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-wywieśmy flgi narodowe !
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Kolejny sukces
w prestiżowym
rankingu

16 listopada br.
Wybory Samorządowe !
prezentujemy listy kandydatów

Głosuj!

w w w. k o r n i k . p l / b o g k

Wystawa w Bninie
16 października otwarto w bnińskim ratuszu
wystawę Jan Paweł II - droga do świętości”.
Otwarcie poprzedziła msza św. w kościele
pw. św. Wojciecha w Bninie, którą odprawił ks.
dziekan Franciszek Sikora.
Obradował zarząd LZW
17 października odbyło się
posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski i włodarzy gmin zrzeszonych
w stowarzyszeniu. Omówiono ostatni nabór wniosków o
przyznanie pomocy w ramach
PROW 2007-13.
Przypomnijmy, że w naszej
gminie zrealizowano 14 projektów za łączną kwotę 1.415.585 zł.
Obradowali sołtysi
Także 17 października w ratuszu w Bninie debatowali sołtysi
naszej gminy. Tematami obrad
były: bezpieczeństwo, inwestycje, gospodarowanie odpadami.

Udział w obchodach
Burmistrz Jerzy Lechnerowski na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosława
Lange i Dyrektora Poznańskiego Oddziału IPN
uczestniczył w uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która odbyła się 19 października
w kościele Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu.
Sukces samorządu
3 listopada 2014 r. burmistrz Jerzy Lechnerowski odebrał w Sejmie RP dyplom dla
najlepszych gmin miejsko-wiejskich tegorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Gmina
Kórnik zajęła czwarte miejsce pośród
608 gmin miejsko-wiejskich w Polsce!

Mszy św. przewodniczył ks. arcybiskup
Marek Jędraszewski. Po mszy postać bohatera
„Solidarności” uczczono przy poświęconym
mu pomniku.
Pamięci rozstrzelanych
20 października na cmentarzu w Kórniku
uczczono rozstrzelanych w 1939 roku mieszkańców Kórnika i okolic. Tego także dnia w

Razem kupią energię
24 października w Urzędzie Miasta Poznania została podpisana umowa z firmą Enea
S.A. w sprawie wspólnego zakupu energii
elektrycznej przez grupę zakupową, w skład
której wchodzi Miasto Poznań wraz z podległymi jednostkami oraz kilkanaście samorządów
gminnych, w tym Kórnik.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Jubileusz chóru
25 października burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział w obchodach
jubileuszu 15. lecia Chóru Castellum Cantans. Zespół wystąpił w
Zamku Kórnickim i zaprezentował program złożony ze starych
i nowych utworów ze swojego
repertuaru.
Więcej na ten temat w kolejnym numerze Kórniczanina
Debata
o bezpieczeństwie

28 października odbyła się w
remizie OSP Kórnik debata społeczna zatytułowana „Decydujmy
razem”, zorganizowana przez
Nowy radiowóz kórnickich funkcjonariuszy
Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu mł. insp. Romana
Daszewicach odsłonięto tablicę upamiętniającą Kustera. W debacie uczestniczyli między innymi
dwie ofiary kórnickiej egzekucji, mieszkańców Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w
Daszewic. W uroczystościach udział wziął Poznaniu mł. insp. dr Rafał Batkowski, wojewoburmistrz Jerzy Lechnerowski.
da Piotr Florek, wicestarosta Tomasz Łubiński i
wójtowie i burmistrzowie Puszczykowa, Mosiny,
Kleszczewa i Kórnika, a także mieszkańcy
Na placu budowy
naszej gminy i gmin ościennych.
Przed debatą, na parkingu przy Komisaria22 października Komisja Ochrony Środo- cie Policji w Kórniku przekazano zakupiony ze
wiska i Rolnictwa RM wraz z wiceburmistrzem środków Policji i Gminy Kórnik radiowóz, który
Antonim Kaliszem gościli na budowie schroni- wzbogacił sprzętowo miejscowych policjantów.
ska dla zwierząt w Skałowie.
Społecznych Politechniki Warszawskiej,
powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników,
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.
Ranking opracowany jest na podstawie

niezależnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i
obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.
RJ

Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
poseł Piotr Zgorzelski, wicepremier, Minister
Gospodarki Janusz Piechociński oraz Prezes
Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył,
przekazali gratulacje i wyrazy uznania dla
Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk
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sultacje, rozlosowano nagrody pośród
biorącymi udział w głosowaniu oraz wręczono dyplomy osobom, które zgłosiły
te projekty, które będą realizowane w
przyszłym roku.

Uwaga mieszkańcy Borówca!
16 listopada 2014r .
- w dniu wyborów samorządowych, równolegle z nimi
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne
w sprawie podziału obecnego sołectwa Borówiec
na dwa odrębne sołectwa.
W ramach konsultacji mieszkańcom Borówca
postawione będzie następujące pytanie:
„Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego sołectwa Borówiec
na dwa odrębne sołectwa,
które swoim obszarem odpowiadać będą granicom okręgów wyborczych
dla Borówca ustalonych
uchwałą nr XXVI/285/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26.09.2012r. ?”.
Zachęcamy do udziału!

Modernizacja rynku
Modernizacja Placu Niepodległości w Kórniku – prace są na ukończeniu. Po wykonaniu
infrastruktury podziemnej wykonane zostały
podbudowy pod nawierzchnie dróg i placów.
Zakończono układanie nawierzchni z kostki
brukowej granitowej na ulicach : Szkolnej,
Pocztowej, na połączeniu ulicy Kuśnierskiej z
ulicą Kolegiacką, wykonano jezdnię z kostki,

łączącą rynek z ulicą Średzką. Wykonywane
są nawierzchnie na placach. W ramach realizowanej umowy będą posadzone drzewa, a
także zamontowane zostaną wiaty przystankowe, stojaki do rowerów i ławki. Inwestycja
powinna zostać zakończona do 28 listopada
br.. Przesunięcie terminu wykonania kontraktu
(o 11 dni) zostało spowodowane koniecznością
wybudowania dodatkowego odwodnienia w
obrębie kościoła, które zostało nieco opóźnione
ze względu na napotkane podczas wykopów

Przypomnijmy, że najwięcej głosów i wpis
do budżetu wywalczyły:
1) Zadanie nr 11 z liczbą głosów 1232 za
kwotę 200.000,00 zł (Budowa chodnika przy
ul. Wspólnej w Szczytnikach) zgłoszone
przez Pana Kazimierza Głucha;
2) Zadanie nr 3 z liczbą głosów 990 za
kwotę 200.000,00 zł (Projekty budowy
kanalizacji sanitarnej - Robakowo, ulice:
Szkolna (na odcinku od ul. Dworcowej
do torów), Leśnej, Gajowa, Szeroka (na
odcinku od ul. Leśnej do Kolejowej), Malinowej, Aroniowej, Agrestowej i Kolejowej,
Gądki ul. Dworcowa) zgłoszone przez Pana
Andrzeja Surdyka;
3) Zadanie nr 10 z liczbą głosów 573 za
kwotę 100.000,00 zł (Radzewska Kraina
sportu. Radzewo ul. Dworzyskowa) zgłoszone przez Pana Karola Niemiera;
4) Zadanie nr 22 z liczbą głosów 170 za
kwotę 200.000,00 zł (Rozbudowa terenu
rekreacyjno – sportowego w Kamionkach
Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie)
zgłoszone przez Panią Małgorzatę Walkowiak.
ŁG

11 listopada o godzinie 11:00
z okazji
Narodowego
Święta Niepodległości
przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich
w Kórniku
(Plac Powstańców Wlkp.)
złożone zostaną
wiązanki kwiatów.
Zapraszamy na tę patriotyczną
uroczystość
szczątki ludzkie. Zostały one zabezpieczone
zgodnie z obowiązującymi procedurami, przez
archeologa nadzorującego prace na rynku.
Zmniejszają się utrudnienia komunikacyjne w
obrębie Placu Niepodległości. Ostatnio oddana do ruchu została ulica Szkolna, po której
pojazdy mogą się poruszać w obu kierunkach.
Kierownik Wydziału Inwestycji
Bronisław Dominiak

Pomoc dla schroniska
Zakończyliśmy akcję zbiórki karmy i
potrzebnych przedmiotów dla Schroniska
W Gaju. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za okazaną hojność.
Dary dla zwierząt, które przynosiliście
Państwo do ratusza lub do „Oazy” trafiły
31 października do Gaju.
Wolontariusze oprowadzili delegacje
z Kórnika po schronisku, które obecnie
opiekuje się ponad setką psów oraz
innymi zwierzętami. Placówka ciągle sie
rozwija. Obecnie trwa rozbudowa wybiegów i kojców.
Zbiórkę dla schroniska będziemy powtarzać. następna najprawdopodobniej
w styczniu.
ŁG

nr 19/2014

Wolontariusze z Gaju i delegacja z Kórnika
pozują przy przywiezionych darach

Przed wyborami - Ważne informacje
16 listopada w godzinach od 7:00 do
21:00 odbędą się wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz na
stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

stał wpisany do stałego rejestru wyborców
w gminie właściwej dla miejsca czasowego
zameldowania (pobytu) zostanie ujęty w
spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Kto może brać udział w głosowaniu
Prawo udziału w głosowaniu (prawo
wybierania) w wyborach do rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa oraz
wyborach wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) przysługuje wszystkim obywatelom
polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują
na obszarze danej jednostki samorządu
terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem
do stałego rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskimi mają prawo udziału
w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów
(burmistrzów i prezydentów miast), pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze
danej jednostki samorządu terytorialnego i
są wpisani do stałego rejestru wyborców
prowadzonego przez gminę.
Nie mają prawa wybierania osoby:1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem
Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Rejestr wyborców
Rejestr wyborców obejmuje osoby stale
zamieszkałe na obszarze gminy, którym
przysługuje prawo wybierania.
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy
do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do
sporządzania spisów osób uprawnionych
do udziału w referendum. Wpis do stałego
rejestru wyborców danej gminy powoduje
ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt
stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie
niezamieszkali przebywający stale na
obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie
w urzędzie gminy (w przypadku m. st.
Warszawy w urzędzie dzielnicy m. st.
Warszawy) pisemny wniosek (dostępny
takze w sieci Internet http://info.pkw.gov.
pl/g2/oryginal/2014_01/faf1647cac416b8b76a503068cc9e907.pdf). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona),
imię ojca, datę urodzenia oraz numer
ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz
adres zameldowania na pobyt stały lub
adres ostatniego zameldowania na pobyt
stały w Polsce. Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu
stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2) pisemną deklarację (patrz: deklaracja), w której wnioskodawca podaje swoje
obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Przepis ten dotyczy również
wyborcy nigdzie niezamieszkałego,
przebywającego stale na obszarze gminy.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze

Głosowanie
w miejscu stałego zamieszkania
Wyborca zameldowany na pobyt stały
na obszarze gminy, który nie złożył wniosku
o wpisanie do stałego rejestru wyborców
w innym miejscu oraz wyborca wpisany
do rejestru wyborców na własny wniosek,
zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze
wyborców, sporządzanego dla obwodu
głosowania właściwego dla jego miejsca
zamieszkania.
Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie zo-
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AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Cztery inwestycje wybrane do realizacji

16 października oficjalnie ogłoszono
wyniki konsultacji społecznych Budżet
Obywatelski Gminy Kórnik 2015.
Podczas spotkania, które odbyło się
w ratuszu w Bninie podsumowano kon-
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gminy pod innym adresem aniżeli adres ich
zameldowania na pobyt stały na obszarze
tej gminy mogą być wpisani do rejestru
wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie
gminy wniosek zawierający dane, o których
mowa wyżej, wraz ze wskazaniem adresu
ostatniego zameldowania na pobyt stały na
obszarze gminy. Warto dodatkowo załączyć
dokumenty potwierdzające stały pobyt pod
wskazanym adresem np. umowę najmu, akt
własności, opłaty za media itp.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie
wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3
dni od dnia wniesienia wniosku.
Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym
wniosek powinien zostać złożony (np.:
przed wyborami), gdyż rejestr wyborców
jest stały, a nie prowadzony w związku z
konkretnymi wyborami lub referendum. Z
uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy
wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie
może nie być wydana w tym samym dniu.
Wójt (burmistrz, prezydenta miasta)
przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o
odmowie wpisania do rejestru wyborców
osoby, jest obowiązany sprawdzić, w
sposób przez siebie ustalony, czy osoba
wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru
wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Urząd Miejski w Kórniku
(pon. 8:00 - 16:00, wto. 7:30 - 15:30)
Wydział Spraw Obywatelskich pok. 10
Tel. 61 8 170 411 wew. 608,
a także:
http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/
wybory/wybory-samorzadowe-2014.
html?pid=6076
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Karta do głosowania w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast będzie miała kolor różowy.
Aby oddać głos ważny stawiamy
znak „x” (dwie przecinające się linie
w obrębie kratki) w kratce z lewej

strony obok nazwiska jednego kandydata.
Oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej kratce powodują
nieważność oddanego głosu.

Nieważne są karty do głosowania inne
niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
W naszej gminie zgłoszono trzech kandydatów na burmistrza. Sa nimi:

Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety
wyborczego

BRYLEWSKI Maciej Stanisław

lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Czmoń,
członek partii: Platforma Obywatelska RP,
popierany przez: Platforma Obywatelska RP

KWW Macieja Brylewskiego

LECHNEROWSKI Jerzy Czesław

lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Kórnik,
nie należy do partii politycznej

KWW Jerzego
Lechnerowskiego

ŻELAZNY Filip

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub
nieopatrzone pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej.
Poniżej prezentujemy spis kandydatów w poszczególnych okręgach
wyborczych:

Okręg nr 1
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, Błonie, Krótką, B. Leśmiana, Leśną, A. Mickiewicza, Poprzeczną,
Poznańską, M. Reja, J. Słowackiego, Stodolną, S. Woźniaka.
Miejsce głosowania: Zespół Szkół w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Poznańska 2
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1

1 MACHOWIAK Mariusz

zam. Kórnik, wiek: 27

Komitet Wyborczy PSL

3

1 KIEŁPIŃSKI Leszek Jan

zam. Kórnik, wiek: 55

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 MARCINIAK Maciej Władysław

zam. Kórnik, wiek: 64

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 REGULSKI Andrzej Stanisław

zam. Kórnik, wiek: 59

KWW Macieja Brylewskiego

Okręg nr 2
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: St. Staszica
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 1 w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 11
Nr. listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 ŚWIERZEWSKI Przemysław Piotr

zam. Kórnik, wiek: 35

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 LEWANDOWSKI Adam Artur

zam. Kórnik, wiek: 37

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 KACZOR Wioletta

zam. Kórnik, wiek: 38

KWW Macieja Brylewskiego

29

1 MICHAŁOWSKA Beata Anna

zam. Kórnik, wiek: 42

KWW P.O. Wolność

3

Pozycja Nazwisko i imiona

3

6

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 KOMINEK Roman Marian

zam. Kórnik, wiek: 54

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 MAĆKOWIAK Robert Jerzy

zam. Kórnik, wiek: 47

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 BRONIEWSKI Marek

zam. Kórnik, wiek: 32

KWW Macieja Brylewskiego

zam. Kórnik, wiek: 39

KW Prawo i Sprawiedliwość

zam. Kórnik, wiek: 43

KWW Macieja Brylewskiego

31

1 PÓŁCHŁOPEK Dorota Katarzyna

zam. Kórnik, wiek: 50

KWW Doroty Półchłopek

Okręg nr 5
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: 20-tego Października, os. S. Białoboka, Z. Celichowskiego, A. Flensa, Św. Floriana,
Ks. T. Jabłońskiego, J. Kantego, Młyńską, Modrzewiową, Parkową, E. Pohla, Z. Steckiego, Szarych Szeregów, Średzka, St. Weymana
Miejsce głosowania: Zespół Szkół w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Poznańska 2
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 DEC Andrzej

zam. Kórnik, wiek: 44

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 PALUSZKIEWICZ Danuta Teresa

zam. Kórnik, wiek: 47

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 KACZMAREK Katarzyna Maria

zam. Czołowo, wiek: 40 KWW Macieja Brylewskiego

zam. Kórnik, wiek: 25

KWW Lokalni Patrioci

28

1 DUSZCZAK Stanisław Antoni

zam. Kórnik, wiek: 47

KWW Stanisława Duszczaka

nr 19/2014

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 6
Miasto Kórnik Obwód obejmuje ulice: Armii Krajowej, Biernacką, Cmentarną, Czołowska, W. Droździka, K. Fludry, M. Grześkowiaka,
Ks. Sz. Janasika, Jeziorną, Kanałową, Konarską, Kościelną, Ładną, St. Michałowskiego, St .Mikołajczyka, Radosną, Rynek, Szeroką,
J. Wójkiewicza, W. Witosa, Zwierzyniecką, Ks. R. Żurkowskiego
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 2 w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Armii Krajowej 11
Nr. listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1

