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Nowa Świetlica 
w Robakowie

www.korniczanin.pl

W tym numerze : 
- Kiedy nowy komendant Straży Miejskiej?   
-  Przedstawiamy Poborcę i Kalendarium Podatnika
- „Kórnik- spacer w czasie” - czyli zbieramy stare zdjęcia!
- Informacje na temat budowy kanalizacji w Kamionkach
- ANKIETA na temat Budżetu Obywatelskiego str. 15-16
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RoZmowY ZE STARoSTą

W dniu 22 stycznia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się ze starostą Janem 
Grabkowskim. Dyskutowano na temat współ-
działania w zakresie budowy drogi, chodnika i 
kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Poznańskiej 
w Kamionkach. Burmistrz zaproponuje Radzie 
Miejskiej emisję obligacji, dzięki którym będzie 
możliwość wsparcia przez gminę tej inwestycji. 
Starosta stwierdził, że w połowie lutego będzie 
miął pełne informacje na temat wolnych środ-
ków w budżecie powiatu  i wówczas wypowie 
się w sprawie finansowania inwestycji. 

wYBUdUją doRgę?

23 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z wiceprezesem MTP Przemysła-
wem Trawą. Rozmawiano na temat budowy 
drogi aktywizującej tereny inwestycyjne w 
Żernikach. MTP są zainteresowane współfi-
nansowaniem budowy tej drogi, jeśli powstanie 
ona do końca III kwartału 2015 roku. 

wYBoRY UZUPEŁNiAjącE 

28 stycznia odbyły się wybory uzupełniające 
na sołtysa w sołectwie Borówiec. Na to stano-
wisko wybrano panią Dorotę Buchalską - która 
dotychczas była członkiem Rady Sołeckiej.

ZAwodY oc w KóRNiKU

W połowie czerwca br. odbędą się na 
obiektach OSiR Kórnik powiatowe Zawody 
Obrony Cywilnej. 30 stycznia na temat orga-
nizacji tych zmagań dyskutowali z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim Krzysztof Wiśniewski, 
zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Poznańskiego  i Ro-
man Śmietana inspektor do spraw obronnych 
i obrony cywilnej w Starostwie. Z ramienia 
Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli 
także szef Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Ryszard Grześkowiak, Magda-
lena Matelska-Bogajczyk z Wydziału Promocji 
i Mirosław Stachowiak z Wydziału Eksploatacji. 

PowSTANiE NowA STAcjA 
BENZYNowA? 

Inwestor zainteresowany budową stacji 
benzynowej nieopodal skrzyżowania ul. Woź-
niaka z obwodnicą (przy niedawno otwartej 
restauracji szybkiej obsługi) odwiedził 31 
stycznia urząd miejski. Podczas spotkania z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i wice-
burmistrzem Antonim Kaliszem omówiono 
propozycje inwestora. Ponieważ stacja miałaby 
powstać na gruncie gminnym konieczny będzie 
przetarg. Sprawa ma być przedstawiona komi-
sjom: Planowania Przestrzennego oraz Infra-
struktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Kórniku. 

SoKoŁów PlANUjE RoZBUdowę

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wicebur-
mistrz Antoni Kalisz spotkali się 3 lutego w 
Urzędzie Miejskim z prezesem Bogusławem 
Miszczukiem i wiceprezesem Mieczysławem 
Walkowiakiem z firmy Sokołów S.A. Goście 
poinformowali o planach rozbudowy poło-
żonych w Gądkach zakładów. Wymaga to 
zmian miejscowego planu zagospodarowania 
dla terenów należących do firmy. Propozycja 
rozpoczęcia procedury planistycznej w tym 
kierunku zostanie przedstawiona radnym na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

SPoTKANiE Z NowYm PREZESEm
 PwiK w ŚREmiE

Dzień później burmistrz i wiceburmistrz 
spotkali się z Adamem Lewandowskim 
burmistrzem Śremu i nowym prezesem 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Włodzimierzem Papetą. Dyskutowano o kie-
runkach współpracy, szczególnie w zakresie 
budowy kanalizacji sanitarnej w południowej 
części gminy ( Czmoń, Czmoniec, Radzewo, 
Trzykolne Młyny), ale także ewentualnego 
współorganizowania komunikacji zbiorowej. 

Opr. ŁG

1 lutego oddano do użytku świetlicę wiejską 
w Robakowie. Usytuowano ją w sąsiedztwie 
budynku Gimnazjum i boisk sportowych. Świe-
tlica służyć ma trzem sołectwom: Robakowo 
Osiedle, Robakowo Wieś i Gądki. 

