektu 51,12,15,18,27
- Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do naszej wspólnej akcji
- Jak również Sponsorom wspierającym akcję
reklamową.
Dziękuje także ks. proboszczowi Jakubowi
Lechniakowi, który choć nie nawoływał do głosowania na konkretny projekt, to rozreklamował
ideę konsultacji w naszej okolicy. Ks. proboszcz
także jeździ na rowerze i identyfikuje się z naszymi działaniami.

Jakie są kolejne plany Grupy?
Chcemy aby nadchodzący rok przebiegał
pod hasłem „Mikro Podróży”, a więc niezbyt
odległych wypraw rowerowych dla każdego.
W okolicy naszych miejscowości jest tak wiele
ciekawych miejsc godnych zwiedzenia, że z
całą pewnością pomysłów nam nie zabraknie.
Naszym celem jest jazda na rowerze połączona z poznawaniem, a więc nie tylko sport, ale
również turystyka. Jeżdżąc na rowerze widzimy
znacznie więcej niż zza szyby samochodu,
dostrzegamy rzeczy, które wcześniej umknęły
naszej uwadze. Mamy również inne plany
związane z nadchodzącym nowym roku.
Zamierzamy zbudować przystań rowerową
na placu w Szczytnikach, która będzie służyła
rowerzystom. Wykonawstwo ma być czynem
społecznym.
Oczywiście najważniejszym wydarzeniem
roku 2014 będzie drugi już Rajd Rowerowy
Szczytnik i Koninka. Myślę, że tytuł Rajdu
„Razem Możemy Wiecej” spodoba się każdemu, a szczególnie tym wszystkim , którzy mają
swój udział w Naszym zwycięstwie w budżecie
obywatelskim na rok 2014.
Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować
Wszystkim, którzy oddali głos na projekt 19 i
wzięli udział w Budżecie Obywatelskim.
Rozmawiał ŁG

Jak reklamowaliście projekt?
Zostały wykorzystane prawie wszystkie
kanały komunikacyjne, przede wszystkim: rozmowa z sąsiadem, znajomym, droga mailowa,
Facebook, plakaty na tablicach ogłoszeniowych, strony internetowe naszych miejscowości
oraz Kórnika, plakaty na drodze - której dotyczył
projekt, plakaty na samochodach itp.
Po tak profesjonalnie przeprowadzonej
i skutecznej akcji staliśmy się ekspertami w
dziedzinie reklamy- czekamy na oferty.

PODSUMOWANIE KONSULTACJI

PODSUMOWANIE KONSULTACJI

Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

O czym z wielkim przekonaniem informuje
Szanownych Czytelników
Radny RM w Kórniku
Tomasz Grześkowiak
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W imieniu funkcjonariuszy
p.o. Komendanta
Straży Miejskiej w Kórniku
Szymon Krug
Życzenia
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy
wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym
stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika
nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia. To noc wyjątkowa jedyna,
niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość, niech każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem. W najpiękniejsze Święta
Bożego Narodzenia niech się spełnią wszystkie
Państwa marzenia!

Wnioski z badań Jeziora Kórnickiego

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
NA BOŻE NARODZENIE 2013
Z dalekiego Betlejem, a groty narodzenia Chrystusa
po raz 23 Betlejemskie Światło Pokoju
15 grudnia br. dotarło do Polski, do Kórnika.
Przygotujmy się do tego wydarzenia, aby w Wigilijny Wieczór
ten Święty Ogień zapłonął we wszystkich kórnickich domach.
Ogniobranie dla społeczeństwa naszego środowiska, miasta, gminy
będzie w Harcerskiej Sadybie /Poznańska 34A – budynek Ośrodka Zdrowia/:
23.12.2013 - godz. 15.00 – 18.00
24.12.2013 – godz. 11.00 – 13.00
Wraz Betlejemskim Światłem Pokoju
najlepsze, świąteczne życzenia i dobra,
które tkwi w symbolu skautowego światła
Komendantka Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

Z najlepszymi życzeniami
Marek Broniewski
Przewodniczący komisji
Infrastruktury i Rozwoju
Rady Miejskiej w Kórniku
Autor biorącego udział w konsultacjach
Budżet Obywatelski GK 2014 projektu nr 12.
„Budowa dróg gminnych (z pasami na ścieżki
rowerowe) w miejscowości Kamionki - prace
wstępne” Krzysztof Kukliński zwrócił się do
mnie w sprawie publikacji obszernego materiału na temat jego pomysłu inwestycyjnego.
Niestety z powodu braku miejsca nie jestem w
stanie zadośćuczynić prośbie pana Krzysztofa.
Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę internetową: http://dysk.onet.pl/link/K4ca2
ŁG
Wszystkim mieszkańcom Dziećmierowa
oraz Gminy Kórnik, którzy poparli w konsultacjach społecznych wnioski nr 16, nr 36 i nr
52, my wnioskodawcy składamy serdeczne
podziękowania. Nie przystąpiliśmy do II tury
głosowania ponieważ sami byliśmy bez szans
na wygranie.

KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU
Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.
Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna w Kórniku otrzymała dofinansowanie
w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” ze środków Instytutu
Książki. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom
biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Przyczyni się to do powstania nowoczesnej czytelni multimedialnej i
zapewnienia łatwiejszego dostępu do katalogu
on-line naszych zbiorów. Ze środków tych zakupiono serwer do tworzenia bazy danych, kopii
zapasowych programu bibliotecznego i obsługi
strony www Biblioteki oraz komputer stacjonarny
typu All-in-one dla pracownika czytelni i dwa zestawy komputerowe dla użytkowników Biblioteki.

PODZIĘKOWANIE!
Zespół Parafialny Caritas, przy parafii
p/w Wszystkich Świętych w Kórniku, ma zaszczyt złożyć
DROGIM FUNDATOROM PACZEK
–„PODARUJ UŚMIECH”
z serca płynące podziękowania.
Jesteśmy pod wrażeniem Państwa spontanicznej reakcji na
świąteczne wezwanie: „Podaruj uśmiech.”
Od kilku lat sprawiacie Państwo obdarowanym dzieciom
olbrzymią i niekłamaną radość, a społeczności kórnickiej przekonanie, że niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jest nadal wartością
i co najważniejsze wśród nas ciągle obecną.
Wszystkim Darczyńcom życzymy
- Szczęść Boże w 2014 roku.
Z poważaniem:
Caritas
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W latach 2012/2013 trwały kompleksowe badania stanu Jeziora Kórnickiego. Wyniki tych badań zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Kórniku i
przedstawione Radzie Miejskiej. Zawieraja one szereg szczegółowych informacji dotyczącyh składu chemicznego
wody, składu i ilości osadów dennych,
ichtofauny itd. Prezentujemy Państwu
tekst przygotowany przez jednego z naukowców wykonujących badania, który
opisał w skrócie stan jeziora i streścił dla
Państwa wnioski wynikające z otrzymanych wyników.
ŁG

Jeziora tworzące rynnę Zaniemysko-Kórnicką są zbiornikami rynnowymi, powstałymi
na skutek działalności lodowców podczas
ostatniego zlodowacenia północnopolskiego.
Jeziora są młodymi formami geologicznymi
podatnymi na stopniowe zanikanie, które polega na postępującym w czasie ich wypłycaniu.
Dochodzi wówczas do wypełniania misy jeziornej osadami nanoszonymi ze zlewni, a także jej
zarastania roślinnością, w konsekwencji czego
następuje najczęściej przekształcenie jeziora
w bagno. Naturalne procesy zanikania jezior
trwają jednak, w porównaniu z długością życia
ludzkiego, bardzo długo. Niestety działalność
człowieka istotnie skraca ten czas, m.in. na
skutek spływu różnego rodzaju zanieczyszczeń
- ścieki sanitarne, spływy nawozów z pól, ścieki
z zakładów przetwórczych itp. Jeśli obszar zlewni otaczający jezioro jest użytkowany rolniczo,
do jeziora mogą docierać środki ochrony roślin
(herbicydy) oraz nadwyżki nawozów (azot i
fosfor) nie wykorzystanych przez uprawy. Ze
zlewni zurbanizowanej (miasta i osiedla) do
jeziora spływały przed laty nieoczyszczane
ścieki bytowe. Obecnie, w „oczyszczonych”
przez oczyszczalnie ściekach wciąż stwierdza
się duże ilości fosforu pochodzącego z proszków do prania (zmiękczacz), także antybiotyki
i hormony pochodzące z przeterminowanych
leków wyrzucanych na wysypiska śmieci.
Przez szereg lat podobna sytuacja miała
miejsce w Kórniku – do tutejszego jeziora
spływały ścieki różnego pochodzenia, niejako
użyźniając zbiornik, tzn. wprowadzając substancje biogenne (azot, fosfor). Na szczęście w
ostatnim czasie sytuacja ta uległa znacznej poprawie – miasto Kórnik zostało skanalizowane,
mleczarnia praktycznie przestała funkcjonować,
do jeziora przestały w zasadzie dopływać ścieki.
Jednak to, co płynęło do jeziora przez wiele
lat, pozostało w jego osadach dennych, które
to stanowią swoistą historię życia zbiornika.
Właśnie z tego powodu odcięcie źródeł zanieczyszczeń nie powoduje najczęściej znacznej
poprawy jakości wody w jeziorze. Potrzebne
jest wtedy wykonanie działań rekultywacyjnych,
które poprawią jej jakość i pozwolą jezioru na
odnowę zniszczonych naturalnych struktur
biologicznych.
Sytuację komplikują zmiany klimatyczne.
Jeszcze 20 lat temu ulewne deszcze (20-30
litrów na m²) zdarzały się rzadko, nazywano
je nawet „deszczami 10-cio letnimi”. Obecnie
intensywne opady deszczu (30, a nawet 80 li-

20 grudnia 2013 r.

trów na m² ) mogą wystąpić kilkakrotnie w ciągu
miesiąca. W konsekwencji biogeny (fosfor), leki,
toksyny nagromadzone w rowach i kanałach
w stagnującej wodzie, lub w zagłębieniach
w lesie, gdzie zrzucano nielegalnie ścieki z
szamb, mogą w ciągu pierwszej godziny ulewnego deszczu dotrzeć do jeziora. Argument,
że substancje te ulegają rozcieńczeniu przez
wodę deszczową jest obłudny. Dla jeziora nie
ma większego znaczenia czy ładunek np. 10
mg PO4 dotrze dopływem w 1 litrze wody, czy
w 30 litrach.
Miasto Kórnik mając na uwadze kiepski stan
jeziora, objawiający się szczególnie w okresie
letnim zakwitami i słabą przezroczystością
wody, postanowiło zlecić badanie stanu jego
czystości oraz wykonanie projektu rekultywacji.