1 STACHOWIAK Leszek Piotr

zam. Kórnik, wiek: 55

Komitet Wyborczy PSL

3

1 KRAJEWSKA Sylwia

zam. Kórnik, wiek: 40

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 KACZMAREK Irena Józefa

zam. Kórnik, wiek: 69

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 BANASZAK Krzysztof Stefan

zam. Kórnik, wiek: 21

KWW Macieja Brylewskiego

32

1 PIECZYŃSKI Grzegorz

zam. Kórnik, wiek: 29

KWW Grzegorza Pieczyńskiego

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 7
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Akacjową, Błażejewską, Brzozową, Bukową, Dębową, Dojazd, Drogę Kalejską, J. Krauthofera,
Jagodową, Jodłową, Kalinową, Kasztelana Jarosty, Lipową, J. Modlińskiej-Woykowskiej, Piaskową, Pl. Jesionowy, Sosnową, Śremską,
Świerkową, H. Trąbczyńskiego, Topolową, M. Wieruszowskiego, Wierzbową, Wrzosową, Żwirowa
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 2 w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Armii Krajowej 11
Nr. listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

3

1 ZYDROŃ Adam Zbigniew

zam. Kórnik, wiek: 42

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 JANICKA Krystyna Maria

zam. Kórnik, wiek: 61

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 PILARCZYK Renata Elżbieta

zam. Kórnik, wiek: 40

KWW Macieja Brylewskiego

24

1 WESOŁEK Bogdan

zam. Kórnik, wiek: 69

KWW Bogdana Wesołka

34

1 ROLNIK Krzysztof Bogdan

zam. Kórnik, wiek: 44

KWW Krzysztofa Rolnika

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 8
Okręg obejmuje sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo, Dworzyska), Czołowo
Miejsce głosowania:Szkoła Podstawowa w RADZEWIE 62-035 Radzewo ul. Dworzyskowa 3
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1

1 BARTKOWIAK Julia Stanisława

zam. Radzewo, wiek: 50

Komitet Wyborczy PSL

3

1 DUSZCZAK Łukasz

zam. Radzewo, wiek: 27

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 GRZYBEK Jacek

zam. Radzewo, wiek: 25

KWW Jacka Grzybka

21

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 9
Okręg obejmuje sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Dębiec, Prusinowo
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 2 w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Armii Krajowej 11
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 MIELOCH Jarosław Paweł

zam. Biernatki, wiek: 35

KW Prawo i Sprawiedliwość

17

1 KUŹMA Tadeusz Stefan

zam. Prusinowo, wiek: 56

KWW Niezależni dla Powiatu

18

1 ZGARDA Michał

zam. Kórnik, wiek: 39

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 GEMRZYCKI Radosław

zam. Biernatki, wiek: 31

KWW Macieja Brylewskiego

30

1 PLUCIŃSKA Anna

zam. Biernatki, wiek: 68

KWW Anny Plucińskiej

3

1 MIARA Piotr Grzegorz

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 PAWLACZYK Magdalena

Nr. listy

23

Dane kandydata

1 SKRZYPCZAK Małgorzata Maria

Nr. listy

Okręg nr 3
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Czereśniową , Dworcową, Działyńskich, H. Kołłątaja, Os. I. Krasickiego, Patriotów, T. Potulickiej,
Strzelecką, A. Wróblewskiego, St. Wyspiańskiego, W. Zamoyskiego, Zaułek, Wiatraczną
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 1 w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 11
Nr. listy

3

Pozycja Nazwisko i imiona

19

3

Wybory do rady miejskiej
Aby oddać głos ważny stawiamy
znak „x” (dwie przecinające się linie
w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego kandydata.
Oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej kratce powodują
nieważność oddanego głosu.

Nr. listy

Nr. listy

lat 34, wykształcenie wyższe prawnicze, zam. Kórnik,
KW Prawo i Sprawiedliwość
nie należy do partii politycznej

Ponieważ nasza gmina przekroczyła próg 20 tys. mieszkańców wybierzemy w wyborach 16 listopada nie
15, ale 21 radnych. Gmina podzielona
jest na 21 okręgów i z każdego z nich
wybierzemy jednego radnego.
Karta do głosowania w wyborach
do Rady Miejskiej będzie miała kolor
biały.

Okręg nr 4
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Harcerską, Kolegiacką, Kuśnierską, Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp.,
Pocztową, Prowent, Szkolną, Wodną, Wojska Polskiego, Zamkową
Miejsce głosowania: Zespół Szkół w KÓRNIKU 62-035 Kórnik ul. Poznańska 2

INFORMACJE

INFORMACJE

Wybory burmistrza

Pozycja Nazwisko i imiona
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Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

3

1 SUCHODOLSKI Marcin

zam. Czmoń, wiek: 32

KW Prawo i Sprawiedliwość

17

1 MALINOWSKI Dominik

zam. Czmoniec, wiek: 29

KWW Niezależni dla Powiatu

18

1 ROZMIAREK Jerzy Stanisław

zam. Czmoń, wiek: 58

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 WALCZAK Jolanta Barbara

zam. Trzykolne Młyny, wiek: 50 KWW Macieja Brylewskiego

25

1 BUDNIAK Magdalena

zam. Błażejewo, wiek: 31

KWW Magdaleny Budniak

Okręg nr 11
Okręg obejmuje sołectwa: Koninko ( obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Mościenica, Skrzynki
Miejsce głosowania:Budynek przy ul. Szkolnej 2 w BORÓWCU 62-023 Borówiec ul. Szkolna 2
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

18

1 BRUCZYŃSKA Beata

zam. Skrzynki, wiek: 36

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 ROZYNEK Mateusz Władysław

zam. Mościenica, wiek: 25

KWW Macieja Brylewskiego

27

1 PECENIUK Adam

zam. Koninko, wiek: 50

KWW Adama Peceniuka

Okręg nr 12
Okręg obejmuje sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), Szczodrzykowo
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w SZCZODRZYKOWIE 62-035 Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 21

Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 STANISŁAWSKI Marcin Marek

zam. Borówiec, wiek: 36

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 KAŹMIERCZAK Marian

zam. Borówiec, wiek: 62

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 BUCHALSKA Dorota Emilia

zam. Borówiec, wiek: 62

KWW Macieja Brylewskiego

33

1 KACZMAREK Jolanta

zam. Borówiec, wiek: 30

KWW Jolanty Kaczmarek

3

Okręg nr 18
Sołectwo: Borówiec Okręg obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna,
Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna
Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa,
Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
Miejsce głosowania: Budynek przy ul. Szkolnej 2 w BORÓWCU 62-023 Borówiec ul. Szkolna 2
Nr. listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1

Pozycja Nazwisko i imiona
1 ANDRZEJEWSKA ANNA Maria

zam. Borówiec, wiek: 41

Komitet Wyborczy PSL

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

18

1 GRZEŚKOWIAK Tomasz Piotr

zam. Borówiec, wiek: 67

KWW Jerzego Lechnerowskiego

1

1 NOWAK Adam

zam. Pierzchno, wiek: 36

Komitet Wyborczy PSL

19

1 KACZMAREK Witold Bernard

zam. Borówiec, wiek: 46

KWW Macieja Brylewskiego

3

1 GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria

zam. Pierzchno, wiek: 32

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 GENSTWA Roman

zam. Szczodrzykowo, wiek: 61

KWW Jerzego Lechnerowskiego

Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

18

Okręg nr 13
Okręg obejmuje sołectwa: Okręg obejmuje sołectwa: Dziećmierowo, Runowo
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w SZCZODRZYKOWIE 62-035 Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 21
Nr. listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 HYPSIOR Henryk

zam. Dziećmierowo, wiek: 61

Komitet Wyborczy PSL

18

1 CUPRYJAK Iwona Maria

zam. Runowo, wiek: 59

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 GÓRKA Bartosz

zam. Runowo, wiek: 26

KWW Macieja Brylewskiego

1

Pozycja Nazwisko i imiona

Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

18

1 PACHOLSKI Przemysław Piotr

zam. Dachowa, wiek: 36

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 FIRLEJ Grzegorz Roman

zam. Runowo, wiek: 40

KWW Macieja Brylewskiego

Okręg nr 15
Okręg obejmuje sołectwa: Robakowo-osiedle
Miejsce głosowania: Gimnazjum w ROBAKOWIE 62-023 Robakowo ul. Szkolna 3
Nr. listy

1 WOJTUŚ Janusz Marian

zam. Robakowo, wiek: 66

Komitet Wyborczy PSL

18

1 SURDYK Andrzej Mieczysław

zam. Robakowo, wiek: 48

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 ODZIMEK Antoni

zam. Robakowo, wiek: 79

KWW Macieja Brylewskiego

20

1 SZYMKOWIAK Michał Rafał

zam. Robakowo, wiek: 41

KW „Ojcowizna” RP

Skrót nazwy komitety wyborczego

18

1 KULZA Daniel

zam. Żerniki, wiek: 26

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 OLEJNICZAK Tadeusz

zam. Gądki, wiek: 65

KWW Macieja Brylewskiego

20

1 SZUBA Tadeusz Rajmund

zam. Gądki, wiek: 75

KW „Ojcowizna” RP

nr 19/2014

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 KAPUSTKA Alfred Jan

zam. Kamionki, wiek: 63

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 DRAJER Marcin Krzysztof

zam. Kamionki, wiek: 38

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 NAGLER Tomasz Radosław

zam. Kamionki, wiek: 37

KWW Macieja Brylewskiego

Okręg nr 20
Sołectwo: Kamionki Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa,
Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska, Platanowa, Poznańska
(numery parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze
Miejsce głosowania: Dom Strażaka w KAMIONKACH 62-023 Kamionki ul. Poznańska 78
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

1 ADAMIAK Michał Arkadiusz

zam. Kamionki, wiek: 22

KW Prawo i Sprawiedliwość

19

1 WALKOWIAK Małgorzata

zam. Kamionki, wiek: 53

KWW Macieja Brylewskiego

22

1 KAŁKA Agnieszka Joanna

zam. Kamionki, wiek: 38

KWW „Postaw na Kamionki”

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 21
Obwód obejmuje sołectwo Szczytniki
Miejsce głosowania: Świetlica w SZCZYTNIKACH 62-023 Szczytniki ul. Wspólna 18
3

Dane kandydata

Dane kandydata

18

Nr. listy

Okręg nr 16
Okręg obejmuje sołectwa: Gądki, Żerniki ( obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki)
Miejsce głosowania: Gimnazjum w ROBAKOWIE 62-023 Robakowo ul. Szkolna 3
Pozycja Nazwisko i imiona

Pozycja Nazwisko i imiona

3
Skrót nazwy komitety wyborczego

Nr. listy

Nr. listy

Nr. listy

Dane kandydata

1

Pozycja Nazwisko i imiona

Okręg nr 19
Sołectwo: Kamionki Okręg obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży,
Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzyste), Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa,
Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wichrowa,
Wiklinowa, Wodna, Zielna.
Miejsce głosowania: Dom Strażaka w KAMIONKACH 62-023 Kamionki ul. Poznańska 78
3

Okręg nr 14
Okręg obejmuje sołectwa: Dachowa, Robakowo-wieś
Miejsce głosowania: Gimnazjum w ROBAKOWIE 62-023 Robakowo ul. Szkolna 3

8

Okręg nr 17
Sołectwo: Borówiec Okręg obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka,
Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na
Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska,
Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole,
Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana.
Miejsce głosowania: Budynek przy ul. Szkolnej 2 w BORÓWCU 62-023 Borówiec ul. Szkolna 2

INFORMACJE

INFORMACJE

Okręg nr 10
Okręg obejmuje sołectwa: Błażejewo, Czmoniec (obejmuje Czmoniec, Trzykolne Młyny), Czmoń
Miejsce głosowania:Szkoła Podstawowa w RADZEWIE 62-035 Radzewo ul. Dworzyskowa 3

Pozycja Nazwisko i imiona
1 ŁADA Roman Sylwester

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

zam. Szczytniki, wiek: 55

KW Prawo i Sprawiedliwość

18

1 JANKOWIAK Waldemar Marian zam. Szczytniki, wiek: 54

KWW Jerzego Lechnerowskiego

19

1 KWAS Łukasz Mirosław

zam. Szczytniki, wiek: 34

KWW Macieja Brylewskiego

26

1 IGNASZAK Robert Marek

zam. Szczytniki, wiek: 50

KWW Szczytniki Razem!
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Nasz okręg wyborczy w wyborach do
Rady Powiatu Poznańskiego nosi nr 6 i
obejmuje gminu Kórnik i Mosina.
Z tego okręgu wybierzemy 4 radnych.
Karta do głosowania w tych wyborach
będzie koloru żółtego.
Aby oddać głos ważny należy głosować
tylko na jedna listę kandydatów, stawiając
na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu więcej niż na jedną
listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach
obok nazwisk kandydatów umieszczonych
na więcej niż jednej liście lub
- nieoddanie głosu na którakolwiek z
list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej
kratce
Nieważne są karty do głosowania inne
niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
Obok prezentujemy nazwiska kandydatów na radnych Rady Powiatu Poznańskiego.