Uroczystość rozpoczął burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który przedstawił historię 
inwestycji i osoby odpowiedzialne za jej reali-
zację. Po przecięciu wstęgi, którego dokonali 
zaproszeni goście i członkowie rad sołeckich 
ks. proboszcz Piotr Piec poświęcił wnętrze. 
Wszystkich przybyłych zaproszono do zwie-
dzania nowych wnętrz i na poczęstunek przy 
muzyce. Ciekawostką była widowiskowa ochro-
na imprezy przeprowadzona przez ubranych w 
profesjonalne szturmowe mundury członków 
grupy rekonstrukcyjnej ASG.

oto podstawowe informacje o zakoń-
czonej inwestycji:

Projektant: Pracownia projektowa „GOYA” 
Sławomir Gierliński, Plac Niepodległości 32, 
62-035 Kórnik

Wykonawca: Zakład Ogólno-Budowlany 
Karol Macioszek, ul. Łąkowa 2, 62-330 Nekla. 
Kierownik budowy: Karol Wolski. 

Nadzór: Dariusz Szymkowiak – nadzór 
branży budowlanej, Andrzej Szafrański – nad-
zór branży elektrycznej, Zdzisław Urbaniak 
– nadzór branży sanitarnej

Termin rozpoczęcia: Podpisanie umo-
wy SE.ZP.272.23.2012 w dniu 4 grudnia 
2012r. na zadanie: Budowa świetlicy wiej-

skiej w Robakowie, gm. Kórnik.
Przekazanie  placu budowy w dniu 6 

grudnia 2012r.
 Zakres robót 
Powierzchnia działek: 3373,0 m²
Powierzchnia zabudowy: 317,85 m²
Powierzchnia użytkowa: 257,46 m²
Budynek świetlicy wiejskiej posiada:
• Sala imprez okolicznościowych przezna-

czona na 100 osób; obok niej umiejscowiono 
pomieszczenie na napoje, pomieszczenie 
zmywaka oraz zaplecze kuchenne. Dla pracow-
ników zaplecze socjalne oraz toaleta. 

• Pomieszczenie ze stanowiskami kompu-
terowymi z dostępem do Internetu. 

• Pomieszczenie szatni wraz z WC oraz 
łazienką, w której znajdują się 2 prysznice.

• Pomieszczenia gospodarcze pełniące 
funkcję magazynków sprzętu sportowego. 

• Toalety: damska i męska oraz dla osób 
niepełnosprawnych.

Obiekt zrealizowany w technologii tra-
dycyjnej – murowanej, z dachem płaskim. 
Zaprojektowany został na rzucie prostokąta, 
jako obiekt parterowy, nakryty dachem płaskim 
o kącie nachylenia 3st. 

Fundamenty - żelbetowe ławy i stropy. 
Ściany zewnętrzne trójwarstwowe gr.51cm, 
warstwa konstrukcyjna gr. 25cm, 

(dokończneie na str. 4)

OtwartO świetlicę w rObakOwie
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RoZmowA Z TomASZEm HAREmZą 

Proszę przedstawić swoje doświad-
czenia zawodowe i wykształcenie ...

Od 1993 do 2013 roku pracowałem w 
Policji. Na początku była służba patrolowa, 
oddział prewencji, zabezpieczanie imprez 
masowych. Przyszły awanse. Byłem za-
stępcą dowódcy kompanii w oddziale pre-
wencji, pełniłem funkcję kierownika referatu 
patrolowo-interwencyjnego w Komisariacie 
Poznań-Grunwald, dalej była służba patrolo-
wo-interwencyjna w Wydziale Zabezpiecze-
nia Miasta, Sztab Policji Komendy Miejskiej. 
Pod koniec mojej policyjnej  kariery byłem 
naczelnikiem Wydziału Prewencji w Komisa-
riacie Policji Poznań-Stare Miasto.

Kształciłem się w policyjnych szkołach 
różnych szczebli: były więc szkoła podofi-
cerska oraz szkoła aspirancka w Słupsku 
oraz kurs oficerski dla absolwentów szkół 
wyższych w Wyższej Szkole Policyjnej w 
Szczytnie. Odszedłem na emeryturę w stop-
niu komisarza.

młody emeryt z Pana...
Tak. Mam 43 lata i jestem na tyle młody, by 

podejmować kolejne zawodowe wyzwania. 
Stąd mój start w konkursie na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej  w Kórniku.

jakie były Pana dotychczasowe kon-
takty z naszym miastem?