W roku 2012 i 2013 Spółka PROTE Technologie dla Środowiska na zlecenie Urzędu Miasta
Kórnik przeprowadziła badania stanu czystości
Jeziora Kórnickiego oraz dopływających do
niego cieków. Przedstawiona została również
propozycja działań, mających poprawić jakość
wody w jeziorze. Nadzór nad badaniami prowadził prof. Ryszard Wiśniewski z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu – hydrobiolog,
specjalista w dziedzinie diagnozowania i leczenia stanu jezior.
Wyznaczone zostały w sposób precyzyjny
punkty badawcze (na jeziorze oraz dopływających do niego ciekach), na których dokonano
poboru próbek wody i osadów dennych. Próbki
te zostały poddane analizie w specjalistycznym
laboratorium pod kątem licznych parametrów,
mówiących o kondycji jeziora. Pobory próbek
odbyły się w trzech sezonach - latem i jesienią
roku 2012 oraz wiosną roku 2013. Taki harmonogram poboru pozwala w miarę precyzyjnie
ocenić, jak zachowuje się jezioro w różnych
porach roku. Dodatkowo jesienią 2012r. sprawdzono skład gatunkowy organizmów bentosowych (bytujących w osadach dennych) oraz
ryb. Ocenę stanu ryb wykonano prowadząc
odłowy badawcze.
Na podstawie przeprowadzonych badań,
powstało opracowanie omawiające jakość
wody w jeziorze Kórnickim oraz propozycje
działań rekultywacyjnych. Opracowanie to
zostało omówione na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20
listopada 2013r.
Stan jeziora Kórnickiego przy zastosowaniu metodyki badań prowadzonych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

BADANIA

AKTUALNOŚCI

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt
Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2014
obdaruje wszystkich pomyślnością
i szczęściem.

w Poznaniu w latach 1996 i 2001 można
określić jako pozaklasowy. Niektóre parametry
wody uległy nieznacznej poprawie, niektóre
nieznacznemu pogorszeniu - sumarycznie nie
zanotowano jednak poprawy jakości wody w
stosunku do parametrów mierzonych przez
WIOŚ. Najgorszy stan osadów jeziornych
stwierdzono w jego najgłębszym miejscu, tj.
w rozszerzeniu jeziora tworzącym basen, na
wysokości centrum Kórnika.
Badania wykazały również, że dopływy do
jeziora (Kanał Dębiecki, dopływ na wysokości
ul. Harcerskiej oraz z rejonu dawnej mleczarni)
niosą ze sobą wody kiepskiej jakości – bogate
m. in. w fosfor. Zawartość tego biogenu oraz
azotu w zbiorniku, powoduje właśnie zakwity
wody w okresie wegetacyjnym, będąc tym
samym pokarmem dla glonów (fitoplanktonu).
Biorąc pod uwagę skład gatunkowy ryb
można powiedzieć, że zbyt mało jest drapieżników (szczupaka, węgorza, sandacza) w
stosunku do pozostałych ryb. Należy zauważyć,
że właśnie drapieżniki ograniczają liczebność
tzw. ryby białej, która to potrafi negatywnie
wpływać na jakość wody w jeziorze, czy to
żerując w dnie, czy też zjadając drobny plankton
ograniczający zakwity.
Na podstawie kompleksowych wyników
badań jeziora Kórnickiego stwierdzono, że dla
poprawy jakości wód tego zbiornika konieczne
będzie przeprowadzenie działań rekultywacyjnych.
W pierwszej kolejności należy zadbać o
jakość wód dopływających ciekami, głównie Kanałem Dębieckim oraz mniejszymi dopływami,
z terenu dawnej mleczarni i na wysokości ulicy
Harcerskiej. Jednocześnie należy prowadzić
odpowiednią kontrolę gatunkową ryb, poprzez
umiejętne zarybienia drapieżnikami. W dalszym
etapie konieczne będzie przeprowadzenie
działań rekultywacyjnych w misie jeziora, głównie na wysokości centrum Kórnika, poprzez
zabezpieczenie osadów dennych, które są
bardzo zdegradowane.
Należy przy tym pamiętać, że jezioro to
organizm żywy – na jego stan przez cały czas
wpływa otaczający obszar i wszystko, co z
tego obszaru trafia. Działania rekultywacyjne
powinny być wspomagane przez wszystkich
użytkowników korzystających z jeziora, a więc:
wędkarzy, gospodarstwa rybackie, rolników
mających swoje uprawy w bezpośrednim otoczeniu jeziora, a także korzystających latem z
plaży. Warto też podkreślić, że przywrócenie
stanu jeziora do tego jaki pamiętamy, jaki był
przed np. 40 laty nie jest absolutnie możliwe.
Można natomiast przywrócić jezioro do stanu
akceptowanego przez organizmy i użytkowników, czysto-wodnego, bezpiecznego dla kąpiących się i łowiących ryby. Co bardzo istotne,
taki stan powinien być trwały przez następne
lata. Liczba tych lat będzie zależna od samych
użytkowników i ich troski o zlewnię i jezioro.
O jezioro należy dbać tak, by zachować
jak najdłużej jego wartość krajobrazową i
rekreacyjną.
Adrian Szulczewski
Specjalista ds Ochrony Środowiska
PROTE
Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
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Inwestycje w Gminie Kórnik

Chodnik w Czmoniu

Pani Felicja Tasiemska, z domu Socha, przesłała nam w kwietniu 2012 roku
ciekawą fotografię z lat 40tych XX wieku,
przedstawiającą budynek przy Placu Niepodległości 128 (dziś Plac Niepodległości
8). Budynek jest właśnie w rozbiórce, więc
nadarzyła się okazja, by Państwu ją zaprezentować (zdjęcie po lewej).

Na schodach sklepu stoją rodzice pani
Tasiemskiej. Ojciec pani Felicji miał sklep
rzeźnicki. Dowodzi tego napis na oknie
„Skład mięsa / wyrób kiszek / Feliks Socha).
Na murze znajduje się tabliczka informująca, że w tym domu mieszkała w tamtym
czasie pani R. Piasecka - akuszerka. Przypuszczalnie fotografię zrobiono w roku 1940

lub 1941. Kto jeszcze jest na zdjęciu? Może
ktoś rozpoznaje siebie lub znajomego?
Dziękuję pani Felicji za przysłaną fotografię.
Zdjęcie z prawej strony przedstawia kamienicę podczas trwającej właśnie rozbiórki. Życzymy inwestorowi, by nowy pomysł
na to miejsce był funkcjonalny i ładny.
ŁG

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Karp w złotej panierce
ze słonecznika
Karp nie należy do najpyszniejszych
na świecie ryb, można wymienić długą
listę szlachetniejszych i smaczniejszych.
Zagościł jednak ten karp na polskich wigilijnych stołach i nie potrafię sobie wyobrazić
Świąt bez tej ryby. W moim rodzinnym
domu karpia jadało się tylko i wyłącznie w
czasie Świąt Bożego Narodzenia, dlatego
do dziś kiedy poczuję ten charakterystyczny
zapach, zapadam w nieświadomy stan błogości:- ) karp smażony w panierce z nasion
słonecznika smakuje i wygląda znakomicie i
na pewno uświetni Waszą wigilijną kolacje.

w chłodne miejsce. Jajko roztrzepać z 2
łyżkami wody. Następnie karpia obtaczać
w mące, w jajku i ziarenkach słonecznika.
Rybę wkładamy na patelnie z rozgrzanym
masłem klarowanym i smażyć na średnim
ogniu w zależności od wielkości porcji, aż
karp pięknie się zarumieni.
Smacznego!

Zapraszam na stronę
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com
gdzie znajdziecie wiele ciekawych
i prostych przepisów na smaczne dania.
Iza Jokiel

1. Budowa chodnika we wsi Czmoń
wzdłuż drogi wojewódzkiej przy ul. Bnińskiej
– etap I (od ul. Lipowej do ul. Świerkowej)
– zakończono realizację zadania, trwają
czynności odbiorowe.
2. Budowa ul. Głównej w Borówcu w
tym kanalizacji deszczowej – Wykonano
pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej (ok. 600 m). Prowadzone są prace związane z budową drogi
wraz z chodnikami. Zadanie dwuletnie –
zakończenie prac planowane w roku 2014.
3. Budowa chodnika w Szczodrzykowie przy ul. Poznańskiej – Zadanie
zakończono, trwają czynności odbiorowe.
4. Chodnik Prusinowo (dokończenie)
- Zadanie zakończono, trwają czynności
odbiorowe.
5. Budowa chodnika we wsi Robakowo – wieś - Zadanie zakończono.
6. Modernizacja ul. Leśnej w Robakowie – Zakończono opracowanie projektu
budowlanego, trwają ostatnie uzgodnienia
dokumentacji.
7. Budowa budynku socjalnego w
Dachowie - Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z
Funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych. Zadanie zakończono –
trwają czynności odbiorowe.
8. Rozbudowa budynku OSP w Radzewie – Wykonano ocieplenie ścian
zewnętrznych. Trwają roboty instalacyjne.
Termin zakończenia zadania przewidziany
jest do 31 marca 2014r.(zadanie dwuletnie).

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

W kadrze zachowane

Inwestycja w Borówcu

9. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Średzkiej w Kórniku – zakończono budowę sieci – trwają czynności
odbiorowe.
10. Kanalizacja deszczowa w Kamionkach – w trybie zapytania ofertowego
wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej.
Realizacja zadania przewidziana jest w I
półroczu 2014r.
11. Budowa oświetlenia przy ul.
Kasztanowej w Błażejewku – zakończono
budowę oświetlenia.
12. Budowa oświetlenia przy ul.
Leśnej i Szerokiej w Robakowie - zakończono budowę oświetlenia.
13. Budowa oświetlenia we wsi Borówiec (ulice: Ładna, Zakole i Nad Jeziorem)
– zakończono budowę oświetlenia – trwają
czynności odbiorowe.
14. Oświetlenie uliczne w miejscowości Borówiec w rejonie ulic Pod Borem i
Pod Lasem – opracowany został projekt
budowlany. Przygotowywane są materiały
do wystąpienia o pozwolenie na budowę do
Starostwa Powiatowego.
15. Oświetlenie boiska w Prusinowie –
trwa opracowywanie projektu budowlanego.
Termin zakończenia zadania przewidziany
jest na 23 grudnia 2013r.
16. Oświetlenie ul. Poznańskiej w
Gądkach - zakończono budowę oświetlenia.
17. Oświetlenie ulic Agatowej i Diamentowej w Kamionkach – zakończono
budowę oświetlenia – trwają czynności
odbiorowe.