ZMIANY W GMINIE KÓRNIK W OKRESIE VI KADENCJI

Kandydaci do Rady Powiatu Poznańskiego
Komitet Wyborczy PSL
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

1

1 TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz

zam. Czmoniec, wiek: 45

1

2 HETMAN Anna

zam. Pecna, wiek: 40

1

3 DŁUBAŁA Dorota

zam. Czołowo, wiek: 41

1

4 TOMCZAK Witold Antoni

zam. Radzewice, wiek: 61

1

5 MACHOWIAK Maria Jolanta

zam. Kórnik, wiek: 45

1

6 SOSNOWSKI Stefan

zam. Robakowo, wiek: 66

1

7 ROCŁAWSKI Włodzimierz Stanisław

zam. Borówiec, wiek: 68

1

8 JANKOWIAK Sławomir

zam. Rogalinek, wiek: 35

KW Prawo i Sprawiedliwość
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

3

1 JARONIEC Aleksander Adam

zam. Mościenica, wiek: 57

3

2 ŻELAZNY Filip

zam. Kórnik, wiek: 34

3

3 MIKOŁAJCZAK Zdzisław Kazimierz

zam. Mosina, wiek: 71

3

4 KRECZMER Anna Magdalena

zam. Mosina, wiek: 38

3

5 CHOMICZ Czesława Teresa

zam. Kórnik, wiek: 57
zam. Rogalinek, wiek: 66

3

6 SMOK Lucyna Maria

3

7 KACZMAREK Jadwiga Maria

zam. Kórnik, wiek: 44

3

8 SZYNKLEWSKI Jarosław

zam. Drużyna, wiek: 49

KW Platforma Obywatelska RP
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

W latach 2011-2014 budżet gminy po
stronie dochodów nadal wzrastał:
2011 r.
83 754 966 zł
2012 r.
85 240 297 zł
2013 r.
91 497 795 zł
Plan 2014 r.
107 275 842 zł
Ten wzrost dochodów wynikał głównie
z dwóch czynników:
- wzrost wpływów z podatków, w tym podatku od nieruchomości
- zwiększenia się udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Podatek od nieruchomości wzrastał
sukcesywnie i był wynikiem zwiększenia
powierzchni nieruchomości:
2011 r. - 28 919 966,60 zł
2012 r. - 32 251 889,82 zł - wzrost 11,52%
2013 r. - 34 486 403,95 zł -wzrost 6,93 %
Plan 2014 r. - 36 524 962,00 zł wzrost 5,91%

Wybory do
Sejmiku
wojewódzkiego

4

1 WALIGÓRA Seweryn Michał

zam. Kórnik, wiek: 63

4

2 ANDRUSIAK Zbigniew Bogdan

zam. Mosina, wiek: 60

4

3 KASPRZYK Małgorzata Krystyna

zam. Mosina, wiek: 55

4

4 KOSAKOWSKA Magdalena Anna

zam. Kamionki, wiek: 42

4

5 RUSKOWIAK Robert Wojciech

zam. Borówiec, wiek: 46

4

6 ANDRZEJEWSKI Patryk

zam. Kórnik, wiek: 31

4

7 WAWRZYNOWICZ-GACKA Anna

zam. Borówiec, wiek: 65

Karta do głosowania koloru niebieskiego. Nasza gmina, razem z pozostałymi
gminami Powiatu Poznańskiego oraz powiatami: śremskim, średzkim, gniźnieńskim
i wrzesińkim tworzą okręg 3. O 7 mandatów
w tym okręgu stara się 137 zgłoszonych
kandydatów z 12 list. Ze względu na brak
miejsca nie jesteśmy w stanie opublikować
nazwisk wszystkich kandydatów. Ich listę
znaleźć można na stronie internetowej
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komisje/
districtview/42112
Aby oddać głos ważny należy głosować
tylko na jedna listę kandydatów, stawiając
na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu więcej niż na jedną
listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach
obok nazwisk kandydatów umieszczonych
na więcej niż jednej liście lub
- nieoddanie głosu na którakolwiek z
list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej
kratce.
Nieważne są karty do głosowania inne
niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

4

8 SAMCIK Roman Tomasz

zam. Puszczykowo, wiek: 60

W danych przedstawionych powyżej wynika, że dochód z tego podatku rósł szybciej
niż wzrost stawek podatkowych (2- 3,5%)

Dane kandydata

W latach 2011 – 2014 zostało wydanych
50121 decyzji podatkowych.

KWW Samorządowa Koalicja Gmin
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

15

1 SPRINGER Zofia Maria

zam. Mosina, wiek: 64

15

2 OLEJNIK Marek

zam. Kórnik, wiek: 65

15

3 SMEKTAŁA Krystyna Zofia

zam. Mosina, wiek: 43

15

4 SKUBICH Helena

zam. Mieczewo, wiek: 53

15

5 MAZURCZAK Sławomir Piotr

zam. Mosina, wiek: 54
zam. Kórnik, wiek: 38

15

6 RATAJCZAK Roman

15

7 BUDZIŃSKI Roman Grzegorz

zam. Pecna, wiek: 59

15

8 KOZŁOWSKI Mariusz

zam. Borówiec, wiek: 34

KWW Niezależni dla Powiatu
Nr. listy

Pozycja Nazwisko i imiona

Dane kandydata

16

1 SZESZUŁA Jacek Bernard

zam. Mosina, wiek: 68

16

2 WALIGÓRA Andrzej

zam. Kórnik, wiek: 35

16

3 ZIÓŁKOWSKA Joanna Maria

zam. Rogalinek, wiek: 37

16

4 ŁOŚ Sylwia Regina

zam. Koninko, wiek: 40

16

5 GRZEGOROWSKI Łukasz

zam. Kórnik, wiek: 38

16

6 SZYMAŃSKA Agnieszka Katarzyna

zam. Mosina, wiek: 35

16

7 JANKOWSKI Robert Karol

zam. Kórnik, wiek: 31

16

8 LINKA Monika

zam. Mosina, wiek: 35
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Dochody gminy Kórnik w latach 2011-2014

Ostatnie 4 lata to okres kontynuacji
dynamicznego i zrównoważonego rozwoju
gminy. Znalazło to potwierdzenie w Rankingu Rzeczpospolitej, gdzie Gmina Kórnik
zajęła II miejsce w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce.
Jest to wynikiem proinwestycyjnej polityki gminy, przyjaznej inwestorom i nowym
mieszkańcom, ale zachowującej jej historyczny i turystyczny charakter.

zrealizowała od 2011r. i wykona do połowy
2015r. inwestycje za kwotę 125.174. tys. zł
-zadania wykonane 70 338 000 zł
-zadania w trakcie wykonania 54 836 000 zł
-razem
125 174 000 zł
Udział finansowy nazej gminy w tych zadaniach
to 5000000 zł.
Od 2004r. spółka AQUANET zainwestowała w gminie Kórnik sumę 154.056 tys. zł.
Dokonując podziału inwestycji realizowanych w okresie 4 lat według miejsc w gminie,
można stwierdzić, że największe koszty inwestycyjne zostały poniesione w Kórniku- Bninie,
Borówcu i Kamionkach.
Inwestycje drogowe (drogi i chodniki) za kwotę:
31 673 111,69 zł
na drogach wojewódzkich
- 123 009,57 zł
na drogach powiatowych - 18 288 551,90 zł
na drogach gminnych
-13 261 550,22 zł
W latach 2011 – 2014 przeznaczono na:
utrzymanie dróg bitumicznych
3,9 mln zł
bieżące utrzymanie dróg
6 mln zł

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

INFORMACJE
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Wybory do
rady powiatu

w kwocie 1.062.899 zł
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu,
w tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie
3.929.860 zł
- budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 1.611.356 zł
- budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie
2.272.248 zł
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy – w
kwocie 1.182.604 zł
- budowa drogi w Kromolicach w kwocie
450.667 zł
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa ( I etap) w kwocie 1.830.253zł
- budowa przepustu i drogi na ul. Mostowej
w Szczytnikach w kwocie 1.222.645 zł
- budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym
budowa kanalizacji deszczowej w kwocie
7.886.909 zł
- budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji
deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej w
kwocie 2.233.854 zł
- modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej
w Bninie w kwocie 663.209 zł

Najważniejszymi zadaniami były:
w zakresie infrastruktury drogowej:

w zakresie infrastruktury oświatowej:
- rozbudowa budynku SP nr 1 w Kórniku –
kwota 2.030.221 zł
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
Plan 2014
- rozbudowa budynku
razem udziały w podatkach
19 096 285,25 20 096 504,54 22 521 776,37 25 003 846,00
SP nr 2 w Kórniku – kwota
2.540.909 zł
% wzrostu
5,24
12,07
11,02
- budowa SP w Kamiondochody z tytułu udziału we wpływach z
17 203 479,00 18 448 739,00 20 037 076,00 22 426 760,00
podatku dochodowego od osób fizycznych
kach – planowana kwota
dochody z tytułu udziału we wpływach z
w budżecie na 2014r. 1 892 806,25 1 647 765,54 2 484 700,37 2 577 086,00
podatku dochodowego od osób prawnych
8.000.000 zł, (koszty poniesione do 2013r. – 523.518 zł)
Wydatki w latach 2011-2014
(cd. na str. 12)
- budowa przepustu na rzece Głuszynka

Udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych również wzrastał.

2011 r.
75 618 170
zł
2012 r.
84 659 508
zł
2013 r.
84 257 945 zł.
Plan 2014 r.
123 838 796 zł.
			
Wzrastający budżet miał wpływ na zadania
realizowane przez samorząd. Mając stabilny
budżet mogliśmy sobie pozwolić na realizację wielu zadań inwestycyjnych. Tych zadań
zrealizowano w całej kadencji 225, na ogólną
wartość 83.450.260 zł.
Na terenie Gminy Kórnik spółka AQUANET

7 listopada 2014 r.

13.

Budowa przepustu
na rzece Głuszynka w kwocie 1.062.899 zł

13.

11
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Dofinansowanie w wysokości 1.415.585
zł na 14 projektów z 16 złożonych wniosków
pozyskaliśmy dzięki przynależności gminy
Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej
Wielkopolski.
W 2013 roku z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskaliśmy niskooprocentowaną
pożyczkę w wysokości 8.989.555,45 zł na
realizację miejskiego projektu „Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku”.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 1%

Budowa ul. Staszica w Kórniku - 2.272.248 zł

W latach 2011-2014 realizowano 13
zadań dofinansowanych w ramach programów i funduszy krajowych
(cd. ze str 11)
w zakresie infrastruktury społecznej
- budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie
w kwocie 680.006 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą w kwocie
668.672 zł
- budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu
w kwocie 946.349 zł
- rozbudowa świetlicy w Dębcu w kwocie
372.879 zł.
- rozbudowa budynku OSP w Radzewie
w kwocie 783.174 zł
w zakresie infrastruktury mieszkaniowej
- budowa budynku socjalnego w Dachowie w kwocie 1.068.476 zł
- modernizacja budynku Prowent 6 (I
etap) w kwocie 344.423 zł

Budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy – 1.182.604 zł
Przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu,
w tym budowa kanalizacji deszczowej - 3.929.860 zł

zakup samochodów dla OSP
- dotacja dla OSP z przeznaczeniem
na zakupy samochodów w łącznej kwocie
664.600zł

Kwota długu na dzień 31.12.
2011 r.
38 050 000,00 zł
2012 r.
36 350 000,00 zł
2013 r.
31 150 000,00 zł
Plan 2014
41 907 804,00zł

Część ww. zadań realizowana była przy
udziale funduszy pozabudżetowych.
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Przychody
W 2011 wyemitowano obligacje w
wysokości 12.450 tys. zł tylko po to, aby
uzyskać lepsze oprocentowanie wcześniej emitowanych obligacji.
W 2012r. wyemitowano obligacje w
kwocie 3.500 tys. zł
W rok 2013 nie korzystano ze zwrotnego, odpłatnego finansowania.
W 2014 planuje się emisję obligacji w
wysokości 7.500 tys. zł.
Przychody
2011 r.
12 450 000,00 zł
2012 r.
3 500 000,00 zł
2013 r.
0,00 zł
Plan 2014
16 489 556,00 zł
Rozchody budżetu
2011 r.
17 345 200,00 zł
2012 r.
5 200 000,00 zł
2013 r.
5 200 000,00 zł
Plan 2014
5 900 000,00 zł

Wykonano 54 zadania w zakresie
oświetlenia na kwotę 1.983.648 zł

Fundusze pozabudżetowe
W latach 2011-2014 zrealizowano 20 zadań
dofinansowanych w ramach funduszy unijnych:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 pozyskaliśmy 3.336.964 zł na dwie
inwestycje (SP w Bninie i promenadę);
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pozyskaliśmy 451.573 zł na dwa projekty edukacyjne, które były realizowane we wszystkich
szkołach podstawowych w naszej gminie;

Dotacje dla organizacji pozabudżetowych w latach 2011 - 2014 (poza dotacjami inwestycyjnymi):
2011 r.
-481 444 zł
2012 r.
-615 026 zł
2013 r.
-573 722 zł
2014 r. plan
-649 100 zł
Razem: 2 319 292 zł.
					
Budżet obywatelski
Na podstawie Uchwały Nr
XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 31 sierpnia 2013r. przeprowadzono konsultacje społeczne w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kórnik na rok 2014 przeznaczając na ten
cel 500.000 zł.
Najwięcej głosów uzyskało zadanie
pn: ścieżka pieszo - rowerowa łącząca:
Kamionki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul.
Jeziorna), Koninko (ul. Lazurowa).

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

2013 r. - 535 198 zł
2014 r. plan - 603 204 zł
Razem : 2 087 319 zł

- budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Zestawienie wydatków w latach 2011 - 2014 z podziałem na miejscowości

Budowa drogi w Kromolicach - 450.667 zł

Budowa ul. Okrężnej w Dachowie - 1.611.356 zł

Z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 pozyskaliśmy 2.019.865 zł
na 16 zadań:
- budowę i rozbudowę 7 świetlic wiejskich,
- wyposażenie świetlic wiejskich,

- w ramach Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi pozyskaliśmy 222.341 zł na
10 małych projektów na terenach wiejskich;
- w ramach rządowych programów
dedykowanych dla szkół podstawowych
pozyskaliśmy 144.041 zł na dwa projekty
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- z Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego) pozyskaliśmy 319.975
zł na budowę budynku socjalnego w Dachowie.
Podsumowując, Gmina pozyskała:
- bezzwrotne środki pozyskane z funduszy unijnych 5.808.402 zł
- unijna pożyczka 8.989.555 zł
- bezzwrotne środki pozyskane ze
źródeł krajowych 686.357 zł

7 listopada 2014 r.

Fundusz sołecki w latach 2011 – 2014
W latach 2011-2013 wykonano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w
łącznej kwocie 1.484.115 zł. W 2014 planuje się wykonanie wydatków sołeckich
w wysokości 603.204 zł
2011 r. - 440 402 zł
2012 r. - 508 515 zł

Oświata
Obecnie funkcjonują w Gminie Kórnik
następujące placówki oświatowe:
4 szkoły podstawowe
2 gimnazja
3 przedszkola publiczne
2 punkty przedszkolne
5 przedszkoli niepublicznych
2 żłobki niepubliczne
1 klub malucha
(cd. na str 16)

13

Budowa drogi wraz
z kanalizacją deszczową
na ul. Flensa ( I etap)
- 1.830.253 zł

Budowa przepustu i drogi
na ul. Mostowej w Szczytnikach
- 1.222.645 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie
- 680.006 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz
z infrastrukturą - 668.672 zł

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
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Budowa szkoły podstawowej
w Kamionkach – 8.523.518 zł

Budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu
- 946.348 zł

Rozbudowa świetlicy w Dębcu
- 372.879 zł.
Budowa dróg, oświetlenia
i kanalizacji deszczowej na
os. przy Drodze Kalejskiej
- 2.233.854 zł

Budowa ul. Głównej w Borówcu,
w tym budowa kanalizacji deszczowej
- 7.886.909 zł

Rozbudowa budynku OSP w Radzewie
- 783.174 zł

Modernizacja ulic Cmentarnej ...

Rozbudowa budynku SP nr 1 w Kórniku – 2.030.221 zł

14

Budowa budynku socjalnego w Dachowie
- 1.068.476 zł

... i Jeziornej w Bninie - 663.208 zł

W 2011 i 2012 przekazano datacje na zakup
samochodów dla OSP - 664.600 zł.

Rozbudowa budynku SP nr 2 w Kórniku – 2.540.908 zł
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Modernizacja budynku Prowent 6 (I etap)
- 344.423 zł

z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
pozyskaliśmy 2.019.865 zł na 16 zadań

15

- zabudowa mieszkaniowa -648
- aktywizacja gospodarcza/usługi -116
Inne 60
stan na
Wydane decyzje celu
30.09.2014
publicznego 290 szt.

(cd. ze str 13)
Wyszczególnienie
Rodzaj placówki
Przedszkola
publiczne
Punkty przedszkolne
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe
– oddziały „O”
Gimnazja
Przedszkola
niepubliczne
Żłobki i Kluby
Malucha –
prowadzone przez
inny niż JST organ
Razem

stan na
31.03.2011
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
dzieci oddziałów dzieci oddziałów
414

19

420

19

44
1178

2
51

49
1449

2
64

160

7

166

8

517

25

518

23

138

9

316

19

-

-

42

-

2451

2960

Wzrasta ilość dzieci w szkołach i przedszkolach
Liczba nauczycieli ( w nawiasie na dzień
31.03.2011r.) i na dzień 30.09.2014r.
Stażyści
(24) 15
Kontraktowi
(65) 64
Mianowani
(103) 110		
Dyplomowani (47) 62
Razem
(239) 251
				
Wysokość subwencji oświatowej oraz
dotacji na przedszkola i wydatki na oświate

- dzierżawa 175
- sprzedaż nieruchomości 91
- sprzedaż lokali 5
Wydano 508 decyzji podziałowych.
Przejęto lub uregulowano stan prawny
7,4502 ha gruntów oraz wykupiono 5,6641 ha.
Skomunalizowano na rzecz Gminy Kórnik
4,2810 ha nieruchomości uprzednio stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nadano numery porządkowe 1273 posesjom.