W związku ze zmianą sprzedawcy
energii elektrycznej dla Gminy Kórnik (wyłonionego w trybie przetargu publicznego)
czas podłączenia nowowybudowanego
oświetlenia do sieci energetycznej stanowiącej własność ENEA Operator S.A. znacznie
się wydłużył.
18. Modernizacja świetlicy w Czmońcu – Ponownie wystąpiono do Starostwa
Powiatowego o wydanie pozwolenia na
budowę.
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Dziećmierowie – Wystąpiono do Starostwa
Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia
na rozbudowę budynku świetlicy.
Zlecono wykonanie ogrodzenia działki,
na której znajduje się świetlica.
20. Budowa centrum rekreacyjno –
sportowego w Mościenicy – Opracowany
został projekt zjazdu z ronda w Mościenicy,
który stanowi drogę dojazdowa do działki,
na której przewidziane jest centrum. Przygotowuje się materiały do wystąpienia o
pozwolenie na budowę.
Opracowany został projekt na budowę
placu festynowego z częściowym zadaszeniem. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
– Zadanie przygotowywane przez Wydział
Funduszy Pozabudżetowych.
21. Rewitalizacja Kórnika i Bnina (w
tym modernizacja rynku) – w związku z
wyłonieniem wykonawcy wpłynęło odwołanie na rozstrzygnięcie przetargu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie odwołania przez UZP.
Opr. Wydział Inwestycji
UM w Kórniku

Składniki:
• świeży karp
• sok z cytryny
• sól
• biały pieprz
• mąka
• jajka
• łuskany słonecznik
• masło klarowane
Karpia oprawić, oczyścić, podzielić na
porcje wg uznania, umyć i osuszyć. Rybę
skropić sokiem z cytryny, posolić i popieprzyć. Odstawić na minimum 30 minut
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Budynki socjalne w Dacowie
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PKPS wspiera
potrzebujących
Od sześciu lat za pośrednictwem
Agencji Rynku Rolnego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Miejsko-Gminny Zarząd Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kórniku sprowadza dla mieszkańców gminy duże ilości
artykułów żywnościowych.
Bogdan Wesołek - prezes zarządu - stwierdza: Żywność ta jest przeznaczona dla ludzi
ubogich, wielodzietnych rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Sprowadziliśmy
do gminy Kórnik pond 200 ton różnych artykułów (mąka, sery, mleko, dżemy, kasze, płatki
kukurydziane, herbatniki, kaszki manna, soki).

natomiast warsztaty artystyczne pod hasłem
„Ozdoby Bożonarodzeniowe”. Poprowadziła je
pani Kinga Kempińska - animatorka czasu wolnego. W miłej atmosferze seniorki pod okiem
pani Kingi wykonały ozdoby świąteczne, które
zostały przekazane na szczytny cel - aukcję na
rzecz leczenia Majkę Siwek. Akcja charytatywna odbyła się w czwartek 12 grudnia od godz.
17.00 w kawiarni Walentynka.

Przy okazji pragnę podziękować sponsorowi czyli państwu Michałowi i Kindze
Kowal prowadzącym firmę KM Partner przy
ul. Kuśnierskiej, za zaopatrzenie warsztatów
w niezbędne do tego materiały papiernicze,
biurowe itp. oraz gospodarzom z Walentynki.

Bogdan Wesołek uzupełnia te informacje,
iż w poniedziałek, 16 grudnia została przekazana ostatnia dostawa żywności w tym roku
- około jedna tona cukru. Od listopada dostarczono ponad 10 ton artykułów spożywczych:
ser topiony, żółty, mąka, płatki kukurydziane
dla dzieci, mleko, produkty do wypieków.
Bogdan Wesołek informuje, iż wsparto w
ten sposób ponad 1000 osób. Żywność była
złożona w strażnicy OSP w Kórniku. Pan
Bogdan dziękuje za udostępnienie na ten cel
jednego z garaży.
W listopadzie Zarząd Miejsko-Gminny
PKPS otrzymał nową siedzibę w budynku
Wielkopolskiego Zakładu Gazownictwa przy
ulicy Poznańskiej 83, dzierżawionego przez
władze samorządowe Kórnika. Bogdan Wesołek jest wdzięczny burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu za udostępnienie dwóch

pomieszczeń, podkreślając, iż dba on o seniorów. Siedziba znajduje się na parterze, zatem
starsze, niepełnosprawne osoby nie będą mieć
problemów z barierami architektonicznymi.
Znalazło tu także swoje miejsce ponad stuosobowe Koło Emerytów i Rencistów działające
przy ZM-G PKPS. Będzie tutaj działać Klub
Seniora, z którego mogą skorzystać mieszkańcy, nie tylko członkowie koła. Przewiduje
się, że będzie czynny codziennie w godzinach
10-13, a w jeden dzień również od 15 do 19.
Mogłyby się tu odbywać tematyczne spotkania
dla seniorów przygotowywane przez instruktorów Kórnickiego Ośrodka Kultury, względnie
seniorzy uczęszczaliby na nie do KOK.
Po pierwszym kwartale planuje się, że w
tym miejscu będą wydawane bezpłatne posiłki
dla 10 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Ma to być możliwe dzięki pomocy
ze strony dotychczasowych sponsorów ZM-G
PKPS w Kórniku.
Bogdan Wesołek przypomina, iż Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Kórniku działa
od początku powstania tej organizacji, czyli
55 lat.
Robert Wrzesiński

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Drogiej Koleżanki

śp. Jolanty Halamy
wieloletniej, zasłużonej Nauczycielki(1986 – 1990)
oraz wicedyrektorki (1974 – 2002)
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku
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Kórnicki Mikołaj 2013 r.

Wydawać się mogło, że wszystkie siły
przyrody i złośliwość przedmiotów martwych sprzysięgły się, by nie doszło do
świętowania Kórnickich Mikołajek 2013.
Tradycyjnie program zakładał uroczyste
zapalenie choinki na kórnickim rynku, gdy
tylko się ściemni. Jednak około południa
silny wiatr złamał świąteczne drzewko.
Mimo tego zdecydowaliśmy się z Panem
Burmistrzem Jerzym Lechnerowskim nie
odstępować od tego zwyczaju i zapalić
chociaż iluminację na plantach. O godz.

16.30 przybyli motocykliści z klubu Mad
Dogs, zjawiła się Orkiestra Dęta, uczennice z kórnickiego gimnazjum, które wcieliły
się w rolę Śnieżynek, Pan Wiceburmistrz
Antoni Kalisz, pracownicy Urzędu Miejskiego i dzieci z rodzicami. Śnieg sypał tak
intensywnie, że po chwili wszyscy zamienili
się w bałwanki. Pomimo tego, tradycji stała
się zadość i przy dźwiękach fanfar granych
przez Orkiestrę Dętą kórnickie planty rozbłysły świątecznymi lampkami.
Następnie szybko przenieśliśmy się do

Kórnickiego Ośrodka Kultury, gdzie pomimo awarii prądu, przy blasku świec licznie
zgromadzone rodziny przednie się bawiły
oglądając „Bajkę o smutnym chłopcu”
biorąc udział w konkursach i zabawach,
podziwiając zespół bębniarski KOK i samemu grając na bębnach. A co najważniejsze
objadając się łakociami, którymi częstował
przesympatyczny św. Mikołaj.

KULTURA
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Dla Seniorek i Seniorów

Spotkanie z Ewą Sznura - projektantką i
stylistką oraz doradcą wizerunkowym odbyło się
w kawiarni Walentynka. Tematem przewodnim
był spotkania był styl, jego poszukiwanie, trendy
w modzie, dobieranie dodatków, akcesoriów
pozwalających kreować nasz wizerunek, a
co za tym idzie pozwalającym poczuć się
atrakcyjnym, znaleźć swój styl jako przypisany
znak rozpoznawczy, wpływający pozytywnie
na nasze samopoczucie. Prelegentka udzieliła
takze porad w sprawie uporządkowania swojej
szafy (tzw. detoxu szafy). Każda z uczestniczek,
a było ich blisko 30, miała przeprowadzoną
osobiście analizę sylwetki, pozwalającą dobrać
odpowiednie zestawy ubrań korzystnie wpływających na wygląd, bo dostosowanych do typu
urody i predyspozycji. Największe zainteresowanie wzbudziło przedstawienie kilku złotych
zasad wpływających korzystnie na poprawę
naszego wizerunku m.in..: - odsłaniajmy najszczuplejsze miejsca ciała: nadgarstki, kostki,
szyja; - świadomie uwidaczniajmy swoje atuty;
- wyrównujmy proporcje między dołem sylwetki
a górą. Styl jest kwestią proporcji.
5 grudnia br. także w Walentynce odbyły się

Sławek Animucki
Foto - Piotr Mastalerz

Organizatorka opisanych spotkań
Wioletta Kaczor

Podziękowania za zakup „schodołaza”,
dzieki któremu mogę swobodnie wchodzić
i schodzić na I piętro , ponieważ mam niedowład nóg.
Podziekowania składam Paniom:
Krystynie Janickiej z KTPS oraz Anicie
Wachowiak i Anecie Szarzyńskiej ze Stowarzyszenia „Klaudynka” za dofinansowanie
zakupu.
Szczególne podziękowania składam
kol. Darii Tuczyńskiej za rozpoczęcie starań
i wiarę w powodzenie zakupu oraz Panu
Romanowi Genstwie za załatwienie wszystkich spraw, zorganizowanie prezentacji
wymarzonego schodołazika i sfinalizowanie jego zakupu.
Hanna Bartkowiak

nr 22/2013

Jasełka
w przedszkolu
Dnia 09 grudnia w przedszkolu w Szczodrzykowie grupa „Pracowitych mrówek”
oraz „Tęczowych motyli” zaprezentowała
rodzicom długo oczekiwane i przygotowywane przedstawienie jasełkowe. Było
to przedstawienie nietypowe ponieważ
oprócz tradycyjnych postaci udział w nim
wzięły postacie z bajek. Piękna scenografia, muzyka, nastrój spowodowały, że tego
dnia można było poczuć prawdziwą magię
świąt. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
wspólnie zasiedli do stołu co spowodowało,
że to przedświąteczne spotkanie nabrało
rodzinnego charakteru.
Małgorzata Wlazły-Ogórkiewicz

WIEŚCI Z PRUSINOWA

W dniach 16 XI i 17 XI 2013 Rada Sołecka
wsi Prusinowo zorganizowała turniej bilarda
dla mieszkańców. Wzięło w nim udział 16 zawodników. Zwyciężył Adam Płatek, II miejsce
zajął Tomasz Oboda, III miejsce Sławek Jaskuła, IV miejsce Tadeusz Kuźma. Pierwsza
czwórka zawodników otrzymała nagrody. Na
zakończenie turnieju zawodników jak również

kibiców zaproszono na poczęstunek.
W dniu 8 XII 2013 została zorganizowana z okazji Mikołajek impreza, na której
odbyły się konkursy. Wzięło w niej udział ok.
27 dzieci. Każde dziecko uczestniczące w
konkursach otrzymało nagrodę. Na zakończenie zaproszono uczestników
na mały
.
poczęstunek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Rada
Sołecka i Sołtys pragną złożyć wszystkim
mieszkańcom wsi Prusinowo najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów, a także
radości i uśmiechu oraz szczęśliwego
Nowego Roku.
Sołtys wsi Prusinowo
Tadeusz Kuźma

.
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wykorzystania materiałów. Ważną rolę
odgrywa sposób wykonania postaci, który
często decyduje o przyznaniu wyróżnienia.
Co można zobaczyć? Szopki wykonane
ze styropianu, masy solnej, doniczek, roztartej plasteliny... Niektóre są bardzo proste,
wykonane z kilku kawałków szkła lub w
akwarium, inne niezwykle bogate - jak te
z koronek, filcu, wełny... Wszystkie zawierają to, co w tym miniaturowym „teatrzyku”
niezbędne, a więc żłóbek i najważniejsze
postacie. Gdy dodamy do tego niezwykłą
fantazję wykonawców to efekt jest imponujący. W tym roku po raz pierwszy pojawiła
się szopka miodowa w małym słoiczku,
poznański ratusz z kolorowych piór, Święta

rodzina pod rozbitym, starym, glinianym
garncem, we wnętrzu wielkiej wiklinowej
kuli na której umieszczony jest most Rocha
z malusieńkimi kłódkami, wnętrze Muzeum
Narodowego, poznański Okrąglak i oczywiście nowy dworzec w Poznaniu.
7 grudnia o godz. 12.00 w Muzeum
Etnograficznym w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez przedstawicieli organizatorów: Agnieszkę Byczyńską-wicedyrektor Gimnazjum w Robakowie,
Witolda Przewoźnego-kustosza Muzeum
Etnograficznego w Poznaniu oraz Mariusza
Polarczyka-TMMP i PZChiO w Poznaniu
oraz otwarcie pokonkursowej wystawy. Jury
wyróżniło 53 szopki, nagrody natomiast
otrzymało 45 prac.
Należy również podkreślić, że prace nienagrodzone są wyróżnione - obecność na
wystawie w Muzeum Etnograficznym, które
ma przecież rangę Muzeum Narodowego,
stanowi nie lada uznanie - uczestnicy konkursu biorą udział w prawdziwej wystawie
i są traktowani bardzo poważnie. Odwiedzający wystawę, która potrwa do końca
stycznia 2014r., będą mogli nominować
wystawione szopki do nagrody publiczności, która wręczona zostanie 26 stycznia
2014r. o godz. 12.00.
W imieniu organizatorów, Gimnazjum w
Robakowie zaprasza wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w kolejnej XVI edycji
konkursu w grudniu 2014 roku.

25 lat
Jubileusz „Kórniczanina” - pół żartem,
pół serio - odbył się 7 grudnia w kórnickiej
Oazie. Nieoficjalny komitet organizacyjny
przygotował dla gości wiele atrakcji, a bohaterami dnia byli, obok lokalnej gazety, także
Kórniczanie i ludzie z Kórnikiem związani.
Przypadający w tym roku jubileusz pierwszego współczesnego wydania Kórniczanina
stał się pretekstem do przygotowania książki
zawierającej kilkadziesiąt wywiadów z ciekawymi, związanymi z naszym miastem i gminą
osobami. Książkę tą zaprezentowano podczas uroczystości w Oazie, a wielu bohaterów
przygotowanych przez Janinę Przybylską i
autora tego sprawozdania wywiadów, gościło
na sali i długo po części oficjalnej rozdawało
autografy nabywcom publikacji. Ksiażkę
nabyć można w wydziale Promocji Gminy.
Część artystyczną jubileuszu stanowił
- niekonwencjonalnie jak na tego typu imprezy - kabaret. Przygotowała go własnymi
siłami grupa Kórniczan w składzie: Janina
Przybylska, Magdalena Błaszak, Katarzyna
Kaczmarek, Agata Kiełpińska, Krystyna Janicka, Marek Haremza, Robert Jankowski,
Wiktor Szumacher, Łukasz Zimny i autor
niniejszego tekstu.
Sami przygotowaliśmy skecze, piosenki,
muzykę, scenografię i kostiumy. Dwa zaprezentowane podczas imprezy krótkie filmy
naszego pomysłu nakręcił Hubert Marciniak.
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TO JUŻ 15 LAT ZA NAMI...!

183 szopki zgłoszono do piętnastego
konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, zorganizowanego przez
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, wraz z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu i Towarzystwem
Miłośników Miasta Poznania.
Na wsiach w czasie świąt Bożego
Narodzenia szopka była noszona przez
grupę chłopców, którzy przebrani za turonia, niedźwiedzia, śmierć, diabła czy babę
wizytowali gospodarstwa, śpiewając kolędy
i składając życzenia. Dziś już tego nie ma...
Prezentacje szopek mają długą tradycję. Pierwsza odbyła się na początku XIX
wieku w oddziale ludoznawczym Muzeum
Wielkopolskiego, a organizowali ją Helena
i Wiesław Cichowie. Dziś partnerem konkursu i prezentacji jest m.in. Gimnazjum w
Robakowie.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców całego województwa wielkopolskiego.
W konkursie udział biorą wszyscy - dorośli,
młodzież i dzieci. W tegorocznej, piętnastej
już edycji, udział wzięła po raz 6 stulatka Stanisława Szczęsnowska oraz trzylatek
- Leon Neumann.
W tegorocznej edycji możemy oglądać
183 szopki. O tym, które zasłużyły na nagrody, zdecydowało po raz pierwszy jury
nie należące do organizatorów konkursu
- artyści plastycy z Poznania. Jurorzy
zwracali uwagę m.in. na formę wykonania
szopki, nawiązania do tradycji i elementów
regionalnych, odniesienia do legend świata
baśni i symboli. Pod uwagę wzięto również
stronę plastyczną: kolorystykę czy sposób

Foto. R. Buda

Poczucie humoru grupy nazwanej roboczo „Kabaret ... bez jaj!” sprawdziła liczna publiczność - do Oazy przybyło około 200 osób.
Czy się udało? Ludzie śmiali się mniej
więcej w tych miejscach, w których to zaplanowaliśmy - a o to przecież chodziło. Grupa
kabaretowa planuje więc w przyszłości kolejne występy.
Trzecim elementem programu było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Kórnika Portret Własny”, któremu towarzyszyła
wystawa nagrodzonych prac. Docenić należy
wielką pracę jaką w przeprowadzenie konkursu włożył jego pomysłodawca Tomasz Siuda.
Na koniec był też jubileuszowy tort, oficjalne i nieoficjalne życzenia oraz gratulacje dla
redaktora naczelnego - za które niniejszym
dziękuję. Dziękuję także gościnnej Oazie, jej

kierownikowi i pracownikom, za życzliwość i
pomoc. Dziękuję Gimnazjum w Kórniku za
udostępnienie sztalug, Bibliotece Publicznej
i KOKowi za miejsca do prób oraz wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu
programu oraz w organizacji jubileuszu.
Dziękuję widzom za przybycie na imprezę,
a także dziękuję Czytelnikom Kórniczanina
za to, że są.
Przy okazji zapraszam do lektury materiału prasowego przygotowanego 5 lat temu
przez Barbarę Morasz, który opisuje historię
naszego periodyku, a został opublikowany w
okolicznościowej broszurze. Jej elektroniczną
wersję znajdziecie Państwo na stronie
http://kornik.pl/publikacje/pdf/08/broszura.pdf
Łukasz Grzegorowski
Foto. G. Kerber

Olga Gogolewska
Gimnazjum w Robakowie

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…W SZCZYTNIKACH!
Słowami tej kolędy rozpoczęto spotkanie opłatkowe w Klubie w Szczytnikach.
Na spotkanie zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą
Straż Pożarną z ich prezesami Genowefą
Błotną oraz Waldemarem Jankowiakiem na
czele, zaproszono seniorów i strażaków ze
Szczytnik oraz szczytnicką grupę rowerową. Przybył również ks. Jakub Lechniak,
proboszcz nowo erygowanej w 2013 r.
parafii szczytnicko-kamionkowskiej pod
wezwaniem Matki Teresy z Kalkuty. Obecnie jest on budowniczym kaplicy parafialnej, a docelowo kościoła. Obchodzono
sukces zwycięstwa w Konkursie „Budżet
Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 Rok”.
Nastrój spotkania podkreślał piękny żłóbek,
choinka, świąteczny wystrój stołów i sali. Dzieci
szkolne w trzydziestoosobowej grupie pod
kierunkiem Beaty Urbaniak pedagoga Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej przygotowały
spektakl jasełkowy. Przy dźwiękach muzyki
pod kierunkiem Patrycji Szalczyk „śpiewano i
grano na cześć nowonarodzonego”. W rytm
spektaklu, na jego zakończenie włączył się
senior Stanisław Jaskuła, który solo odśpiewał
przez siebie stworzone dwie pieśni: szczytnicką kolędę, oraz pieśń na cześć zwycięstwa w
konkursie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
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Foto. R. Buda