2011
subwencja oświatowa 9 444 539
dotacje na
0
przedszkola
Razem dochody
9 444 539

2012
2013
2014
10 657 311 10 851 030 11 703 137

wydatki na oświatę

18 560 235

24 732 797 23 079 041 32 511 176

Różnica

9 115 696

14 075 486 11 927 541 19 891 189

0

300 470

916 850

Sprzedaż gruntów
na terenie Gminy Kórnik:

Wykup nieruchomości:

Wartość majątku trwałego
na dzień 31.12.2013r. wynosiła
210.210.468 zł
Ilość uchwał podjętych przez Radę
Miejską w Kórniku w latach 2011-2014 z
podziałem na zakres:
Wydział Planowania Przestrzennego 105
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 112
Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 32
Wydział Funduszy Pozabudżetowych 12
Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu 16
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 33
Wydział Administracyjno – Organizacyjny 40
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 15
Wydział Inwestycji 20
Wydział Gospodarki Finansowej 34
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 26
Biuro Rady 70
Pozostałe 16
RAZEM: 531
Liczba mieszkańców
Z roku na rok liczba mieszkańców w
naszej gminie wzrasta. Obecnie Gminę
Kórnik zamieszkuje 23.390 osób - w mieście mieszka 7516 osób, a w 26 sołectwach
15874.
Bezrobocie
Bezrobocie w gminie Kórnik obecnie
wynosi 1,29% (302 osób)

10 657 311 11 151 500 12 619 987

w latach 2011-2014:
Planowanie przestrzenne
Plany miejscowe, studia i warunki zabudowy w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2014 r.:
-uchwalone plany miejscowe -35
-uchwalone zmiany studium -12
-wydane decyzje o warunkach zabudowy,
-824, w tym:
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Gospodarka nieruchomościami
W Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami wszczęto
ogółem ponad 2 500 postępowań administracyjnych,
w tym:
-podziały nieruchomości 590
-rozgraniczenia nieruchomości 40
- przejęcia nieruchomości 46
- wykupy nieruchomości 103
- numeracja porządkowa
323
- nazewnictwo ulic 52
- komunalizacja 36

Zestawienie ilościowe
majątku gminy Kórnik
(stan na 31.12.2013r.):
Powierzchnia nieruchomości
gruntowych w ha
598,48
Ilość budynków mieszkalnych
32
Powierzchnia lokali mieszkalnych
6456,56 m2
Ilość budynków użyteczności publicznej
25
Długość sieci kanalizacyjnej
20,42km
Długość sieci wodociągowej
137,88 km
Długość kanalizacji opadowej
23,88 km
Długość dróg
264,77 km

lata
2011
2012
2013
2014
Razem:

powierzchnia (ha)
0,2338
0,6495
1,3088
2,1720
4,3641

wartość sprzedaży (zł)
216 668,54
1 160 420,13
1 841 118,03
918 823,30
4 137 030,00

lata
2011
2012
2013
2014
Razem:

powierzchnia (ha)
0,2338
0,6495
1,3088
2,1720
4,3641

wartość sprzedaży (zł)
216 668,54
1 160 420,13
1 841 118,03
918 823,30
4 137 030,00
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Ważne wydarzenia:
1. W latach 2011-2013 Rada Miejska
przyznała tytuły „Zasłużony dla Miasta i
Gminy Kórnik”. Otrzymali je: prof. dr hab.
Jerzy Fogel, prof. dr hab. Andrzej Legocki
i Lucjana Kuźnicka-Tylenda – Prezes firmy
TFP.
2. W 2012 roku Rada Miejska nadała
tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik panu Kazimierzowi Bałęcznemu
– wieloletniemu dyrektorowi Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
3. 18 listopada 2011r. Gmina Kórnik
podpisała w Schronisku nad Morskim
Okiem umowę partnerską z Gminą Bukowina Tatrzańska, kontynuując w ten sposób
tradycje historyczne, podtrzymując związki
Kórnika z Podhalem, z tą częścią Polski,
którą wywalczył dla nas hr. Władysław
Zamoyski.
4. 1 marca 2012r. rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kórniku.
5. 25 kwietnia 2012r. otwarto w bnińskim
ratuszu Izbę Pamiątek Regionalnych.
6. Od 10 kwietnia 2013r. Gmina Kórnik
jest 100% udziałowcem w spółce SATER
KÓRNIK (udziały zakupiono za 1 zł).
7. Nie została zakończona sprawa pozwu PSE przeciwko Gminie Kórnik. PSE
ograniczyły żądanie pozwu z 65 mln zł do
kwoty 22,8 mln zł.
8. Gmina Kórnik otrzymała wiele nagród
i wyróżnień, w tym między innymi:
• w 2011 roku Gmina Kórnik zajęła 5
miejsce, a w 2012 roku 6 miejsce w Polsce
w kategorii gmin miejsko-wiejskich pod
względem zrównoważonego rozwoju
• Sportowa Gmina 2012 za inwestycje
w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu
rozwoju sportu i rekreacji w gminie
• Certyfikat Gmina Atrakcyjna Turystycznie w roku 2012 i roku 2013
• Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2012
• III miejsce w konkursie „Markowy Samorząd” w kategorii gmina miejsko-wiejska
• III miejsce w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2013 w kategorii gmina
miejsko-wiejska
• II miejsce w Polsce w kategorii gmin
miejsko-wiejskich w rankingu „Rzeczpospolitej” Najlepsza Gmina 10-lecia
• W 2014 roku Gmina otrzymała wyróżnienie „Budowniczy Polskiego Sportu”
przyznane przez Klub Sportowa Polska
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
budownictwa sportowego i rekreacyjnego

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Dochody i zadłużenie gminy Kórnik w latach 2011-2021

Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik
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– JUBILESZUSZ KÓRNICKIEJ PRO SINFONIKI

Sobotnie popołudnie, 4 października,
wypełniona po brzegi Aula Uniwersytecka… Inauguracja 47. sezonu artystycznego Pro Sinfoniki, młodzieżowego ruchu
miłośników muzyki… Za chwilę uroczysty
koncert w wykonaniu Polskiej Orkiestry
SINFONIA IUVENTUS.
Na estradę powoli wchodzą muzycy,
tłum słuchaczy zajmuje miejsca. Z trudem
dostrzegam Panią Profesor Teresę Rogozię-Olejnik… Jest, jak zawsze z rodziną i
swoimi wychowankami rozsianymi po całej
sali. Wśród honorowych gości Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak i
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak. – Wiesz, Pan Marszałek
rozmawiał w foyer Auli z naszą Panią
Profesor – dobiega do mnie fragment
rozmowy – powiedział, że przyszedł na
koncert specjalnie dla niej.
Rozpoczyna się koncert. Gospodarze
– Piotr Niewiedział i Antoni Hoffmann –
witają wszystkich. – Kilka dni temu, 25
września, w Kórniku odbyła się uroczysta
inauguracja 40.sezonu działającego tam,
przy Licem Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza – mówi
Antoni Hoffmann – klubu, który założyła
pani prof. Teresa Rogozia-Olejnik, jego
opiekunka. A więc jubileusz Klubu i Pani
Profesor. Na tej uroczystości miał być Pan
Marszałek, ale zatrzymały go w Poznaniu
pilne sprawy. Zatem jest dzisiaj. – Bardzo
prosimy Panie Marszałku!
Myśl powraca do Kórnika… Sala
motelu „Nestor”, odświętna, wypełniona
do ostatniego miejsca. To już chyba trzy
pokolenia… Czas zacząć… Prezesi Klubu
Joanna Olejnik-Pazoła i Łukasz Błaszyk
witają gości: Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik – pana Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącego Rady Miasta pana
Macieja Marciniaka, Radnego Powiatu
Poznańskiego - pana Zbigniewa Tomaszewskiego, dyrektor Zespołu Szkół w
Kórniku panią Emilię Stanny, byłą dyrektor
panią Marię Weychan Nowak, Małgorzatę Mikołajczak, Marcina Grześkowiaka,
Stanisława Gorzałczanego, Macieja Małeckiego, Annę Rauk, Marię Kuczyńską
Nowak, redaktora naczelnego Kórniczanina Łukasza Grzegorowskiego. Capella
Zamku Rydzyńskiego pod kierownictwem

Mieczysława Leśniczaka gra uroczystą
intradę. Artyści z Capelli są z Pro Sinfoniką
odkąd pamiętam.
- 40 lat minęło… wcale nie jak jeden
dzień – Antoni Hoffmann z Biura Pro Sinfoniki – trawestuje słowa znanej piosenki.
– Był impuls ze strony założyciela Pro Sinfoniki, prezesa Alojzego Andrzeja Łuczaka,
była odwaga młodej nauczycielki chemii,
było zaangażowanie dyrekcji kórnickiego
Liceum, rodziców, samej młodzieży wreszcie… Rodził się nowy Klub Pro Sinfoniki,
który później przyjął imię Mieczysława
Karłowicza.
- To jest ewenement – kontynuuje sekretarz Pro Sinfoniki – 40 lat opiekuństwa
nad klubem, zaangażowanie w pracę
rodziny, najpierw małżonka, później córki.
Capella koncertuje, wspomnienia
powracają… Kilometry taśmy filmowej,
tysiące zdjęć, bogate kroniki… Niezwykłe spotkania z artystami, uczestnikami
kolejnych Międzynarodowych Konkursów
skrzypcowych. To z kórnickiego klubu, za
sprawą prof. Mariana Marka Drozdowskiego, historyka, szedł do młodych ludzi
jasny przekaz: Ignacy Jan Paderewski to
nie tylko znakomity artysta, ale też wybitny
mąż stanu, patriota.
- Jestem pełen uznania dla Pani wieloletniego zaangażowania w działalność
Klubu, olbrzymiej charyzmy, a także woli
rozbudzania wśród młodych ludzi miłości
do muzyki. Autorytet zdobyty przez Panią
Profesor podczas wielu lat pracy, tworzenie w klubie przyjaznej atmosfery, a także
profesjonalne dążenie do wyznaczonych
celów budzą szacunek i podziw – pisze
w liście gratulacyjnym Marszałek Marek
Woźniak. Piękny bukiet kwiatów, oklaski,
radość… znów Aula Uniwersytecka. –
Dziękuję Bogu, że na mojej drodze życia
postawił taką nauczycielkę jak Pani Profesor – napisze w liście do Jubilatki ks.
Marek Ratajczak, wychowanek kórnickiej
Pro Sinfoniki.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski pogratulował i podziękował za 40 lat owocnej
pracy wzbogacającej kulturalny wizerunek
Ziemi Kórnickiej oraz całej Wielkopolski
wręczając na ręce Opiekunki Klubu dyplom i kwiaty. Podobnie uczyniła Dyrektor
Zespołu Szkół w Kórniku Emilia Stanny
dziękując w imieniu całej społeczności

uczniowskiej za wieloletni trud w rozpowszechnianiu idei Pro Sinfoniki. Nikogo
nie dziwią dyplomy dla Pani Profesor od
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i od Ministra Edukacji Narodowej – za
szczególne zasługi w upowszechnianiu
kultury muzycznej. Wojciech Nentwig,
dyrektor Filharmonii Poznańskiej, dziękuje
za przysposabianie młodych ludzi do roli
melomana. Siostra Franciszka Justyna
Niemier – kiedyś pełna uśmiechu działaczka kórnickiej Pro Sinfoniki, dziś zakonnica
z charyzmą, śle bardzo osobisty list.
„Nestor”, Aula Uniwersytecka – wspomnienia wciąż powracają… Przepiękne
turniejowe spotkania – wszak dwa Puchary
Prezydenta Rzeczypospolitej mówią same
za siebie, comiesięczne spotkania na
koncertach w Auli, własna obrzędowość w
klubie. – Mianuję Cię członkiem Pro Sinfoniki, działaj na chwałę muzyki – smyczek i
światło. – W żadnym klubie czegoś takiego
nie ma – podkreśla Antoni Hoffmann. A
dziś, 25 września, w poczet członków Pro
Sinfoniki zostaje przyjęta maleńka Ania,
wnuczka naszej Pani Profesor.
- Chyba pora kończyć – to pewnie
ostatni jubileusz, już powoli brakuje sił – z
żalem mówi Teresa Rogozia-Olejnik. –
Jubileusz, to nie tylko podsumowania dotychczasowych dokonań, ale także kolejne
plany na przyszłość. Proszę nie ustawać
w pracy – ripostuje pan Antoni.
W Kórnickiej Kolegacie 26 października
była sprawowana Msza św. dziękczynna
za 40 lat miejscowej Pro Sinfoniki. Z Bożym błogosławieństwem przyjdą kolejne
lata pracy. Miejscowy proboszcz, ks. Grzegorz Zbączyniak też tak mówi i z uśmiechem wręcza Pani Profesor kosz pełen
wafelków. – Jest ich 40, tyle, ile lat pracy.
W archiwum Klubu, wśród wielu, jest
jedna najcenniejsza pamiątka: błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II, dziś
Świętego. Kiedy rozmawiam z Panią Profesor o historii i dokonaniach Klubu, wciąż
podkreśla: nikt takiego błogosławieństwa w
Pro Sinfonice nie ma, to coś niezwykłego.
Czy zatem na „czterdziestce” się zakończy? Z pewnością nie! Ad multos annos
Pani Profesor!
Kronikarz
Foto. Antoni Hoffmann
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W ścianach Biblioteki Publicznej w Kórniku jeszcze pobrzmiewa
echo piosenek Piotra Woźniaka, jeszcze uczestnicy spotkania z artystą
kołyszą w sobie obrazy, melodie i słowa, a tymczasem już 14 listopada o
godz. 19.00 zacznie się w tym samym miejscu kolejny koncert poetycki.
Na spotkanie z Państwem przyjedzie tym razem poetka z Namysłowa – laureatka kilku krajowych konkursów, autorka dwóch tomików
poetyckich: „Partita na trzy wiersze” oraz „Noc Jednorożca” - Bożena
Krewska, a towarzyszyć jej będzie duet pięknych, młodych i utalentowanych muzyków, którzy zagrają i zaśpiewają teksty gospodyni wieczoru.
Hanna Sosnowska
jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej. Gitarzystką,
chórzystką, wokalistką. W 2014 r. zadebiutowała w operze wrocławskiej,
zachwycając słuchaczy barwą swego głosu. Jej oryginalne interpretacje
tekstów poetyckich zapadają nie tylko głęboko w pamięć, ale i w serca.
Marcin Kowalski
ukończył Akademię Muzyczną
w Bydgoszczy. Jego pasją jest muzyka gitarowa, którą doskonalił na
kursach mistrzowskich w kraju oraz
podczas długiej podróży po Hiszpanii, gdzie akompaniował tancerkom
w szkole flamenco. Gra, komponuje,
zajmuje go śpiew klasyczny, recytacja oraz gra aktorska.
Zapowiada się więc wieczór
niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza że namawiamy gorąco do
przedstawienia własnej twórczości.
Przed Państwem Turniej Jednego
Wiersza. Prosimy o zapoznanie się
z regulaminem oraz zapraszamy do
uczestnictwa!
Do zobaczenia zatem,
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl

„Razem dla Kamila”
Piknik Charytatywny, który odbył się
13.09.2014 na Podzamczu to już zamierzchła
przeszłość. Dla nas, społeczności gimnazjum,
to jednak rzeczywistość, z którą spotykamy
się codziennie na szkolnych korytarzach, to
kontakt z Kamilem, który 1 września 2014
roku stał się uczniem naszej szkoły. W trakcie
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pani
dyrektor Marzena Dominiak przedstawiła
Kamila uczniom i nauczycielom i właśnie w
ten sposób rozpoczęła się dla nas wszystkich
wspaniała przygoda, przygoda serc, ludzkiej
solidarności, zaangażowania wielu w dobrą
inicjatywę. O planowanym udziale uczniów
naszego gimnazjum w Pikniku dowiedzieliśmy
się w pierwszych dniach września. Przerażenie tak krótkim terminem było ogromne, ale
pewnie też wyzwoliło niespożyte siły w tych,
którzy podjęli wyzwanie. Program artystyczny
zmontowaliśmy z tego, co w ubiegłym roku
przygotowali nauczyciele z uczniami klas II i
III, a nawet z uczniami podstawówki. Okazało
się, że wystarczy jedna próba poszczególnych
występów i już można ustalać kolejność na
scenę. Należy mieć świadomość tego, z jakim
entuzjazmem młodzież podeszła do udziału w
Pikniku. Nikomu nie było zbyt ciężko ofiarować
swój sobotni czas, czas wypoczynku i letniej
ciągle pogody na sprawę ważną, taką jaką
jest pomoc drugiemu człowiekowi. Prawdziwą
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Żyjemy dziś szybko, w tłoku i natłoku – zdarzeń, zadań, obowiązków, myśli i słów. Gnamy przez życie, jakbyśmy się bali, że nie
zdążymy go przeżyć. I w tym biegu wielu rzeczy nie zauważamy,
mijamy bezrefleksyjnie. Jesteśmy pobieżni i powierzchowni – często
również w stosunku do ludzi.
„Nie lubię się spieszyć. Efektem pośpiechu jest zamęt” - powiedział w jednym z wywiadów Piotr Woźniak, muzyk, który 17
października gościł w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
W jesiennej scenerii, otulona zapachem jabłek i świeżego ciasta
publiczność poddała się magii głosu artysty. Spokojne i nastrojowe
utwory kołysały się wraz z cieniami w świetle świec. Piękne poetyckie strofy delikatnie dotykały jesiennych emocji. W epoce internetu,
tabletów, telefonów komórkowych, podróży lotniczych, laserów i
wszechobecnej elektroniki, jesteśmy wciąż tak samo bezbronni
wobec uczuć jak starożytni. Tak samo kochamy i nienawidzimy,
cieszymy się i martwimy, pragniemy, czujemy strach, tęsknotę,
niepokój czy radość. To wszystko wyrażają utwory Piotra Woźniaka.
Uczestnicy spotkania, zaproszeni przez artystę do wspólnej
zabawy, w przerwie próbowali swoich sił twórczych, układając
strofy piosenki. Autorzy tekstów wyróżnionych przez jury otrzymali
nagrody, a zwycięskie strofy pana Sławomira Animuckiego zostały
przez barda zaśpiewane.
W ten wieczór czas nieco zwolnił.
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
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od słowa do słowa

40 LAT WYPEŁNIONYCH MUZYKĄ

Koncert realizowany w ramach projektu „Od słowa do słowa”
przez Fundację „APJA”, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny sprawują stacje
radiowe: Emaus i Merkury.

lawinę kreatywności uruchomił pomysł Cegiełek
dla Kamila. Naprawdę w gromadzenie fantów
zaangażowali się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły. Fascynujące było to, że
bez problemu zgromadziliśmy około 150 fantów
oraz 100 lizaków jako nagrody pocieszenia.
Jeszcze w trakcie imprezy były donoszone
fanty. Przyjemnie było potrzeć na radość osób
nabywających cegiełki!
Ale nim do tego doszło, cały ekipa ludzi
pakowała fanty w szary papier, by uzyskać
efekt niespodzianki. Ogromne zasługi miał tu
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Izą Malicką. I znowu wszystko zagrało
jak należy: w jednej sali odbywały się próby, w
innej uzdolnieni plastycznie uczniowie: Agnieszka Wlazły i Bogusia Sibilska przygotowywały
rekwizyty oraz scenografię, w jeszcze innej
panie Iza Malicka, Kasia Świerczyńska i Ania
Paprocka zajmowały się pakowaniem fantów.
Zadziwiające było to, że tutaj nikt nikomu
niczego nie nakazywał, nie wymuszał, to się
po prostu działo i to działo się we wspaniałej
atmosferze. Serce rosło, że tyle w nas dobra,
chęci pomocy i empatii. W sobotę, mimo nerwów, czy punkty planu uda się zrealizować,
stawiliśmy się przed 13, by zorganizować swoje
stoisko z cegiełkami. Do wieczora pomagały
nam uczennice z klasy I C: Martyna Koterba,
Martyna Piasecka i Klara Flens. Z nauczycieli
obsługą stoiska zajęły się (z własnej inicjatywy)
pani Basia Śmiechowska i pani Kasia Świerczyńska - wychowawczyni Kamila. Późnym

popołudniem, około godziny 17 rozpoczął się
występ artystyczny. Na początku wystąpił zespół teatralny z III E z „Teatrzykiem Zielona Gęś”
w składzie: Zuzia Schlecht, Magda Zimniak,
Marysia Duszczak, Małgosia Tomczak, Klara
Grząślewicz, Agnieszka Korpeta, Julka Piotrzkowska, Danka Sibilska, Melania Król, Kajetan
Tomczak gościnnie wystąpił Krystian Galiński,
natomiast obsługą techniczną profesjonalnie
zajął się Miłosz Ratajczak. Potem były występy
muzyczne solistów: Patrycji Pudysiak, Marysi
Duszczak i Kajetana Tomczaka oraz duet Marysi i Patrycji. Nie zabrakło również poezji pięknie
ilustrowanej pantomimami, którą recytowali
Jaś Suszczyński, Marta Kaźmierczak, Krystian
Galiński, Danka Sibilska. Naprawdę miłym
przerywnikiem i urozmaiceniem był gorący
występ naszej muzycznej grupy gitarowej pod
przewodnictwem pani Oli Szymkowiak. Myślę,
że nasz ponad godzinny występ podobał się
publiczności, bo zebraliśmy gromkie oklaski,
zaś na twarzach obu naszych pań dyrektor:
pani Marzeny Dominiak i pani Ireny Zając
błąkał się półuśmiech zadowolenia i dumy z
wychowanków. Bezcenne! Dla wszystkich
występujących był to ważny moment, a i radość
ogromna. Dobrze nam się pracowało, efekty
były zadowalające, a dodatkowym plusem
była integracja naszych artystów. Myślę, że
nasz patron Władysław hrabia Zamoyski byłby
z nas dumny!
Katarzyna Sibilska
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11 października na cmentarzu parafialnym
pożegnaliśmy Edmunda Grobelnego, emerytowanego dyrektora Szkoły Podstawowej w
Robakowie. W ostatniej drodze towarzyszyli
mu przedstawiciele władz samorządowych,
dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkoły, którą
kierował oraz liczne grono uczniów, rodziców,
mieszkańców okolicznych miejscowości, rodzina i znajomi.
Pan Edmund Grobelny był postacią znaną,
lubianą i szanowaną. Urodził się 25 września
1935 roku w miejscowości Mchy, ukończył
liceum w Śremie i studia pedagogiczne w
Zielonej Górze. Pierwszą pracę podjął jako
nauczyciel w Chwałkowie Kościelnym, później
pracował przez krótki czas w Domu Dziecka
w Bninie.
Od 1 września 1962 roku objął stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Robakowie.

Kierował tą placówką nieprzerwanie do 1984
roku, czyli do przejścia na emeryturę. Uczył
geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie. Wychował kilka pokoleń uczniów. Jako przełożony
i nauczyciel był wymagający ale sprawiedliwy
i ludzki. Traktował swoją pracę jak powołanie,
które należy realizować z pasją i jak najlepiej.
Był też zagorzałym kibicem Lecha Poznań
i częstym bywalcem na meczach swojego
ulubionego klubu.
Szkoła, którą kierował mieściła się w starym
mocno zniszczonym dworku, nie było w niej
żadnych wygód, klasy przejściowe, nauczyciele
i dyrektor przebywali w jednym pomieszczeniu,
brak bieżącej wody, uciążliwe sąsiedztwo fermy drobiu. Mimo to jednak dyrektorowi udało
się stworzyć ciepłą i serdeczną atmosferę.
Nauczyciele, którzy rozpoczynali pracę w Robakowie w tamtych czasach, pracowali zwykle
w jednej placówce aż do emerytury.
Dzięki wieloletnim staraniom i zabiegom
oraz osobistemu zaangażowaniu dyrektora

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
i pożegnali mojego Męża, naszego Ojca i Dziadka

śp. Stanisława Pietralę

„nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

Serdecznie dziękujemy tym, którzy dzielili z nami smutek
i żal oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Edmunda Grobelnego

za sprawowaną Mszę Świętą i ceremonię pogrzebową ,
za wojskową asystę honorową,
za wypowiedziane serdeczne słowa,
za złożone kondolencje, intencje mszalne,
za komunie święte, modlitwy, śpiew i kwiaty,
za wsparcie słowami otuchy i serdecznymi myślami
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie,
wdzięczność i szacunek

Szczególne podziękowania dla księdza prowadzącego
prof. dr hab. Piotra Ostańskiego, Pana burnmistrza
Jerzego Lechnerowskiego i przedstawicieli Rady Miasta Kórnika, oraz dyrekcji i gronu pedagogicznemu ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie i Gimnazjum w Robakowie
Za okazaną Zmarłemu pamięć, za modlitwę, intencje mszalne,
wieńce i kwiaty, serdeczne „Bóg zapłać”

Żona i Synowie z rodzinami

Żona z Rodziną

Pożegnanie
wspaniałego
lekarza
Mowa Pogrzebowa wygłoszona nad
trumną ppłk. lek.med.. Stanisława Pietrali przez
Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31
KDR OP w Kórniku ppłk w st. spocz. Ryszarda
Grześkowiaka w czasie pogrzebu.
Zebraliśmy się tutaj na tym cmentarzu z
powodu Stanisława Pietrali, lekarza wojskowego, Podpułkownika Wojska Polskiego w
stanie spoczynku., lekarza pediatry, lekarza
homeopaty znanego i bardzo cenionego przez
liczne rzesze pacjentów na obszarze Gminy
Kórnik, powiatu poznańskiego , województwa
Wielkopolskiego i poza jego granicami.
Członka Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy
oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku.
Członka Towarzystw Lekarskich.
Dobrego i kochanego – męża, ojca, dziadka i teścia.Serdecznego, skromnego kolegi i
przyjaciela.
Odszedł od nas stanowczo za wcześnie
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Edmunda Grobelnego w 1979 roku rozpoczęto
budowę nowego budynku szkolnego, 5 października 1985 roku szkoła została oddana do
użytku, pan Grobelny pracował w niej jeszcze
przez kilka lat jako nauczyciel.
Pan dyrektor Edmund Grobelny doskonale
kierował powierzoną sobie placówką, ale był
też mężem, ojcem dziadkiem i pradziadkiem.
Wraz z żoną Danutą z domu Dolata przeżył w
związku małżeńskim 52 lata. Państwo Grobelni
wychowali troje dzieci: Aleksandrę, Zbigniewa i
Martę, doczekali się czworga wnucząt i jednego
prawnuka. Żadne z dzieci nie poszło jednak w
ślady ojca.
Za swoje zasługi pan Edmund Grobelny
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi oraz Odznaką Honorową Za Zasługi w
Rozwoju Województwa Poznańskiego.
Zmarł niespodziewanie 5 października
2014 roku.
Barbara Fluder

miał jeszcze dużo do zrobienia.
Zostawił swoją rodzinę w wielkim smutku i
niewysłowionym żalu. Zostawił liczną rzeszę
swoich pacjentów , którzy mu ufali i dla których
był nadzieją na odzyskanie zdrowia. Mogę tak
powiedzieć ponieważ ja osobiście jak i członkowie mojej rodziny byli przez wiele lat pacjentami Stanisława ,,było nimi również b. wielu
obecnych tu na cmentarzu dziś uczestników
ostatniej drogi ich lekarza, człowieka który dawał
nadzieję. Niestety życie pisze scenariusze na
które my ludzie nie mamy wpływu nie jesteśmy
również na nie przygotowani.
Stanisław nie wywodził się z modnego i
wpływowego klanu lekarskiego gdzie dzieci i
wnuki stanowiska dziedziczą po dziadkach i
ojcach, sam swoją ciężką pracą kształtował
się jako lekarz, zdobywał zaufanie i uznanie
pacjentów.
Urodził się w miejscowości Skorków w
Województwie Świętokrzyskim w 1944 r.
Jego dzieciństwo przypada na końcowy
rok II WŚ i powojenne trudne i biedne czasy.
Po ukończeniu nauki podstawowej wstępuje do Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowej, które kończy maturą .
W 1962 r. rozpoczyna studia w Wojskowej
Akademii Medycznej w Łodzi na wydziale
lekarskim. W czasie studiów w 1965 r awansowany zostaje na pierwszy stopień oficerski

– podporucznika. Akademię kończy w 1968 r
i skierowany zostaje na staż lekarski do Wojskowego Szpitala w Krakowie .
Po zakończeniu stażu lekarskiego w 1970
r skierowany zostaje przez departament kadr
MON do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
z przydziałem do 79 Pułku Artylerii OPK w
Poznaniu a w październiku 1970 r obejmuje
stanowisko lekarza w 31 Dywizjonie Ogniowym
OPK w m. Czołowo koło Kórnika.
W 31 dywizjonie pełni służbę przez 14 lat.
Wiosną 1984r. otrzymuje przydział do
111 Wojskowego Szpitala z Przychodnią w
Poznaniu, gdzie po przekwalifikowaniu się
obejmuje stanowisko Anestezjologa posiadł
również specjalizację lekarza pediatry.
Wiosną 1996r. kończy służbę wojskową i w
stopniu ppłk przechodzi do rezerwy.
W Wojsku Polskim pełnił służbę 34 lata.
Jako doświadczony lekarz otwiera gabinet
lekarski jako pediatra, później otwiera praktykę homeopatyczną, zdobywa w tym leczeniu
ogromną popularność i uznanie pacjentów .
Pracuje w nadmiarze, za dużo jak na jednego człowieka, jednak nie odmawiał ludziom
potrzebującym pomocy, nie pozostaje to bez
wpływu na jego zdrowie musiał zwolnić tempo.
Był aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia, jedynej organizacji społecznej i
kombatanckiej, do której należał.
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Wieści
z Biblioteki

W dniu 27 paździenika odbyły się kolejne warsztaty „Pasjoteki”, na których uczyłyśmy się wykonywania „Łapek kuchennych”.
Powstają one z włóczki bawełnianej, która
ochronić będą nasze dłonie przed oparzeniem. Każda z Pań robił je z różnych kolorów włóczek, co jeszcze bardziej zachęcało
do pracy.
Kolejne warsztaty odbędą się dopiero
w dniu 17 listopada a tematem będzie
„Szydełkowy, tęczowy miś”. Ze względu na
przypadające Święta zajęcia w dniach 3 i
10 listopada są odwołane.
Przypominamy i zapraszamy bardzo
serdecznie na spotkanie poetyckie z Panią
Bożeną Krewską, dnia 14 listopada (piątek),
o godzinie 19:00. www.biblioteka.kornik.pl
KaK

Wystawa w ratuszu w Bninie

W dniach od 16 do 25 października
w bnińskim ratuszu odbyła się wystawa
poświęcona pontyfikatowi Jana Pawła
II. Była to data nieprzypadkowa, gdyż
16 października obchodziliśmy rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy.
Inicjatorami wystawy byli Maciej Brylewski
i Andrzej Cichy, do którego należały zbiory
z prywatnej kolekcji.
Wystawę otwarto mszą świętą w bnińskim kościele pw. Św. Wojciecha, w którym
to również znajdowały się eksponaty, takie
jak portrety czy tron (fotel) papieski z pielgrzymki do Poznania. Następnie licznie
zebrani goście udali się do ratusza, gdzie
ks. dziekan Franciszek Sikora dokonał
uroczystego przecięcia wstęgi. W izbie
pamiątek bnińskiego ratusza można było
podziwiać imponującą kolekcję znaczków
i pocztówek, które dokumentowały liczne
pielgrzymki Ojca Świętego. Oprócz tego

wystawiono zbiór monet okolicznościowych
(emitowanych przy okazji wielu ważnych
dat z całego pontyfikatu), artykuły z gazet
i zdjęcia zrobione przy okazji spotkań z
wiernymi. Wiele gablot wypełniały książkowe wydania encyklik i biografii papieża.
W centralnej części wystawy znajdowały
się najcenniejsze pamiątki, udostępnione
dzięki uprzejmości Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Były to elementy
papieskiego stroju - buty, piuska, oraz pas
do przepasania. Podniosłość wydarzenia
dało się odczuć przez obecność relikwii
świętego Jana Pawła II - Jego krwi.
Wystawa okazała się wielkim sukcesem, o czym świadczą tłumy ludzi odwiedzających ratusz. W wyniku tak dużego
zainteresowania wystawę przedłużono o
dodatkowy tydzień.
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WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

K. Banaszak

Z okazji 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Koło Kórnik
zaprasza na IV Gminny

Przegląd Pieśni Powstańczych,

który odbędzie się 29 listopada 2014 roku o godz. 15.00
w Strażnicy w Kórniku.
Zarząd Koła
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kórniku
zaprasza na
ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
29 listopada 2014r.
do Hotelu Cezar w Koszutach
Bilet 170 zł od pary
do tańca grać będzie zespół ATUT.
Więcej informacji tel. 512204941
Zapraszam wszystkich chętnych
/seniorów i seniorki/
12 listopada 2014 r. na godz. 17:30
do Restauracji OSKAR w Kórniku
na koncert pieśni religijnych
w wykonaniu Parafialnego Zespołu Dziecięcego
„Przy – Ciotki – Maryi”
Wioletta KACZOR
i czasopismo „SENIORZY NA CZASIE”
Nie był członkiem żadnej partii politycznej
ani nie działał w organizacjach publicznych.
Cały swój czas poświęcał ludziom chorym,
przywracaniu im zdrowia najlepiej jak potrafił.
Rodzinie zmarłego Stanisława Pietrali w
imieniu własnym , w imieniu członków naszego
Stowarzyszenia Byłych żołnierzy przekazuję
wyrazy współczucia, jednoczymy się z wami
w bólu i ogromnym żalu.
Stanisław będzie cię nam brakowało.
Cześć jego pamięci.
Żegnaj Przyjacielu !