Delegacja z gminy Kórnik w Fundacji WOŚP

łączącej Koninko, Szczytniki i Kamionki. W
marcu 2013 r. powstała w Szczytnikach grupa
rowerowa. Podczas wycieczek rowerowych
po Polsce stwierdzono, że na terenie gminy
brakuje takich ścieżek pieszo-rowerowych. Tym
większy sukces, że o ścieżkę walczyło ponad
dwa tysiące głosów mieszkańców Szczytnik,
Kamionek i Koninka. Inicjator akcji Kazimierz
Głuch obecny na spotkaniu podziękował za
udział w tej akcji, o czym pięknie opowiedział
ks. proboszcz Jakub Lechniak, rodem z Buku.
On też złożył życzenia wszystkim obecnym oraz

odczytał słowa ewangelii przed dzieleniem się
opłatkami. Szczytniki, z dala od centrali gminnej
na organizowanie własnego życia kulturalnego
mogą liczyć tylko na siebie. Tradycja spotkań
opłatkowych sięga tutaj międzywojnia gdy
sołtysował Szczytnikami Ludwik Szczepaniak,
oraz czasów istnienia Klubu „Rolnika” którym
kierowała Gertruda Karpińska ze swoim zespołem. Przyszłość Szczytnik, Kamionek i wsi
Koninko zapowiada się coraz ciekawiej, bo stąd
jest coraz bliżej metropolii poznańskiej.
Kazimierz Krawiarz

nr 22/2013

13 grudnia br. delegacja z gminy
Kórnik w składzie: Krystyna Janicka
szefowa kórnickiego Sztabu WOŚP, radny Marek Broniewski, kierownik KCRiS
„OAZA” Wojciech Kiełbasiewicz oraz
pracownicy Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego: Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz Robert Jankowski odwiedzili
Fundację WOŚP przy ulicy Dominikańskiej w Warszawie. Celem wyjazdu było
załatwienie niezbędnych formalności
związanych z Finałem WOŚP w Kórniku.
Jednym z elementów wizyty było
spotkanie z Jurkiem Owsiakiem. Po
raz kolejny została złożona propozycja,
żeby kolejny Finał WOŚP startował z
Kórnika.
Robert Jankowski

20 grudnia 2013 r.
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Gdy ponad miesiąc temu zapraszałam Państwa do wzięcia udziału w
„Wielkim Dyktandzie o Pióro Jadwigi
Zamoyskiej”, napisałam, że marzy
nam się, by na stałe wpisało się ono
do kalendarza wydarzeń kulturalnych
w naszym mieście. Pierwszy krok do
realizacji tego planu już za nami, a to
przede wszystkim dzięki „śmiałkom”,
którzy przystąpili do konkursu, a wśród
których znalazł się Burmistrz Kórnika.
7 grudnia, mimo że była to sobota, a
zimowa już pogoda utrudniała dotarcie do
naszej szkoły, w ławkach czterech sal zasiedli znawcy ortografii – uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych, liceów
ogólnokształcących, ale i dorośli kórniczanie, by zapisać w ponad 200 słowach
– pułapkach tekst poświęcony Jadwidze
Zamoyskiej. Dla każdej grupy wiekowej
przygotowane zostało inne dyktando, jednak wszystkie dotyczyły patronki naszego
liceum – „kórniczanki, Wielkopolanki,
polskiej patriotki, nietuzinkowej postaci, arcyciekawej kobiety, ciemnowłosej i bystrookiej damy, spoglądającej z czarno-białej
fotografii, zażywającej ultranowoczesnej
kuracji wodoleczniczej u niemieckiego
hydroterapeuty, zamężnej z ponaddwukrotnie starszym wujem, przechadzającej
się krużgankami haremów ormiańskiej
arystokracji”. To tylko próbka tego, z czym
musieli zmierzyć się uczestnicy konkursu,
łamiący sobie głowy nie tylko szczególnie
trudnymi wyrazami, ale i interpunkcją,
która kilka razy przesądziła o zwycięstwie.
Wśród mistrzów znalazły się osoby, które
napisały dyktando, nie popełniwszy żadnego błędu ortograficznego.
W najmłodszej kategorii wiekowej
(10-13 lat)
• I miejsce zajęła Julia Kawalec (ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie)
• II miejsce – Marianna Grynia (ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie)
• III miejsce – Weronika Łoś (ze Szkoły
Podstawowej w Kórniku)

W kategorii szkół gimnazjalnych:
• I miejsce zajął Jakub Piasny
(z Gimnazjum w Robakowie)
• II – Urszula Michalak
(z Gimnazjum w Kórniku)
• III – Daria Rozmiarek
(z Gimnazjum w Kórniku)
W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych:
• I miejsce zajęła Marta Przybył
( z Zespołu Szkół w Kórniku)
• II – Julia Wójcik
(z Zespołu Szkół w Kórniku)
• III – Angelika Majewska
(z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu)
W kategorii otwartej
(pełnoletni kórniczanie):
• I miejsce zajęła Katarzyna Sibilska,
• II – Monika Lewandowska,
• III – Michał Dzieliński
Zwycięzcy, zdobywcy „Pióra Jadwigi
Zamoyskiej”, otrzymali piękne statuetki,
ufundowane przez Burmistrza Gminy Kórnik, który udzielił także wsparcia finansowego przy organizacji dyktanda, a nagrody
– zestawy składające się (jak zobowiązuje
tytuł konkursu) z wiecznych piór, książek,
edukacyjnych gier planszowych (takich jak
cieszące się popularnością „Kolejka” wydana przez IPN czy „Carcassonne”) otrzymali
laureaci dzięki Staroście Powiatowemu,
Fundacji Zakłady Kórnickie, Kórnickiemu
Stowarzyszeniu Ogończyk, Instytutowi
Dendrologii PAN w Kórniku. Konkurs został objęty także honorowym patronatem
przez Starostę, Burmistrza, Fundację
Zakłady Kórnickie i Bibliotekę Kórnicką
PAN. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
poparcie naszej inicjatywy i pomoc.
Pełna lista uczestników z przyporządkowanymi miejscami, które zajęli, jak i wszystkie teksty dyktand, zostały opublikowane
na stronie internetowej Zespołu Szkół w
Kórniku (www.zskornik.powiat.poznan.pl).
Niewtajemniczonym wyjaśniam, że zgodnie z regulaminem, ale przede wszystkim

„Klaudynka”
serdecznie zaprasza
członków Stowarzyszenia
na spotkanie noworoczne

„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń,
które odbędzie się 5 stycznia 2014 r.
w restauracji „Biała Dama” w Kórniku.

zasadami gwarantującymi dobrą zabawę,
mogli oni pozostać anonimowi, więc nie
znajdziecie tam Państwo nazwisk (proszę
nie szukać ani tego na L., ani żadnego
innego), a tylko spis kombinacji liczb –
czytelny wyłącznie dla zainteresowanych.
Podkreślam – wyłącznie! Nawet komisja nie
wie, która praca to „intelektualna własność”
Burmistrza…
Prace oceniały polonistki, nauczycielki
naszej szkoły – emerytowane: pani Maria
Weychan – Nowak i pani Maria Kuczyńska – Nowak oraz uczące obecnie: pani
Anna Ryks – Jagodzińska, pani Żaneta
Jaśkowiak i pisząca te słowa, a podpisana
poniżej.
Dla kilku uczestników konkurs stał się
okazją do spotkania po latach ze swoimi
nauczycielkami. Z zazdrością słuchałam,
jak na szkolnym korytarzu od dawna już pełnoletni kórniczanie dopytują: „pani profesor
[ach, teraz już tak żaden uczeń nie mówi],
ale czy tam miał być przecinek, czy nie?”
Gdyby próbować stworzyć ranking najczęściej popełnianych błędów, to na pierwszym miejscu znalazłyby się właśnie owe
„przecinki”, czyli błędy interpunkcyjne. Zaraz za nimi wyrazy wymagające znajomości
zasad pisowni łącznej i rozłącznej. Trzecim
bezsprzecznie najtrudniejszym słowem
okazał się przymiotnik: „biedermeierowski”.
Na pocieszenie dodam – w przyszłym roku
już się nie pojawi; Zamoyska na pewno nie
zasiądzie w takowym fotelu.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim, laureatom, ale i tym, którzy zmierzyli się ze
sobą, odważyli się sprawdzić. Dla nas,
pomysłodawców i organizatorów „Wielkiego
Dyktanda” to też był sprawdzian. Zachęcamy do podzielenia się spostrzeżeniami,
uwagami (prosimy o przysyłanie komentarzy na adres dyktando.zskornik@op.pl),
które pomogą nam za rok powiększyć grono
miłośników ortografii.
W imieniu organizatorów
Agnieszka Fijałkowska

Stowarzyszenie „Klaudynka” serdecznie zaprasza na

V Charytatywny Bal Klaudynki
który odbędzie się 18 stycznia 2014 r. o godz. 20.00
w Restauracji „Biała Dama”.
Cena biletu 85,00 zł od osoby.
Przewidywanych jest wiele atrakcji!
Dochód z balu zostanie przeznaczony na wyposażenie „siłowni pod chmurką”
w przyrządy sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Początek spotkania o godz. 14.00.
Bilety do nabycia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku
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Charytatywny Mikołajkowy Maraton Zumby
Z inicjatywy instruktorek Zumby Fitness
Natalii, Pauliny i Emiliany w niedzielę 8 grudnia
2013 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr
2 w Kórniku zorganizowano kolejną akcję dla
Majki. Tym razem był to Charytatywny Maraton
Zumby. W czasie trwającej 3 godziny świetnej
zabawy przy gorących rytmach latynoamerykańskich na sali gimnastycznej można było
spalić zbędne kalorie. Tego popołudnia do
naszej szkoły przybyli nie tylko wielbiciele tańca.
Kawiarenka zorganizowana przez grono przyjaciółek instruktorek Zumby oferowała pyszne
ciasto i kawę, które miały licznych zwolenników.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
z rękodziełami przygotowane przez uczniów,
rodziców oraz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej. Znaleźć
można było: serwetki haftowane, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, wyroby ze spiżarni
babuni, aniołki z masy solnej, czajniki, puzzle,
a nawet sianko. Wiele osób nabyło prezenty
gwiazdkowe dla najbliższych. Przecudny, a
zapewne przepyszny domek z piernika trafił
w ręce pana burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, który także przybył do naszej szkoły,
aby wesprzeć akcję dla Majki. W dniu wolnym
od pracy licznie pojawili się też nauczyciele
i pani dyrektor Zofia Talarczyk. Niezawodna
Rada Rodziców kolejny raz zaoferowała ręcznie
KLSA tabela jesień 2013
01.12.2013
Wyniki meczy: 24.11.2013
Gutshot Kórnik – Zbrudzewo 3-0
Amatorzy – Gutshot Kórnik 3-0
Wyniki meczy 01.12.2013
Amatorzy –KOLBA Bnin 3-0
Gutshot Kórnik – Dynamix 3:0
Zbrudzewo – Dalkia Poznań 3:0
Amatorzy - Gutshot Kórnik 3:0
P – mecz przełożony
W – walkower

KOLARSTWO
PRZYGOTOWANIA DO SEZONU KOLARSKIEGO 2014 ROZPOCZĘTE
W ostatnie dwa grudniowe weekendy
kadra narodowa juniorek pod wodzą trenera
Roberta Taciaka rozpoczęła przygotowania
do sezonu 2014. W siedmioosobowej grupie
torowej znalazły się aż cztery zawodniczki
kórnickiego Limaro. Nikol Płosaj, Natalia Radzicka, Natalia Nowotarska i Weronika Humelt.
Dwie konsultacje w Pruszkowie miały na celu
doskonalenie techniki jazdy w drużynie, choć
każda z konsultacji kończyła się sprawdzianem
na 3km. Za pierwszym razem zespół składający
się z reprezentantek UKS Jedynka Limaro
Kórnik uzyskał czas 3 min 51 sek., a po dwóch
tygodniach zawodniczki uzyskały czas 3:47
sek., który jak na grudniowe warunki jest już
optymistyczny. Przed polskim zespołem juniorek bardzo bogaty kalendarz, zarówno startowy
jak i przygotowawczy. Na początek w styczniu i
lutym 4 konsultacje na torze w Pruszkowie, następnie zgrupowanie w Zakopanem, a w marcu
zgrupowanie w Hiszpańskim Lloret De Mar. Od
kwietnia początek startów w zawodach, min.