7 listopada 2014 r.

Koncert Finałowy XIV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości
„Wokół wartości – PRZYJAŹŃ”
odbędzie się

w dniu 11 listopada 2014 roku,
o godz. 16.30 w Zamku Kórnickim
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p. Małgorzata Tabaczka. Na naszą imprezę
przybył p. burmistrz Jerzy Lechnerowski, p.
Magdalena Matelska - Bogajczyk, p. Wojciech
Kiełbasiewicz.
Jak co roku były zawody sportowe w których główną rolę odgrywał ziemniak. Wyścigi
rzędów wzbudziły duże zainteresowanie.
Dzieci bardzo lubią zabawy z elementem
rywalizacji. W każdej mogło wziąć udział 30
uczestników i wszyscy otrzymywali słodką nagrodę. Za te słodkości dziękujemy p. Marlenie
Zandeckiej. Pod namiotami ( które pożyczyła
nam p. Beata Bruczyńska – sołtys z Moscienicy)
były przygotowane stoły, przy których dzieci wykonywały prace plastyczne. Odbył się konkurs
na najbardziej pomysłowe przebranie jesienne
i na największą Pyrę. Dla Rodziców zostały
przygotowane specjalne konkursy.
Jedną z wielu atrakcji festynu był występ
szkolnego chóru pod pałeczką p. Lidii Jakubowskiej. Kolejną pokazy Tekwondo, zabawa z
instruktorką grupy tanecznej Hajdasz, podziwianie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej,
przejażdżki bryczką zaprzężoną w konie. Z
zainteresowaniem podziwialiśmy prace snycerskie p. Rafała Skrenta. Funkcjonowała też mała
gastronomia, placki i kawa, kiełbaski i kaszanka
z grilla, grochówka, chleb ze smalcem i tytułowa
Pyra z gzikiem.
Co roku chętnych do zabawy przybywa,
z czego bardzo się cieszymy. Dzieci i dorośli

bawili się wspaniale. Zapraszamy do zabawy
w przyszłym roku, czekamy na państwa propozycje i pomysły. Podejmując z wami Rodzicami
tego typu przedsięwzięcia miło patrzeć na
zadowolone buzie naszych dzieci. Może w
przyszłym roku zorganizujemy imprezę ziemniaczaną dla dzieci i dla dorosłych? Pomyślcie!
Rodzice jesteście cudowni! Miło usłyszeć że
się podobało.
Do pracy włączyli się p. Krzysztof Ufnalski,
P. Sylwia Przychodzka, P. Małgorzata Sołowiej, p. Hubert Nowicki, p. Monika Ciszak, p.
Magda Koprucka, p. Lidia i Robert Łopińscy,
p. Aneta Bielecka, p. Agnieszka Cepka, p.
Barbara Mąderek, p. Halina i Marek Mielczarek,
p. Maciej Stachowiak, p. Elżbieta Bugzel, p.
Katarzyna Rychlewska, p. Elwira Dominiak, p.
Magdalena Janowska, p. Emilia Jankowiak, p.
Damian Krzyżanowski, p. Marcin Baranowski,
p. Michał Zgarda, p. Monika Lewandowska,
p. Jarosław Idkowski, p. Andżelika Grzona, p.
Beata Pikińska, p. Kinga i Paweł Dyjeta, p. Jarosław Wojciechowski, p. Katarzyna Sikorska,
p. Małgorzata Antoniak, p. Łukasz Fogel, p.
Karolina Pawlaczyk, p. Alicja Zygmanowska,
p. Wioleta Szymczak, p. Lucyna Szczepaniak,
p. Beata Karpińska, p. Ewa Sznura, P. Wioletta
Kaczor, p. Andrzej Dec.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy.
A. Majewska-Król
I. Przybył

BEZPIECZNY
STRAŻAK
W AKCJI
W sobotę 25 października na terenie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kórniku, odbyło się szkolenie dla strażaków - ratowników OSP pt. „ Bezpieczny
strażak w akcji”.
W szkoleniu brali udział strażacy jednostek OSP - Czmonia, Kamionek, Kórnika,
Radzewa oraz Szczytnik, obecny na szkoleniu był również Pan Antoni Kalisz - zastępca
burmistrza gminy Kórnik.
Niestety tuż po rozpoczęciu szkolenia
strażacy jednostki OSP Kórnik zmuszeni
byli opuścić salę szkoleń - z powodu wyjazdu do akcji ratowniczej.
Projekt edukacyjny powstał w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia styczniowe,
związane z nietrzeźwością kierowców.
Realizatorem projektu jest Wielkopolska
Fundacja ETOH, projekt współfinansowany
jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Szkolenie prowadziła, dr. Teresa Kobrzyńska - ekspert Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Warszawie.

Wieści
z Czołowa

JESIENNE SPOTKANIE
Z POEZJĄ
W PRZEDSZKOLU MISIA USZATKA

W minionym roku szkolnym w naszym
przedszkolu odbywały się organizowane
dla naszych dzieci spotkania z poezją. Ponieważ dzieci uczestniczyły w nich bardzo
chętnie, postanowiłyśmy kontynuować owe
spotkania. 28 października odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym. Było związane z
aktualną porą roku, zatem dzieci recytowały
wiersze o liściach, deszczu, lesie i o jesiennym nastroju. Swój debiut na scenie miały
nasze maluszki, które przełamały swoją
nieśmiałość i wypadły świetnie. Spotkanie
prowadziła Pani Jesień, w rolę której wcieliła
się pani Asia Kasprzak. Zaraziła nas wszystkich swoją pozytywną energią i dobrym
humorem. Sprawiła, że jesień, przynajmniej
tego jednego dnia, była dla nas wszystkich
bardzo radosna…
Beata Krakowska
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Święto dyni
Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe, wdzięczne i łatwe do współpracy warzywo – przekonały
się o tym nasze przedszkolaki w piątek 31 października, w czasie obchodów ŚWIĘTA DYNI.
Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo, a
nawet przebranych w dyniowe stroje, można
było poczuć się jak na dyniowej grządce.
W czasie obchodów Święta Dyni nie mogło
zabraknąć dań z dynią w roli głównej. Wiadomo,
że w dyni jadalny jest miąższ i pestki.
Na stole królowały więc dania, które
przygotowane były z tego warzywa,
dzieci mogły skosztować zupy z dyni,
naleśników z dynią oraz pysznego
placka dyniowego. Niektórzy zachęceni
degustacją postanowili wypróbować
przepisy w domu. Dynia to również
wspaniałe warzywo inspirujące do
wykonania różnorodnych prac plastycznych – w każdej grupie powstało
wiele rzeźb, lampionów, masek i innych

wytworów, które przyozdobiły nasze sale i
przedszkolną szatnię. Oprócz pysznych dań
chętnie też bawiliśmy się przy piosenkach,
uczestniczyliśmy w zawodach sportowych z
dynią, słuchaliśmy wierszy o dyni. Dyniowe
dekoracje i smakołyki pozwoliły odkryć wiele
zalet tego niedocenionego warzywa, a przede
wszystkim dały okazję do fantastycznej wspólnej zabawy, a nasze przedszkolaki pokazały,
że Święto Dyni może być naszym, polskim
świętem, a nie tylko importowanym Halloween.
Paulina Plewka
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W dniu 9 i 10 października odbyły się warsztaty z cyklu „Kultur-ryku tu w Kórniku” w świetlicy
w Czołowie. Warsztaty fotograficznie dla dzieci
odbyły się w terenie, w najbliższej okolicy Czołowa. Teoria fotografowania przerodziła się w
praktykę. Dzieci ze swoją wyobraźnią i poczuciem smaku pokazały co potrafią. W galerii na
stronie www.czolowo.pl mała namiastka zdjęć, z
tego co zapisało się na pamięci poszczególnych
aparatów.
Z kolei panowie i panie zajęli kulinariami.
Pani Paulina uczyła jak wykonać surówkę z
selera, jakie składniki są potrzebne aby była
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Święto Pieczonego Ziemniaka

I w tym roku, choć nieco później bo 18
października odbyło się cykliczne Święto Pieczonego Ziemniaka, już siódmy raz.
W związku z pracami renowacyjnymi na
Rynku w Kórniku, festyn w tym roku, przeniesiony został na teren boiska szkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 1, która jest organizatorem święta. Już we wrześniu ruszyły pierwsze
przygotowawcze prace: planowanie, podział
obowiązków, zbieranie fantów i szukanie
chętnych osób do pomocy. Dzięki ofiarności
wielu ludzi udało się zebrać różne gadżety,
z których przez dwa popołudnia wspólnie z
mamami przygotowałyśmy 400 fantów. Wiele
sklepów i punktów usługowych podpisało kupony, przeznaczone na nagrody dla dorosłych
uczestników zabawy. Zaangażowanie rodziców
było jak zawsze bardzo duże.
Dziękujemy wszystkim , mamom i tatusiom
którzy pomagali przy stanowiskach gastronomicznych i zadbali o przygotowanie i uzbrojenie
terenu.( ekipa tatusiów pod dowództwem p. Danuty Zwierzyńskiej była naprawdę imponująca).
Jak zawsze mogłyśmy liczyć na p. Mariana
Bosiackiego, p. Łukasza Ochowiaka, p. Michała
Jędrzejczaka, p. Bogusława Grabowskiego i
Rady Rodziców.
Punktualnie o 11.00 festyn został uroczyście
otwarty. Gości przywitała p. dyrektor Dorota
Przybylska. Dzieci i Rodziców do wspólnej
zabawy zaprosiły p. Magdalena Błaszak i

Celem szkolenia było poszerzenie
wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w
kontekście picia alkoholu przez kierowców
i innych użytkowników dróg. Ze statystyk
policyjnych wynika , że zdarzają się kierowcy, którzy siadają do pojazdu po alkoholu.
Powodem takich, brzemiennych w skutkach
decyzji, może być mała wiedza na temat
działania alkoholu na organizm kierowcy,
w tym nieumiejętność przeliczania spożycia
ilości alkoholu na promile we krwi i na czas
potrzebny na wytrzeźwienie.
Szkolenie odbyło się z iniciatywy druhen; Ewy Sieroń i Bożeny Kiełtyki - członków Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku, które cieszyło
się wielkim zainteresowaniem wśród stra-

żaków , którzy czynnie uczestniczyli w
warsztatach.
Uczestnicy kórnickiego szkolenia, uważają, że wiedza przekazana w trakcie w/w
szkolenia jest potrzebna nie tylko strażakom
lecz również każdemu użytkownikowi dróg.
Pragniemy zaznaczyć, że w podobnym
szkoleniu, podczas obozu szkoleniowego
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w
Dźwirzynie - uczestniczyli młodzi strażacy
gminy Kórnik.
ze strażackim pozdrowieniem

smaczna i zdrowa. Poznałyśmy w jaki sposób
rozbijać mięso na devolay-e i jak wykonać
doskonałą panierkę. Każda uczyła się zawijać
mięso tak, aby podczas smażenia się nie rozpadło. Poznałyśmy przepisy na sos czosnkowy
i winegret do pomidorów z mozzarellą. W tym
samym czasie Panowie przygotowywali ciepłe
napoje (kawa, herbata, soki) Wszyscy i wspólnie, po usmażeniu mięs oraz frytek, rozpoczęliśmy degustację wykonanych przez nas potraw.
Było bardzo smacznie i wesoło.
Kolejne warsztaty odbyły się w dniu 24 października, gdzie dorośli uczyli się wykonywać
dekoracje i stroiki na stół, składania kwiatów z
liści, wykonywania kwiatu bzu z krepy i ozdabiania stołu. Zajęcia prowadziła Pani Beata i Kasia.
Po warsztatach zajęliśmy się przygotowaniami
do „ Spotkania integracyjnego” kończącego
projekt Programu Dom Kultury + Inicjatywy

lokalne 2014 czyli „Kultur – ryku tu w Kórniku”,
które zaplanowane zostało na sobotę.
Podczas spotkania rozstrzygnięty został
konkurs fotograficzny dla dzieci. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody. Nie zabrakło
również gości, Pana Sławomira Animuckiego,
Piotra Mastalerza, Pani Julii Bartkowiak. Przy
akompaniamencie zespołu muzycznego
rozpoczęliśmy zabawę, kosztowaliśmy przesmacznych potraw, przy pięknie ozdobionych
stołach. Fotorelacja ze spotkania dostępna jest
na naszej stronie: www.czolowo.pl.
Dziękujemy mieszkańcom Czołowa, dzieciom i organizatorom za tak przemiłą formę
integracji oraz za wspaniale spędzony czas w
gronie świetnych i pracowitych ludzi.

Ewa Sieroń
Sekretarz Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Kórniku.