20 grudnia 2013 r.

wykonane cudeńka. Dużo radości zebranym
sprawiła licytacja przeprowadzona przez
członków Kórnickiego Towarzystwa Pomocy
Społecznej. Maraton Zumby urozmaicony był
licznymi konkursami z nagrodami. Opłata za
wstęp na maraton była dowolna. Uczestnicy nie
żałowali grosza za możliwość zrzucenia zbędnych kilogramów i wrzucili do puszki 779,50
zł. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Oświaty Kórnickiej, które zebrało kwotę 639,84

Mc.
1
2
3
4
5
6
7
8

Drużyna
Amatorzy
Gutshot Kórnik
Zbrudzewo
Kolba Bnin
Dynamix
Dalkia Poznań
UKS Środa
Everblue

zł. Dzięki niedzielnej akcji kwota zgromadzona
na koncie na leczenie i rehabilitację dla Majki
Siwek wzrośnie o 2950,15 zł. Wszystkim, którzy
otworzyli swoje serca w imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy.
Na zajęcia Zumby Fitness zapraszamy w
każdą środę o 18:30 do sali gimnastycznej SP
nr 2 w Kórniku.
Organizatorzy

Mecze Zw. Po.
22
19 3
20PP 15 5
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6
4
19P
4 15
19P
4 14
20
3 17
12
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starty szosowe w Holandii, Niemczech i w Czechach. W maju już torowe mistrzostwa Polski w
Pruszkowie. W czerwcu zgrupowanie wysokogórskie we włoskim Livinio, a następnie szosowe mistrzostwa Polski w Sobótce. Na początku
lipca szosowe mistrzostwa Europy w Szwajcarii,
a po ośmiu dniach torowe mistrzostwa Europy
w Portugalii. W przypadku zdobycia medalu w
Portugalii, kadra narodowa juniorek w sierpniu
poleci na torowe mistrzostwa Świata do Seulu
(Korea). Jedna z Polek pod koniec sierpnia
weźmie udział w Młodzieżowych Igrzyskach
Olimpijskich w Chinach. Wrzesień to wysokogórskie zgrupowanie w Sierra Newada, które
zakończy się startem w szosowych Mistrzostw
Świata w Ponferrada (Hiszpania). Zawodniczki
kadry młodzieżowej do lat 23, w której znalazły
się, aż trzy reprezentantki Kórnickiego Limaro,
Alicja Ratajczak, Viktoria Żegleń i Natalia Morytko, centralne przygotowania zaczną dopiero
od marca, również od hiszpańskiego Lloret de
Mar, ale wcześniej będą szkolone z ramienia
klubu, a przygotowania będą bardzo podobne
do grupy juniorek. Kadra torowa juniorów
obecnie jest na zgrupowaniu szkoleniowym w
Kołobrzegu, w której nie brakuje zawodników Limaro z medalistą Mistrzostw Europy Patrykiem

SPORT

KULTURA

Nie tylko Burmistrz
pisał „Wielkie Dyktando”
czyli – zobaczymy się za rok

+
59
50
20
18
18
12
25
21

16
20
15
47
44
53
16
21

Punkty
55
45
16(1w)
12
9(7w)
-2 (12w)
22(2w)
16(2w)

Rajkowski na czele i Patrykiem Matuszakiem.
Droga w przygotowaniach torowców z grupy
sprintu sporo różni się od dziewcząt, gdyż Ci
zawodnicy dużo więcej muszą spędzić na
torze, a w tym wypadku będzie to Pruszków.
Starty międzynarodowe to już to samo co wśród
dziewcząt, czyli ME to Portugalia, a MŚ również
Korea, do której ekipa wyjedzie pod warunkiem
zdobycie medalu mistrzostw Europy. Warto
dodać, że tuż przed wyjazdem do Kołobrzegu, nasi juniorzy startowali w Pruszkowie na
Mistrzostwach Polski w sprinterskim wieloboju
wraz z seniorami, Na których Patryk Rajkowski
sprawił sporą niespodziankę i zdobył brązowy
medal, a Patryk Matuszak był jedenasty. Na
zakończenie pozostaje dziesiąty kadrowicz, zawodnik Limaro, Szymon Korcz, który znalazł się
w grupie szosowej trenera Waldemara Cebuli.
W tym wypadku zgrupowania będą bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy i Świata, ale za
to jest sporo startów w Pucharach Świata dla
juniorów w całej Europie, a Szymon znalazł się
w pierwszym składzie trenera (8 osób) Cebuli.
Jeśli wykorzysta swoją szansę, to również jego
kariera może być bardzo bogata.
Paweł Marciniak
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FINAŁ MISTRZOSTW Wielkopolski
w TENISIE STOŁOWYM- 3.12.2013
W Krzyżu odbyły się Finały Mistrzostw
Wielkopolski w drużynowym tenisie stołowym
gimnazjalistów. Nasi mistrzowie powiatu i
rejonu: Filip Kujawa i Hubert Kapusta wśród
13 najlepszych par z całego województwa
zajęli miejsce 9. Tym samym zdobyli cenne
punkty do współzawodnictwa sportowego szkół
w województwie. Na tym poziomie mistrzostw
startują już tenisiści grający w klubach tenisa
stołowego. Dziękujemy i gratulujemy.
BRĄZOWE MEDALE
KOSZYKARZY ZS KÓRNIK
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w dniu
3.12.2013 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego szkół ponadgimnazjalnych w
koszykówce chłopców. Reprezentacja Zespołu
Szkół w Kórniku w składzie: Mateusz Szyc,
Wojciech Słabolepszy, Filip Toś, Chrystian
Pluta, Marcin Buszkiewicz, Łukasz Brylewski,
Krzysztof Starosta, Wojciech Kapusta, Patryk
Kuberacki, Szymon Korcz wywalczyła trzecie
miejsce. Wyniki spotkań:
Grupa B:
LO Tarnowo Podgórne – ZS Kórnik 27-18
ZS Mosina – ZS Kórnik 11-38
LO Tarnowo Podgórne – ZS Mosina 46-18
Półfinał:
ZS nr 1 Swarzędz – ZS Kórnik 30-17
Mecz o 3 miejsce:
ZS Puszczykowo – ZS Kórnik 22-27
SIATKÓWKA SP W SZCZODRZYKOWIE
Tradycyjnie mistrzostwa gminy w siatkówce szkół podstawowych odbyły się w Szkole
Podstawowej w Szczodrzykowie i wyłoniły
najlepsze nasze szkoły na zawody powiatowe.
Dwudniowe imprezy otwierała oraz puchary,
dyplomy medale wręczała p. dyr. Małgorzata
Siekierska. Startowały reprezentacje naszych
wszystkich szkół w gminie. Tu trzeba przyznać,
że młodzi siatkarze byli dobrze przygotowani
przez swoich nauczycieli. Siatkówka do nauki
jest grą trudną. Kopać piłkę można wszędzie,
grać w siatkówkę nie tak prosto, szczególnie w
tak młodym wieku. Na tym etapie gra się czwórkami na mniejsze boisko. Przy czym najpierw
gra pierwsza czwórka, później druga a jeśli jest
trzeci mecz to dopiero wtedy można dowolnie
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złożyć drużynę ze wszystkich zawodniczek./
zawodników. Przy takim regulaminie najtrudniej
było złożyć zespół szkole z Radzewa. Stąd
udział w rozgrywkach tej szkoły wielu uczniów
z klas młodszych ( IV i V). Wyniki rozgrywek:
DZIEWCZĘTA
1. SP 1 Kórnik w składzie: Jagoda Tomczak,
Katarzyna Kędziora, Magdalena Drzewiecka,
Martyna Siódmiak, Ola Stankiewicz, Agnieszka Kozieł, Martyna Jakubowska, Klaudia
Kowalska, Kinga Kaczmarek. Zespół wygrał
z poniższymi szkołami wszystkie mecze w
stosunku 2:1
2. SP Szczodrzykowo,- wygrało dwa mecze (
Bnin , Radzewo ) 2:1
3. SP Kórnik-Bnin- wygrana z Bninem 2:1
4. SP Radzewo
CHŁOPCY
1. SP Szczodrzykowo –Adam Baran, Alan
Kujawa, Wojciech Piosik, Krzysztof Haremski,
Bartek Kupiecki, Norbert Lacherski, Wojciech
Lesiński, Michał Szarkowicz. Wygrana z Kórnikiem i Bninem 2:1 oraz 2:0 z Radzewem
2. SP 1 Kórnik- wygrana z Bninem i Radzewem 2:0
3. SP Kórnik- Bnin – mecz z Radzewem 2:0
4. 4. SP Radzewo
Mistrzowskie zespoły będą reprezentowały
naszą gminę w zawodach powiatowych. Zawody sędziowali nauczyciele: Dariusz Śmigielski i
Karol Niemier, a sprawami technicznymi zajmowali się młodzi organizatorzy sportu ze szkoły
w Szczodrzykowie ( protokóły, obsługa tablicy
świetlnej itp.)
TO JUŻ 10 RAZ BAWILI SIĘ RAZEM
W Szkole Podstawowej w Kórniku-Bninie
odbyła się X edycja imprezy pod nazwą „Bawmy się Razem”. W tej być może pierwszej
rywalizacji dzieci z klas I-III rywalizowało na
sportowo po 2 dziewcząt i 2 chłopców z klas
pierwszych, drugich i trzecich SP oraz 2 rodziców i 1 nauczyciel. W programie zawodów były
wyścigi rzędów: szybkościowe, zwinnościowe,
skocznościowe, zadania sprawnościowe
zespołowe, zadania umysłowe oraz sportowe
konkurencje dla dorosłych. Wszystkie zadania
były ułożone przez gospodarza zawodów,
nauczycielki SP Bnin pp. Izabelę Biernacką i
Jolantę Ratajczak, a przekazane do trenowania
szkołom przeszło miesiąc temu. Tylko jedna
tzw. niespodzianka wymyślona przez głównego
kierownika zawodów Annę Rauk była dopiero
poznana w dniu imprezy.

W tym roku impreza przebiegała pod
hasłem: „Każdy kto uczestniczy w dzisiejszej
imprezie już jest zwycięzcą-choćby by był
ostatni”. Dziękuję nauczycielom szkół za
przygotowanie dzieci, zmobilizowanie siebie i
rodziców do wspólnej rywalizacji. Tak dobrze
przygotowanych dzieci ze wszystkich szkół nie
było dawno na tej imprezie. Wszyscy zarówno
uczniowie jak i dorośli byli zadowoleni, a za trud
otrzymali drobne upominki z OAZY i Wydziału
Promocji Gminy Kórnik. W sumie odbyło się 11
konkurencji dla dziewcząt 11 dla chłopców oraz
po 8 wspólnych dziewcząt i chłopców. Dorośli
popisywali się w 3 konkurencjach i 1 wspólnej
z dziećmi. Emocji było wiele. W podsumowaniu
końcowym zwyciężyła reprezentacja gospodarzy-Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w
składzie: Aleksandra Ogórkiewicz, Gabriela Antoniak, Aleksandra Błaszak, Jakub Loga, Szymon Szymaniak, Paweł Hładyszewski, Matylda
Scholz, Wiktoria Nowak, Tymon Włodarczak,
Patryk Michałowski, Nicole Jankowska, Zofia
Byczyńska, Bartosz Tomczak, Maksymilian
Pogonowski oraz dorośli: Tomasz Michałowski, Patrycja Jankowska, Jolanta Ratajczak.
Kolejne miejsca zajęły reprezentacje szkół z
Szczodrzykowa, Radzewa i Kórnika. Wszystkie
dzieci i dorośli otrzymali medale sponsorowane
przez p. Macieja Matysiaka a szkoły worki z
jednakowym sprzętem sportowym ( granty).
Zawody sędziowali: Młodzieżowe Organizatorki
Sportu z ZS Kórnik pod kierunkiem swojej nauczycielki Iwony Rauk i p. Jacek Ogonowski.
W tej niełatwej do przeprowadzenia imprezie
uczestniczyło 56 dzieci i 9 dorosłych. Gośćmi
imprezy były: szefowa Komisji Oświaty RM p.
Irena Kaczmarek, przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Gierszewska oraz dyrektorka SP
2 Kórnik p. Zofia Talarczyk, która otwarła i podsumowała imprezę. Na koniec wszyscy posilili
się drożdżówkami i napojami przygotowanymi
przez gospodarza imprezy.
ARA
Dyrektorom oraz nauczycielom
wychowania fizycznego
szkół gminy Kórnik
oraz wszystkim sympatykom
sportu szkolnego
życzenia radosnych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
składa
Anna Rauk- Organizator
Sportu Szkolnego w Kórniku

nr 22/2013

KONKURS NA STANOWISKO
KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie
art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych ( Dz. U. z
2008 r. Nr 223, poz. 1958 ze zm. ) ogłasza
konkurs na stanowisko komendanta Straży
Miejskiej w Kórniku.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe oraz 5-letni
staż pracy,
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8) jest sprawny pod względem fizycznym i
psychicznym,
9) ma ukończony podstawowy kurs strażników miejskich
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) Komunikatywność.
2) Zdolności organizacyjne.
3) Znajomość ustaw: o strażach gminnych
wraz z przepisami wykonawczymi, o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Ad-

ministracyjnego, Kodeks Wykroczeń, o ruchu
drogowym, o ochronie danych osobowych.
4) Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
5) Umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku
1) organizowanie i zabezpieczenie realizacji
zadań Straży Miejskiej,
2) organizowanie pracy funkcjonariuszy
Straży Miejskiej,
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej.
IV. Informacje dodatkowe.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w
Urzędzie Miejskim w Kórniku był niższy niż 6%.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z
przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kopie: dowodu osobistego lub paszportu,
książeczki wojskowej i prawa jazdy,
4) kopie dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy,
6) kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
7) podpisane własnoręcznie oświadczenie
o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o

niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
8) podpisane własnoręcznie oświadczenie
o stanie zdrowia,
9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133,
poz. 883, ze zm.)”
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 27 grudnia
2013 r, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie
z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje
analizę wszystkich złożonych dokumentów
oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i
miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur
nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 roku
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.
pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie
Miejskim w Kórniku.
BURMISTRZ
Jerzy Lechnerowski

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
uchwały nr XL/446/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej,
obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie realizowanej zabudowy mieszkaniowej
oraz określenie zasad funkcjonowania
zabudowy usługowej i zagrodowej na
obszarze objętym planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym

podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy
Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
uchwały nr XL/445/2013 z dnia 27 listopada

2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3,
obręb Czołowo, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zagospodarowania na obszarze objętym
planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

20 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA

SPORT

SPORT SZKOLNY
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konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionej zmiany studium w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl), w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2014

Na kolejnych stronach prezentujemy harmonogram odbioru odpadów
od mieszkańców w roku 2014. Poniżej
znajdziecie Państwo także dodatkowe
informacje dotyczące m. in. segregacji.
Przez pierwsze trzy miesiące 2014

roku odbiorem odpadów zajmować się
będzie nadal konsorcjum: WODKOM
Kórnik i Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej ze Śremu. O tym, kto będzie wykonywał tę usługę od 1 kwietnia
zadecydują wyniki trwającego przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia. Umowa
z wyłonionym w przetargu przedsiębiorstwem obowiązywać będzie przez
kolejne 2 lata.
ŁG

INFORMACJA:
- prosimy o opisanie pojemników numerem posesji
- odpady komunalne będą odbierane tylko z pojemników, odpady postawione przy pojemnikach nie zostaną odebrane
- stwierdzenie nieprawidłowego prowadzenia segregacji odpadów spowoduje naliczenie podwyższonej opłaty przez Gminę
- nie do końca wypełnione worki z odpadami segregowanymi pozostaną do wypełnienia i odbioru w następnym terminie
- płatności należy dokonywać kwartalnie ( 15 września, 15 listopada, 15 marca, 15 maja) dopuszcza się dokonywanie płatności
miesięcznie z zastrzeżeniem, iż w listopadzie należy dokonać płatności do końca grudnia
- nr konta Bankowego Gminy Kórnik : Bank Spółdzielczy w Kórniku nr konta 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
Worki i pojemniki z odpadami prosimy wystawiać przed bramę posesji w wyznaczonym terminie do godz. 7.00.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik
czynne w godz pon.-pt. 7.00 - 15.00
e-mail: juszczak@wodkom.pl
tel. 618-170-271

TAK, należy wrzucać:
- zgniecione i puste butelki po napojach
typu PET
- puste, wymyte opakowania po chemii
gospodarczej
- puszki aluminiowe po napojach
NIE należy wrzucać:
-opakowań po jogurtach, śmietanach itp..
-folii, reklamówek, opakowań po słodyczach
-opakowań i butelek po olejach i smarach
-puszek i pojemników po farbach i lakierach
-opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
-styropianu, zabawek, mebli ogrodowych
-naczyń styropianowych jednorazowego
użytku
-tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
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styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

STAŁYCH
10 24
07 21
07 21
04 18
05 16 30
13 27
11 25
08 22
05
19
03 17 31
14
28
12
22

STAŁE + SEGR

10
7
7
4
5
13
11
8
5
3
14
12

REJON 2-A DACHOWA, SZCZODRZYKOWO

STAŁYCH

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

03

17
14
14
11
09
06
04

01

31
28
28
25
23
20
18

16
12
10
07
05

29
26
24
21
19

STAŁE + SEGR

17
28
28
25
23
20
18
29
26
24
21
19

REJON 2-B Gądki

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW
TWORZYWA SZTUCZNE

REJON 1
MOŚCIENICA, SKRZYNKI, BORÓWIEC:
Ulice: Brzoskwiniowa, Nad Jeziorem, Czereśniowa, Ogrodowa,
Drapałka, Okrężna, Gruszkowa, Szkolna, Gruntowa, Śliwkowa,
Kempingowa, Urocza, Klonowa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa,
Ładna, Zakątek, Morelowa, Zakole, Na Górce, Zielona, Na Uboczu

SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE

PAPIER, MAKULATURA

TAK, należy wrzucać:
-czyste butelki ze szkła barwionego i
białego bez etykiet, korków, nakrętek i
metalowych obręczy
-wymyte słoiki po dżemach i przetworach
(pozbawione metalowych nakrętek, zacisków,
a także gumowych uszczelek )
-opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
-naczynia ze szkła zwykłego
NIE należy wrzucać:
-naczyń żaroodpornych ( luminarc, arcoroc
itp.) kryształów
-porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek
-luster, kineskopów, świetlówek, żarówek
-szyb okiennych zbrojonych i samochodowych
-szkła laboratyjnego oraz ampułek po lekach

TAK, należy wrzucać:
-zgniecione kartony, tekturę falistą
-gazety, magazyny, gazetki reklamowe,
ulotki, katalogi
-zeszyty i stare książki
-czyste torebki papierowe, papier pakunkowy
NIE należy wrzucać:
-zabrudzonego, lub zatłuszczonego papieru,
resztek żywności
-ubrań i pieluch ( pampersy )
-papieru termicznego do faksu i drukarki,
kalek, pergaminu
-tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie
-styropianu, folii aluminiowych
-kartonów po sokach, napojach i mleku

nr 22/2013
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REJON 3 JARYSZKI, ROBAKOWO, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
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HARMONOGRAM