KaK

Bal Wszystkich Świętych
w „Bajkowym Dworze”

31 października w przedszkolu „Bajkowy Dwór” w Kórniku odbył się Bal Wszystkich Świętych. Dzieci były ubrane w stroje
nawiązujące do postaci świętych. Podczas
zabawy można było spotkać m. in. św.
Wojciecha, św. Barbarę, św. Franciszka,
anioły oraz innych świętych i błogosławionych. Przedszkolacy przedstawili swoim
kolegom i koleżankom sylwetki swoich
postaci. Na balu nie mogło zabraknąć
dobrej zabawy, tańca i konkursów. Po
zakończonej zabawie zaproszono dzieci
na słodki poczęstunek.
S. Dudziak
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W PŁYWANIU
Pływalnia w OAZA w Kórniku gościła 300
młodych pływaków z powiatu poznańskiego.
W dniu 21 października 2014 odbyły się
sztafety pływackie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które walczyły
o puchary , medale mistrzostw powiatu i awans
na zawody wojewódzkie (2 najlepsze sztafety).W szkołach podstawowych 5 dziewcząt i 5
chłopców pływało po 25 metrów a w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych po 50m.
Kórnickie szkoły walczyły także o mistrzostwo gminy i puchar KCSR, otrzymywały
dyplomy a najlepsi pływacy drobne upominki
z OAZY. Zawody otworzył kierownik naszego
Centrum p. Wojciech Kiełbasiewicz. Zawody
pod kierunkiem p. Anetty Szarzyńskiej przeprowadzili sędziowie okręgowi, działacze SZS
w Kórniku i niezawodne uczennice Gimnazjum
w Kórniku.
Nasze szkoły zajęły następujące miejsca:
Szkoły Podstawowe 10 x 25 m
SP 1 Kórnik- 1 w gminie i 4 miejsce w powiecie- czas 3:09,18
SP Szczodrzykowo- 2 m. w gminie i 11 w powiecie-czas 3:46,69
SP 2 Kórnik- Bnin 3 m. w gminie i 13 w powiecie- czas 4:03,84
SP Radzewo – 4m.w gminie i 15 w powiecie6:11,44
Gimnazja 10 x 50m
G. Kórnik- 1m w gminie i 7 w powiecie-3:09,18
G. Robakowo 2m. w gminie i 11 w powiecie7:46,81
Szkoły Ponadgimnazjalne- 10 x 50m
Zespół Szkół w Kórniku- srebrne medale, drugie
miejsce w powiecie-czas 7:34,63
W naszych najlepszych szkołach pływali:
Zespół Szkół Kórnik: Maria Urbanowicz,
Karina Stypczyńska, Patrycja Niemczal,
Agnieszka Wulbach, Wiktoria Włoch, Oskar Domagała, Jakub Orwat, Jakub Szymankiewicz,
Filip Nowaczyk, Wojciech Kapusta.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku: Misiak
Nadia, Aleksandra Syk, Patrycja Strykowska,
Kinga Kaczmarek, Martyna Jakubowska, Filip
Młynarczyk, Wiktor Grocholewski, Jakub Lewandowski, Jacek Suszka, Stanisław Osetek.
Gimnazjum Kórnik: Magdalena Zimniak,
Julia Wartecka, Melania Król, Magdalena
Drzewiecka, Magdalena Benjamin, Jan Buszkiewicz, Jakub Lehmann, Dominik Mytko,
Marcin Kozieł.
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
W TENISIE STOŁOWYM
20 października w gimnazjum w Robakowie
odbyły się mistrzostwa gminy w drużynowym
tenisie stołowym. W kategorii dziewcząt para
kórnickich dziewcząt Tomczak Jagoda, Siódmiak Martyna pokonały zespół z Robakowa
Rymelska Sandra oraz Adrianna Koper 3-1 i
awansowały do finału powiatu, który odbędzie
się 27.10.2014 r. w Pecnie.
Wśród chłopców awans walkowerem uzyskała drużyna z Robakowa Konrad Dudek oraz
Sebastian Szczepaniak.
Szkoła z Radzewa była gospodarzem
zawodów szkół podstawowych a przeprowadził je p. Karol Niemier. Puchary przechodnie
dla najlepszej szkoły sponsorował Gościniec

Marzymięta a medale zakupiono z funduszy
UKS Jedynka Kórnik.
Dziewczęta
Pierwsze miejsce i awans na zawody
powiatowe wywalczyły tenisistki z SP Szczodrzykowo: Maria Haremska, Zofia Śmigielska,
Hanna Śmigielska.
Drugie miejsce zajęła szkoła z Radzewa,
trzecie z Bnina a czwarte z Kórnika
Chłopcy
Pierwsze miejsce i awans na zawody powiatowe wywalczyli także tenisiści z SP Szczodrzykowo : Damian Pietryk, Rafał Sodkiewicz,
Filip Janowski.
Podobnie jak u dziewcząt drugie miejsce
w mistrzostwach zajęli tenisiści z Radzewa,
trzecie z Bnina a czwarte z Kórnika.
Gimnazja- mistrzostwa odbyły się w Robakowie, organizował p. Paweł Pawlaczyk.
W kategorii dziewcząt zawody wygrała
drużyna z Gimnazjum Kórnik: Jagoda Tomczak,
Martyna Siódmiak, drugie miejsce zajęło G.
Robakowo. Niestety zawiedli tenisiści z G. Kórnik, nie przyjeżdżając na zawody. Tym samym
awans do powiatu walkowerem wywalczyli
tenisiści z Robakowa: Konrad Dudek i Sebastian Szczepaniak. Wkrótce nasze najlepsze
drużyny wyjadą na zawody powiatowe do
Pecnej gm. Kórnik.
POWIATOWE INDYWIDUALNE BIEGI
PRZEŁAJOWE- Poznań 22.102014.
W Poznaniu na Malcie odbyły się mistrzostwa powiatu poznańskiego w biegach przełajowych. Z naszych uczniów medale zdobyli:
Srebrny za 2 miejsce Jacek Norkiewicz
z Gimnazjum w Robakowie i Szymon Korcz
medal brązowy z Zespołu Szkół w Kórniku.
Gratulujemy!
MISTRZOSTWA GMINY
W BADMINTONIE-24.10.2014
Tradycyjnie imprezę dla szkół podstawowych zorganizował p. Karol Niemier w
Radzewie.
Były to zawody drużynowe a najlepsze
szkoły wywalczyły awans na zawody powiatowe.
Dziewczęta:
1. SP Radzewo:
Weronika Matuszewska, Kinga Banecka
2. SP Szczodrzykowo
3. SP 2 Kórnik-Bnin
4. SP 1 Kórnik
Chłopcy:
1. SP Radzewo:
Kamil Stempniak, Michał Najewski
2. SP Szczodrzykowo
3.SP 2 Kórnik-Bnin
4. SP 1 Kórnik.
Grali również gimnazjaliści w Robakowie
.W dziewczętach wygrało Gimnazjum w Kórniku (Boguszyńska, Mendel ) a w chłopcach
Gimnazjum Robakowo (Nowak, Wrzesiński ) i
te pary pojadą na zawody powiatowe. Zawody
organizował p. Marcin Stanikowski.
AWANS TENISISTEK
SZCZODRZYKOWA
Szkoły z Pecnej były gospodarzami Mistrzostw Powiatu w drużynowym tenisie
stołowym szkół podstawowych i gimnazjów.
Brązowe medale w szkołach podstawowych
wywalczyły dziewczęta z Szczodrzykowa:
Maria Haremska, Zofia Śmigielska, Hanna
Śmigielska i awansowały na zawody rejonowe.

Z kolei chłopcy z Szczodrzykowa: Damian
Pietryk, Rafał Sodkiewicz, Filip Janowski uplasowali się na miejscu siódmym.
W gimnazjach gminę reprezentowali tenisiści z Robakowa: Konrad Dudek, Sebastian
Szczepaniak i zanotowali niezły występ. W
pierwszej fazie grupowej drużyna z Robakowa
spotkała się z gimnazjum w Tulcach i pokonało
ich 3-2, w następnym meczu wygrali z gimnazjum w Baranowie 3-1 a w meczu decydującym
o wejście do strefy medalowej po zaciętym
pojedynku niestety przegrali z gimnazjum w
Rokietnicy 2-3.
Z drugiego miejsca w grupie zespół z Robakowa awansował do dalszej części rozgrywek,
której celem było wyłonienie czwartej drużyny,
która uzyskiwała awans do finału rejonu.
W tej fazie Robakowo wygrało z Pecną 3-2
oraz przegrało z Chludowem 0-3 i ostatecznie
zajęło piąte miejsce w finale Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego.
W grupie dziewcząt grały tenisistki Gimnazjum Kórnik. Uczennice klasy pierwszej gimnazjum: Jagoda Tomczak i Martyna Siódmiak
wywalczyły dla szkoły miejsce siódme .
GMINNE SZACHY
I WARCABY-27/28/30.10.2014
W salce OSiR- u odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa w Szachach szkół podstawowych
i gimnazjów, które przeprowadził p. Ryszard
Bartkowiak MUKS Wieża Kórnicka.
Awans do zawodów powiatowych wywalczyły
dwie pierwsze szkoły.
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. SP Radzewo (Magda Sułkowska, Samuel
Kątny, Mirella Rozmiarek
Aleksandra Wróbel
2. SP 1 Kórnik ( Tomasz Buda, Grzegorz Gierczak, Katarzyna Smolarkiewicz),
3. SP 2 Kórnik-Bnin 4. SP Szczodrzykowo
Indywidualnie:
Chłopcy - 1. Tomasz Buda SP 1 Kórnik, 2.
Samuel Kątny SP Radzewo, 3.Grzegorz Gierczak- SP 1 Kórnik.
Dziewczęta-1.Magdalena Sulkowska ,2.Mirella
Rozmiarek - obydwie SP Radzewo, 3.Sonia
Mikołajczak -SP Szczodrzykowo.
GIMNAZJA
1.Gimnazjum Kórnik- ( Danuta Sibilska, Marcin Tomaszewski, Bogumiła Sibilska, Bartosz
Wójkiewicz ).
2. Gimnazjum Robakowo ( Dawid Pawlak,
Mikołaj Wrzesiński, Damian Ochowiak, Sara
Pytlewska)
Indywidualnie:
Dziewczęta- 1. Danuta Sibilska,2. Bogumiła
Sibilska, 3.Sara Pytlewska.
Chłopcy- 1. Marcin Tomaszewski,2. Dawid
Pawlak, 3.Bartosz Wójkiewicz.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
W WARCABACH SP.
Awans do powiatu mogli wywalczyć najlepsi za
miejsca od 1-4.
Wyniki dziewcząt: 1. Agata Radziejewska,
2.Magdalena Sułkowska, 3.Mirella Rozmiarek,
4. Zuzanna Banecka- wszystkie z SP Radzewo.
Zespołowo: 1. SP Radzewo ,2.SP Szczodrzykowo.3.SP 1 Kórnik, 4.SP2 Kórnik-Bnin
Wyniki chłopców: 1.Kamil Stempniak, 2.
Mikołaj Ostroróg,3.Michał Najewski,4.Samuel
Kątny- wszyscy podobnie jak dziewczęta są
uczniami szkoły z Radzewa.
(cd. na str. 26)
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w Radzewie
RODZINNE, WARCABOWE
ZMAGANIA W RADZEWIE
W niedzielę, 19 października w murach
Szkoły Podstawowej w Radzewie odbyła
się V Familiada Warcabowa pamięci Marka
Serwatkiewicza. Zdaniem wielu osób jest to
najsympatyczniejszy turniej w roku w tymże
miejscu. Zawody rozpoczęły się chwilą ciszy,
która miała uczcić pamięć o tym ogromnym
patriocie i wspaniałym człowieku. Później
rozpoczęły się zmagania warcabowe. W tym
dniu szkołę odwiedziły całe rodziny, których
członkowie rywalizowali zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Każdy uczestnik miał
do zagrania 10 partii. Po krótkim omówieniu
zasad i powitaniu przez organizatora wszyscy
z zapałem zasiedli do plansz, aby rozegrać
poszczególne partie. W przerwach pomiędzy
nimi na holu szkoły czekały na wszystkich
kawa, herbata, ciasto i inne łakocie. Każdy z
32 zawodników wytężał swoje szare komórki, zastanawiając się nad poszczególnymi
ruchami, ale niestety czas płynął nieubłaganie. Zanim się obejrzeliśmy, już zakończyła
się ostatnia runda i trzeba było zakończyć
zawody. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Stanisław Glura (8,5 pkt.),
drugie Robert Kątny (7,5 pkt.), a trzecie Dawid

Miszczak (7 pkt.). W klasyfikacji rodzinnej
puchar za zwycięstwo odebrała rodzina Glurów (Stanisław, Lucyna i Agnieszka), która
zdobyła 14 pkt. Tuż za nimi znalazła się familia Kątnych (Robert i Samuel) z rezultatem
13 pkt. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna
Falków (Zygmunt, Mikołaj i Grażyna) z liczbą
punktów 12,5. Wybrano też najlepszą uczennicę SP w Radzewie, którą w tym roku została
Mirella Rozmiarek. Ta zawodniczka otrzymała
taż nagrodę dla najlepszej kobiety. Drobnymi
upominkami nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy turnieju. Wszyscy, którzy
wzięli udział w tej rodzinnej rywalizacji byli
zwycięzcami, ponieważ każdy wracał do
domu z jakimś upominkiem. Dziękujemy
organizatorowi panu Karolowi Niemierowi i
sędziemu panu Ryszardowi Bartkowiakowi
za sprawne przeprowadzenie zawodów i miłą
atmosferę. Zapraszamy na kolejną Familiadę
Warcabową w przyszłym roku!!!
Monika Stempniak
III RADZEWSKIE SPOTKANIA
Z BADMINTONEM
25 października miał miejsce finał III Radzewskich Spotkań z Badmintonem. Tego
dnia odbył się kolejny turniej gier pojedynczych i podwójnych „Radzewo Bad-Open
2014”. Do rywalizacji w kończących sezon

2014 zawodach zgłosiło się 22 zawodników.
W grach pojedynczych najlepsi okazali się
tego dnia: Weronika Matuszewska, Dawid
Matuszewski, Dominika Kątna oraz Karol
Niemier. W deblu kobiet zwyciężyły Monika Stempniak i Weronika Matuszewska, a
w deblu mężczyzn Dawid Matuszewski i
Karol Niemier. Najlepszą parą mieszaną
okazał się mikst w składzie Kinga Banecka
i Karol Niemier. Podsumowano także drugą
edycję Kórnickiej Ligi Badmintona Dzieci i
Młodzieży. W tym roku odbyły się 3 turnieje,
w których młodzi badmintoniści walczyli o
punkty do klasyfikacji rocznej cyklu. Wśród
dziewcząt puchary dla najlepszych w końcowym rozrachunku odebrały: 1. Monika
Stempniak, 2. Weronika Matuszewska,
3. Kinga Banecka. Wśród chłopców na
podium znaleźli się: 1. Dawid Matuszewski, 2. Tomasz Siejak, 3. Patryk Płóciniak.
Nagrodzono także tych zawodników, którzy
pojawili się na wszystkich turniejach w tym
roku. Łącznie w rozgrywkach uczestniczyło
20 osób. Wszystkie turnieje zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik” – sekcja badmintona SKS „Sokół” w
Radzewie, przy pomocy finansowej z dotacji Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Organizator i sędzia główny
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Karol Niemier

Filip Młynarczyk

V-ce Mistrzem Świata w Karate WUKF
W dniach 16-19 października br. ok. 1400 zawodników z 36 krajów przybyło do
szczecińskiej areny po tytuł Mistrza Świata. Na 5 MŚ Dzieci Kadetów Juniorów WUKF. Z
naszego klubu decyzją trenera Jacka Kruka pojechał Filip Młynarczyk..
Pierwszego dnia odbyła się weryfikacja, oraz uroczyste otwarcie, którego dokonał Prezydent Lech Wałęsa. Drugiego dnia rozpoczęły się konkurencje kumite ( walka sportowa)
dla dzieci. Gdzie wystartował jedyny reprezentant naszego klubu Filip Młynarczyk. Jak się
okazało w jego konkurencji zgłoszonych było 30 zawodników z kilkunastu państw. Filip
w drodze do finału pokonał między innymi zawodników, z Kazachstanu, Włoch, Walii i
Rumunii. W finale zmierzył się z zawodnikiem z Ukrainy, po bardzo wyrównanej i emocjonującej walce Filip przegrał w stosunku 3 do 4 jednocześnie zdobywając tytuł V-ce Mistrza
Świata w Karate WUKF ( World Union Karate Federations). Jak nam powiedział trener
Jacek Kruk zawody stały na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Tak udany
start Filipa świadczy o dobrze przepracowanych przygotowaniach do tych Mistrzostw, i
bardzo dobrze rokuje na przyszłość.
Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi Karate. Nabór prowadzimy przez cały rok.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.karateraven.pl
Raven
Nowotarska. Srebrne medale zawisły na
szyjach, drużyny kobiet do lat 23 w składzie:
Alicja Ratajczak, Viktoria Żegleń, Natalia
PIĘTNAŚCIE MEDALI KOLARZY
Morytko i Karolina Przybylak. Kolejne srebrLIMARO W PRUSZKOWIE
ne medale padły łupem Natalii Radzickiej
Na zakończenie sezonu kolarskiego i Nikol Płosaj w sprincie olimpijskim, dwu2014 na pruszkowskim welodromie odbyły krotnie Alicji Ratajczak (wyścig punktowy
się Mistrzostw Polski LZS w kolarstwie i scretch), Nikol Płosaj (również scretch,
torowym, we wszystkich kategoriach ale juniorek) i Patryka Rajkowskiego (na
wiekowych. Zawodnicy i zawodniczki 1km). Aż trzy brązowe krążki indywidualnie
UKS Jedynka Limaro Kórnik zdobyli w zdobyła Natalia Morytko w kategorii do lat
tych mistrzostwach aż piętnaście medali. 23 (w scretchu, w wyścigu punktowym, oraz
Mistrzami Polski zostali, Alicja Ratajczak na 500m), a czwarty wspólnie z Alicja Rawśród kobiet do lat 23 na 500m, drużyna tajczak w sprincie olimpijskim. Na trzecim
juniorów w sprincie olimpijskim w składzie: stopniu podium stawali jeszcze Nikol Płosaj
Patryk Rajkowski, Patryk Matuszak i Domi- wyścigu punktowym i Karolina Przybylak w
nik Marciniak, oraz drużyna juniorek na 4km scretchu. Bardzo dobry występ kórnickiej
na dochodzenie w składzie: Nikol Płosaj, młodzieży w pruszkowskiej imprezie cieszy
Natalia Radzicka, Weronika Humelt i Natalia podwójnie, gdyż do tych mistrzostw ekipa

KOLARSTWO
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Limaro się już praktycznie nie szykowała,
jadąc całkowicie z marszu.
- Sezon był na tyle długi i bogaty, że po
mistrzostwach dwójek i drużyn na szosie,
w planie szkoleniowym było już częściowe roztrenowanie – powiedział trener R.
Taciak.
Paweł Marciniak
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SUKCES TENISISTÓW Z ZESPOŁU
SZKÓŁ W KÓRNIKU.
W Drużynowych Mistrzostwach Po-

wiatu Poznańskiego w tenisie stołowym
szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły
się 30.10.2014 w Swarzędzu sukces zanotowali zarówno tenisiści jak i tenisistki
ZS Kórnik.
Złote medale za pierwsze miejsce
wywalczyli: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz, Michał Szymankiewicz i Michał
Rozmiarek. Srebrne medale za drugie
miejsce zdobyły: Małgorzata Lewandowska, Maria Klimas, Monika Kozłowska.
GRATULUJEMY!
Wszyscy awansowali do zawodów
rejonowych.
ARA

Szczytnicka przystań rowerowa otwarta

Z całego serca dziękujemy
wszystkim,
którzy oddali głos
na projekt
„Radzewska Kraina Sportu”
w ramach drugiej edycji
Budżetu Obywatelskiego
Gminy Kórnik.
Uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Radzewie

Ogłoszenia DROBNE

* Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje Maj-Mat Marcin Niemier, ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
* Kupię przyczepkę samochodową, zarejestrowaną, tanią, może być zniszczona. Tel. 665 239 775
* Drewno sosnowe suche z transportem. Tel. 721 130 110
* Sprzedam grunt ze stawem o pow. 0,37,54 ha. Okolice Śremu. Tel. 888 626 053
* Poszukuję do pracy na stanowisko magazynier, kierowcę kat. B. Tel. 61 0190 767
* Sprzedam buraki pastewne. Tel. 667 593 586
* Korepetycje z chemii. Tel. 512 014 345
* Sprzedam garnitur młodzieżowy czarny 170 cm. Tel. 601 359 686
* Kobieta lat 50 pilnie poszukuje pracy. Tel. 78 234 1919
* Poszukuję pokoju z kuchnią i łazienką. Tel. 78 234 1919
* Sprzedam opony zimowe 175/70/14 szt 2. Stan dobry. Cena kompletu tylko 80. Tel. 606 390 219
* Sprzedam pralko-suszarkę produkcji ZSRR. Cena 85 zł. Tel. 601 746 930
* Tanio Sprzedam laptopa 27x19 cm. Samsung N 150. Tel. 698535043
* Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie. 1100 metrów z mediami. Tel. 790 214 410
* Mieszkanie w Błażejewku do wynajęcia. 48 m². Tel. 793 395 595
* Czesanie u klienta w domu. Tel. 501 652 320
* Dam w wynajem reklamy 2x4- super lokalizacja, ul. Armii Krajowej - Bnin. Korzystna cena. Tel. 500 603 267
* Jagrol Ferma krów Szczodrzykowo zatrudni pracowników: obsługi zwierząt, dojarzy, traktorzystów- wym. prawo jazdy i upr. do obsługi ładowarek Tel. 606971020
* Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m²) w Dziećmierowie - niedaleko Oazy. Cena: 1100 (plus opłaty), kontakt 602772270
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne tel 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych, tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Restauracja MOP TULCE przyjmie do pracy osoby na stanowiska kucharz oraz pomoc kuchenna. Tel. 510 014 761
* Biuro Tłumaczeń Mistral - tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z 40 języków świata. Ul. Daszyńskiego 4, 63-300 Środa Wlkp.
* Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. 509 449 141
* Sprzedam lodówko-zamrażarkę firmy Amica tel.697203371
* Naprawa protez zębowych. Kórnik, ul. Stodolna 88, tel.: 607 11 86 86.
* Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
* Sprzedam szlifierkę kontową cena 2 tys. Tel. 691810340
* Sprzedam wyrówniarkę-grubościówkę z firmy Żnin 4 tys. Tel. 691810340
* Sprzedam silnik oraz chłodnicę Renault Magnum 2,5 tys. Tel. 691810340
* Sprzedam naczepę niskopodwoziową firmy Pankton Holandia, sprawna ogumienie dobre. Tel. 691810340
* Sprzedam 3 osie do naczepy BPW. Tel. 691810340
* Sprzedam tokarnie stan dobry. Tel. 691810340
* Sprzedam przyczepę 3 osiową na dyszlu pasuje do ciągnika rolniczego. Tel. 691810340
* Sprzedam minikoparkę Waryński. Tel. 691810340
* Sprzedam naczepę , silnik ze skrzynia biegów od Volvo FL 10 wraz z przednim zawieszeniem, tylne mosty wspomaganie , chłodnica. Tel. 691810340
* Skupuję książki, płacę 1zł za 1kg, dojeżdżamy na miejsce. Tel. 503 622 212
* Zatrudnię do obierania cebuli w Koszutach. Tel. 781 459 563
* Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14( 1 szt ), oraz Kormoram 185 /60 R14 ( 1 szt. ).Bieżnik po 5 mm obie.Tanio. Tel. 506490723
* Sprzedam 2 szt. parę opony zimowe Barum 165/70R14, rp2008, bieżnik ok 5-6 mm. TANIO. Tel. 506490723
* Sprzedam tornistry do szkoły (2), fotelik samochodowy Maxi Cossi, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt), taśmy do magnetofonu szpulowego Tel. 506490723
* Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , 2 głośniki + subwoofer Logitech, oraz buty i czapsy do jazdy konnej rozm.. Tel. 506490723

Szczytniki są niewielką ale bardzo
aktywną miejscowością w Gminie Kórnik.
Ostatni rok był dla nas bardzo pracowity.
Podjęliśmy się realizacji niezwykle ambitnych zadań. Postanowiliśmy wybudować
nowoczesną Przystań Rowerową, pierwszą
w Gminie Kórnik , oraz profesjonalne boisko do gry w piłkę nożną.
Przez kilka ostatnich miesięcy wielu
mieszkańców Szczytnik w czynie społecznym pomagało w realizacji tego celu. Te
dwa słowa, czyn społeczny, stały się u
nas ostatnio bardzo popularne i jak mogliśmy się przekonać, nie straciły nic na
aktualności.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – hasło,
które od pewnego czasu towarzyszy
mieszkańcom wsi Szczytniki, sprawdza
się w 100%.
W swoich działaniach otrzymaliśmy
wsparcie Urzędu Gminy Kórnik oraz
Urzędu Marszałkowskiego, co było dla
nas bardzo istotne.
W piątek 24 października odbyło się
uroczyste otwarcie boiska sportowego
oraz Przystani Rowerowej w Szczytnikach. Mieszkańcy i tym razem nie zawiedli i przybyli na otwarcie. Plan był bardzo
napięty, mecze towarzyskie, poświęcenie
Przystani Rowerowej i boiska, rozdanie
podziękowań i dyplomów, wspólna integracja i zabawa.
W tym wyczekiwanym przez wielu
mieszkańców dniu, mieliśmy okazję gościć burmistrza Kórnika p. Jerzego Lechnerowskiego, Panią Kierownik Wydziału
Funduszy Pozabudżetowych Annę Biernacką oraz Panią Kamilę Pawłowicz-Rolnik z
Urzędu Gminy Kórnik. Obie Panie, jak na
otwarcie przystani rowerowej przystało,
przyjechały do nas rowerami. Pan Burmistrz
wraz z przedstawicielami gminy przyjechał
wręczyć sponsorom i darczyńcom statuetki
„Białej Damy” oraz dyplomy uznania.
Po rozegraniu meczów z udziałem dzieci, przyszedł czas na mecze towarzyskie
rozegrane między mieszkańcami Szczytnik,
a samorządowcami gminy, jak również
reprezentantami wsi Koninko.
Kolejnym punktem spotkania było oficjalne otwarcie oraz poświęcenie Przystani
Rowerowej oraz boiska przez proboszcza
wsi Szczytniki ks. Jakuba Lechniaka.

I tak zbliżyliśmy się do najważniejszego
punku spotkania czyli oficjalnych podziękowań wszystkim sponsorom i ludziom dobrej
woli, bez których realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.
Specjalne podziękowania od Gminy
Kórnik jak również Zarządu Grupy Rowerowej Szczytniki-Koninko powędrowały do
rąk właściciela firmy MIR-BUD Mirosława
Klause, którego wsparcie finansowe i
pomoc przy budowie nowego boiska w

Szczytnikach miały ogromne znaczenie,
bowiem pokryły 80% kosztów tej inwestycji.
Warto dodać, że Pan Mirosław stworzył
szkółkę piłkarską przy KS Szczytniki dla
dzieci w wieku od 5-12 lat. Specjalne wyróżnienie odebrała także Pani architekt
Marta Borsodi za bezpłatne wykonanie
innowacyjnego projektu Przystani Rowerowej. Projekt zwyciężył w IV edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski.
Podziękowania za pomoc i zaangażowanie w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności dostały również firmy Bartosz
Pawłowski Studnie Wiercone, Chmielewski
Metzink Michał, Dariusz Krzanowski Kamieniarstwo, Marek Olejniczak Żwirownia
Krzesiny, Krzysztof Krawczyk KRAM, Jakub
Skąpski Elektropuls, Ryszard Łukowicz

Adviser, Piotr Sawiński TELBUD, Marcin
Piasecki EMPLUS. Gratulacje i podziękowania otrzymał także Tomasz Buczkowski,
pomysłodawca budowy boiska.
Nie możemy zapomnieć o mieszkańcach Szczytnik, którym także należą się
słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej wsi.
Mieszkańcy bardzo licznie brali udział w
czynie społecznym dotyczącym porządkowania placu pod budowę Przystani Rowerowej, co umożliwiło wspólną integrację i
zapoznanie się z sąsiadami zza miedzy.
Zarząd Grupy Rowerowej uhonorował
aktywnych mieszkańców dyplomami
uznania. Swój wkład mieli także studenci
wydziału architektury Politechniki Poznańskiej Julia Sawińska i Bartek Berlik,
którzy zaprojektowali oryginalny plakat
zachęcający do dbania i szanowania
naszego wspólnego dzieła.
Specjalne podziękowania odebrała
także osoba, która swoją niewiarygodną
chęcią do działania oraz motywowaniem
innych osób do bezinteresownej pomocy
zaraża wszystkich wokół siebie. Społecznikiem Roku wsi Szczytniki został
Kazimierz Głuch, któremu mieszkańcy podziękowali gromkimi brawami i zaśpiewali
sto lat. Nie obyło się bez łez wzruszenia.
Po podziękowaniach i wręczeniu dyplomów mieszkańcy Szczytnik wspólnie
spotkali się przy ognisku i zajadając pyszną grochówkę rozmawiali o następnych
czynach społecznych i przedsięwzięciach
dla wsi Szczytniki.
Pomimo tak późnej pory roku pogoda
nam dopisała, było wprawdzie chłodno ale
bardzo słonecznie.
To był dla nas wszystkich absolutnie
wyjątkowy dzień. Pokazaliśmy, że razem
możemy więcej, że wspólnymi siłami potrafimy zrealizować najbardziej ambitne cele.
Angażowało się wielu ludzi i wielu miało
powody do świętowania. Nikt nie zawiódł.
Przed nami czas korzystania z tego co sami
stworzyliśmy.
Jak widać RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.
Serdeczne pozdrowienia ze Szczytnik.

REKREACJA

OGŁOSZENIA

(cd. ze str 24)
Zespołowo: 1.SP Radzewo, 2.SP 1
Kórnik,3.SP Szczodrzykowo, 4.SP 2 Kórnik-Bnin.
Trzy najlepsze szkoły w szachach oraz
za miejsca od 1-3 w warcabach otrzymali
medale ufundowane przez MUKS Wieża
Kórnicka ze środków Gminy Kórnik. W
warcabach szkoły i indywidualnie za miejsca od 4-6 otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Uczestnicy otrzymali drożdżówki.

Majka Madejczyk i Dorota Głuch
Grupa Rowerowa
Szczytniki-Koninko

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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Wyniki konkursu
fotograficznego
Od wiosny w Arboretum trwał konkurs fotograficzny „Arboretum
w subiektywie” skierowany do wszystkich osób odwiedzających
nasz ogród wraz ze swoim aparatem fotograficznym. Celem organizatorów było znalezienie nowego spojrzenia na Arboretum
poprzez wrażliwość autorów i nieszablonowe ujęcie tematu. W
październiku komisja konkursowa w składzie: dr Andrzej M. Jagodziński – Zastępca Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN ds.
organizacji i rozwoju, Tomasz Siuda – artysta fotograf, Jarosław
Wojciechowski – fotograf, grafik, zwycięzca wielu konkursów
fotograficznych oraz Kinga Nowak-Dyjeta – kierownik Arboretum
Kórnickiego, po długich dyskusjach wybrała zwycięzców. Spośród
wszystkich nadesłanych prac wytypowano 24 najlepsze fotografie
(które zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej
wiosną 2015 r.), spośród tej grupy wybrano zwycięzców konkursu
oraz przyznano dwa wyróżnienia. A oto wyniki:
miejsce I – Szymon Kubka za zdjęcia: Park Planeta i Mały Książe
miejsce II – Marek Roemer za zdjęcia: Aleja, Jesień i Zakręcone
miejsce III – Natalia Zimna za cykl 4 fotografii
Wyróżnienie – Małgorzata Kolasa za zdjęcia: Tajemniczy Ogród
i Pod Oknem Białej Damy
W kategorii dzieci i młodzieży:
I miejsce – Marek Kaczmarek za zdjęcia: Hortensje z bliska i
Zapłakany
Wyróżnienie – Julia Niedzielska za zdjęcie: Wycieczka do Kórnika
Jury zdecydowało również o przyznaniu wyróżnienia zbiorowego dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku.
Nagrodami dla laureatów konkursu były: albumy fotograficzne
i krajoznawcze, książki przyrodnicze, rośliny, plecaki, etui na
aparaty kompaktowe, karty wstępu do Arboretum, karty wstępu
do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu ‘Oaza’ oraz warsztaty
fotograficzne z fotografem Tomkiem Siudą prowadzącym Studio
Fotopluma (dla zwycięzcy konkursu). Organizatorzy serdecznie
dziękują za wsparcie w kompletowaniu nagród Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu ‘Oaza’.
Duża ilość przesłanych prac, ich zróżnicowanie pod względem
spojrzenia i ujęcia tematu świadczy o ogromnym potencjale i dużym zainteresowaniu konkursem, mamy więc nadzieję, że projekt
będzie się nadal rozwijał i pojawią się jego kolejne edycje.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za
przesłane prace i już dziś wszystkich zapraszamy na wystawę
pokonkursową w naszym Arboretum wiosną.
Organizatorzy