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały Nr XL / 444 / 2013 z dnia 27
listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki nr ewid.: 105/9 i 105/10, obręb
Koninko.
Przedmiotem zmiany studium jest
określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu zmiany studium.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
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26
23
21
18
16
27
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22
19
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REJON 4A BORÓWIEC
Ulice: Dębowa, Zacisze, Dojazd, Zaułek, Kręta, Zielona Dolina, Kwitnąca, Zielona Polana, Leśna, Żródlana, Łąkowa, Mała
Rekreacyjna, Na Skarpie, Piaskowe, Polna, Poznańska, Prosta,
Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa
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REJON 4B BORÓWIEC
Ulice: Maślakowa, Borowa, Nad Potokiem, Borowikowa, Pod Borem, Borówkowa, Pod Lasem, Buczynowa, Podgrzybkowa, Bukowa,
Poprzeczna, Deszczowa, Poziomkowa, Fiołkowa, Prawdziwkowa,
Główna, Różana, Graniczna, Skwer Brzozowy, Grzybobranie, Skwer
Topolowy, Jagodowa, Słowikowa, Jesionowa, Sosnowa, Jeżynowa,
Spółdzielcza, Jęczmienna, Strumykowa, Karmelowa, Świerkowa,
Kozakowa, Wierzbina, Kurkowa, Wolniewicza, Labirynt Wodny,
Wrzosowa, Lisa Witalisa, Zapomniana, Leśna Polana, Żurawinowa
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cd. na str. 20

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą
działki nr ewid.: 105/9 i 105/10, obręb
Koninko.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
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REJON 6 KAMIONKI Ulice: Agatowa, Modelarzy, Bazaltowa,
Na Skraju Lasu, Brylantowa, Opalowa, Chabrowa, Porannej,
Rosy, Cynamonowa, Promienna, Diamnetowa, Rubinowa, Długie, Rumiankowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, Granitowa, Spokojna, Kamienna, Szafirowa, Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szybowników, Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, Topazowa,
Lotnicza, Waniliowa, Makowa, Wiklinowa, Mieczewska, Wodna
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REJON 7 KAMIONKI Ulice: Akacjowa, Łąkowa, Tulipanowa, Brzozowa, Magnoliowa, Wichrowa, Bukowa, Modrzewiowa, Wierzbowa,
Bułankowa, Mostowa, Wilcza, Cedrowa, Murarska, Wypoczynkowa,
Dębowa, Nad Kople, Zacisze, Dolna, Nowa, Zielna, Grabowa, Orzechowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Jaśminowa, Piotrowska, Jodłowa,
Platanowa, Kalinowa, Polna, Kasztanowa, Poznańska, Klonowa,
Przy Łowisku, Konwaliowa, Rogalińska, Kresowe, Rolna, Leśna,
Sosnowa, Liliowa, Sportowa, Lipowa, Stokrotkowa, Lisia, Topolowa

styczeń
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REJON 8
BIERNATKI BŁAŻEJEWO BŁAŻEJEWKO
DĘBIEC PRUSINOWO
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REJON 9 A
DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO
TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO
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REJON 9A
Czmoń Czmoniec
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nr 22/2013

REJON 10
CELESTYNOWO, KROMOLICE, PIERZCHNO,
RUNOWO, DZIEĆMIEROWO,
KÓRNIK ul. Czereśniowa i ul. Katowicka
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REJON 11 - A KÓRNIK
Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., ul.
Harcerska, ul. Kolegiacka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Szkolna, ul. Średzka, ul.
Wodna, ul. Wojska Polskiego, ul. Woźniaka, ul. Zamkowa, ul.
Reja, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza
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REJON 11 - B KÓRNIK
Al. Flensa, os. Białoboka, ul. Celichowskiego, ul. E. Pohla, ul.
Modrzewiowa, ul. Młyńska, ul. Parkowa, ul. Prowent,
Biernatki Al. Flensa, ul. Laskowa, ul. S. Nowaka, ul. Gawrycha,
ul. St. Toboły, ul. Wiatrakowa
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REJON 12 KÓRNIK
Ulice: ul. Asnyka, ul. 20-go Października, ul. Dworcowa, ul. Św. Floriana, ul. Działyńskich, ul. Weymana, ul. Fredry, ul. Z. Steckiego, ul. Kołłątaja,
ul. Kantego, ul. Krasickiego, ul. ks. Jabłońskiego, ul. Krótka, ul. Leśmiana,
ul. Patriotów, ul. Potulickiej, ul. Staszica, ul. Stodolna, ul. Strzelecka, ul.
Wiatraczna, ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zamoyskiego
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HARMONOGRAM

cd. ze str. 19

HARMONOGRAM

Rejon 5 Koninko Szczytniki

REJON 13 BNIN ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej, ul. Kościelna,
ul. Biernacka, ul. Lipowa, ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, ul. Brzozowa, pl. Jesionowy, ul. Bukowa, ul. Rynek, ul. Cmentarna,
ul. Sosnowa, ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Dojazd, ul. Świerkowa,
ul. Droga Kalejska, ul. Topolowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa,
ul. Jaśminowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeziorna, ul. Żwirowa, ul. Jodłowa,
Błażejewo, ul. Zacisze, ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa
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REJON 14 BNIN Ulice: ul. Czołowska, ul. Droździka, ul. Fludry,
ul. Grześkowiaka, ul. Kanałowa, ul. Konarska, ul. Krauthofera,
ul. ks. Janasika, ul. Ładna, ul. Michałowskiego, ul. Mikołajczyka, ul. Molińskiej-Wojkowskiej, ul. Radosna, ul. Śremska, ul. Trąmpczyńskiego,
ul. Wieruszowskiego, ul. Witosa, ul. Wójkiewicza, ul. Kasztelana Jarosta ul. Żurowskiego, ul. Zwierzyniecka, Błażejewo os. Przylesie
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4
1
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5
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9
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Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
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 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75

Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

*Pierzchno 4 km od Kórnika-sprzedam mieszkanie 3 pok.62m² parter z ogródkiem i garażem.Tel.516-156-741
*Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w Kórniku i kawalerka w Poznaniu. Informacja. Tel. 695741337
*Do wynajęcia Kórnik centrum (biuro, usługi, handel). Tel. 601 674 477
*Ślusarz z doświadczeniem, okolice Kórnika, od zaraz. Tel. 61 869 34 10 rekrutacja@personalnyserwis.com
*Kupię monety, fotografie, zegarki, odznaczenia. Tel. 604 429 077
*Przyjmę meble kuchenne, pokojowe, kanapę, dziecięcy wózek do lalek, gitarę oraz bojler. Za darmo lub za drobną opłatą. Tel. 782 097 216
*Kupię działkę budowlaną w Kórniku 300-1000m². Tel 505 720 027
*Kupię mieszkanie z ogródkiem lub mały domek w Kórniku Tel.505 720 027
*Kupię mieszkanie lub lokal usługowy blisko rynku Tel. 505 720 027
*Sprzedam działkę budowlaną w okolicach Kórnika od 29900zł/500m2. Tel. 505 720 027
*Sprzedam domek nad jeziorem 189tys. Tel 505 720 027
*Sprzedam dom 160m²/560m² nad jeziorem Bnińskim 365 tys. do wejścia. Tel 505 720 027
*Siedlisko z zabudowaniami sprzedam. Tel. 505 720 027
*Kupię ziemię rolną w gminie Kórnik. Tel. 505 720 027
*Działki budowlane w Czołowie od 67zł/m². Tel 505 720 027
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku. Tel. 789 229 351
*Wynajmę młodej osobie pokój z kuchnią i łazienką 600zł/msc przy Rynku. Tel.789 229 351
*Sprzedam dom przy jeziorze Bnińskim 100m²/1320m². Tel.505 720 027
*Sprzedam dom Błażejewko 680 tys. Tel 505 720 027
*Sprzedam grunt pod AG. Tel. 505 720 027
*Pracowników do magazynu, pakowanie odzieży. Umowa o pracę, umowa zlecenie, 3 zmiany, 11.00zł brutto/h, Gądki.Tel.506086933
*Przyjmę za darmo meble młodzieżowe. Tel. 665 947 924
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14, Tel. 696 843 092
*Sprzedam Forda Escorta kombi rocznik 1994, silnik 1.6 16V, cena 1.500 zł. Tel. 662 403 771.
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88, Tel. 607 11 86 86.
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Mieszkanie do wynajęcia w Kórniku od stycznia, 55 m, miejsce parkingowe. Tel. 606 699 822
*Sprzedam śliczną, nową szafę z Ikeii. Wysoka, ciemny brąz. Tanio! Tel.724 247 256
*Usługi remontowe: zakladanie plytek, zabudowy karton-gips, szpachlowanie, malowanie, adaptacja podaszy, szlifowanie bezpyłowe, solidnie. Tel. 725 173 619
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m² centrum Kórnika. Tel. 782 116 110
*Wynajmę pokój, kuchnia, łazienka Kórnik. Tel. 792 020 082
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit et oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam telefony komórkowe Nokia 6020, Nokia 2330i, Nokia C101,
*Sony Ericcson. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9, marcin.jarzyna@wp.pl
*Haki holownicze, części do przyczep samochodowych. Tel 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Kupię przyczepkę samochodową, lekką. Tel. 609 152 586
*Korepetycje z matematyki w zakresie szkoły podstawowej. Dojazd do klienta, cena 25 zł/h. Tel. 502 507 469
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg. Tel. 503 622 212
*Przewozy pasażerskie do 8 osób + załadunek do 600 kg. Tel. 609 834 805
*Sprzedam tel, fax Panasonic z dodatkową słuchawką przenośną, Samsung Galaxy AQce 2, aparat fot. Finepix c-10. Tel. 601746930
*Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki w cenie 300 zł oraz używany komputer w cenie 100 zł. Tel. 516 793 319
*Wyroby garmażeryjne, catering, Bar Oskar - Kórnik, pl. Niepodległości 38. Tel. 660 512 618
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku, 15 m². Tel. 501 645 939
*Zatrudnię kierowcę, kat. CE, kraj, CV transport-roman@neostrada.pl
*Sprzedaż karpi i choinek, Konarska 3
*Oddam za darmo albę komunijną białą dla dziewczynki. Tel. 606 390 219
*Sprzedam opony zimowe 2 szt. 175/70/14 Champiro Studles. Stan b.d. cena komputera 160. Tel. 606 390 219
*Korepetycje z chemii, poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam gitarę klasyczną - 85 zł. oraz automatyczny mop samobieżny (okrągły) do podłóg Vileda 110 zł. Tel. 691 148 540
*Sprzedam kolumny głośnikowe Universum 40/70 W, dwie szt. oraz dwie kolumny Unitra Tonsil 50/70 W. cena 1 szt. 25. Tel. 606 390 219
*Firma produkująca meble tapicerowane zatrudni, na bardzo dobrych warunkach, tapicerów oraz osoby do przyuczenia na stanowisko tapicera.Tel. 695 933 604

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 10 stycznia 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 4 stycznia 2014 r.
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