Przyjeżdżałem tutaj służbowo zabezpie-
czając imprezy, wydawałem także opinie w 
imieniu Komendanta Miejskiego  w sprawie 
organizowania imprez. Specyfika gminy jest 
więc mi znana. 

jak więc pan widzi Straż miejską w 
Kórniku?

Wolałbym mówić o tym, jak widzę straż 
miejską ogólnie. Jest to formacja, która po-
winna pomagać ludziom. Opinia jest taka, że 
SM to tylko mandaty i grzywny. Ale jej dzia-
łania powinny być skierowane na poprawę 
bezpieczeństwa i porządku - ku pożytkowi 
mieszkańców. 

Czasami banalna sprawa, np. powiesze-
nie numeru posesji w widocznym miejscu na-
biera niebagatelnego znaczenia. Gdy adresu 
szuka karetka pogotowia lub interweniujący 
patrol policji, wtedy brak numerka utrudnia 
pracę, czasem uniemożliwi natychmiastowe 
ratowanie życia.

Poza tym Straż Miejska musi dbać o po-
rządek, zgodnie z przepisami wyznaczonymi 
w uchwałach i rozporządzeniach lokalnych 
np. przeciwdziałać dzikim wysypiskom.

Musimy współpracować z Policją, tak by 
nasze działania się uzupełniały. Jako część 
Urzędu Miejskiego musimy także współpra-
cować ze wszystkimi jego wydziałami, nie 
tylko dostarczać informacji o problemach, 
ale także angażować się w ich rozwiązanie. 

Chciałbym także, by strażnicy byli widocz-
ni, oraz by mieszkańcy przychodzili do nas 
bez obaw ze swoimi problemami.   

czy obecny stan kadrowy i sprzętowy 
jest wystarczający do realizacji Pana 
zamierzeń?

Nie odniosę się do tego pytania szczegó-
łowo, bo na to jest stanowczo za wcześniej. 
Pracuję przecież dopiero pierwszy dzień. 
Jednak Straż Miejska działa tu od 14 lat i na 
pewno oprę się na doświadczeniach znają-
cych realia  funkcjonariuszy. Dalej w oparciu 
o własne obserwacje i wnioski będę starał się 
współtworzyć służbę mundurową działającą 
dla mieszkańców. 

Rozmawiał ŁG

Nowy 
kOmandant Sm 
- dOpierO pO SzkOleniu

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze 
Kórniczanina, po zakończeniu procedury nabo-
ru wybrano na stanowisko Komendanta Straży 
Miejskiej w Kórniku pana Tomasza Haremzę. 

Już po zakończeniu wspomnianej proce-
dury okazało się, że w jej toku nie dopatrzono 
jednego z punktów ogłoszenia o naborze 
- wybranemu kandydatowi brakuje bowiem 
szkolenia podstawowego strażnika miejskiego.

Jak ustaliliśmy, wymóg posiadania szko-
lenia nie musiał być koniecznie wpisany w 
warunki stawiane kandydatom. Niemniej został 
wpisany.  W momencie, gdy wybrany kandydat 
nie spełnia jednego z podanych warunków - 
formalnie jest to spore niedopatrzenie. Zgodnie 
z przepisami nie oznacza ono jednak automa-
tycznego unieważnienia wyników. Jak dotych-
czas nikt nie odwołał się od rozstrzygnięć.

Wybór będzie - zgodnie z wymogami - 
konsultowany z Wojewódzkim Komendantem 
Policji.  

Jak wynika z CV pana Tomsza Haremzy, 
posiada on odpowiednie doświadczenie, a wy-
kształcenie oficera policji wykracza poza zakres 
szkolenia podstawowego strażnika miejskiego.

Dla zadośćuczynienia formalnościom zde-
cydowano jednak, że obecnie przejdzie on owo 
miesięczne szkolenie podstawowe. Po jego 
zakończeniu przejmie obowiązki Komendanta 
Straży Miejskiej w Kórniku na okres 6 miesięcy. 
Zgodnie z sugestiami radnych, kolejne umowy 
z Komendantem będą zawierane na czas 
określony. 

Poniżej wywiad z Tomaszem Haremzą 

ŁG

(dokończenie ze str 3) 
warstwa izolacji – wełna mineralna gr. 

12cm, od zewnątrz obmurować warstwą pusta-
ków gr. 12cm. Słupy z cegły pełnej z trzpieniem 
żelbetowym. Trzpienie żelbetowe monolityczne, 
wylewane. Podciągi żelbetowe monolityczne 
wylewane razem z wieńcami.

Dach nad budynkiem płaski, niewenty-
lowany. Konstrukcja stropodachu żelbetowa 
ze sprężonych płyt strunobetonowych SPK 
26,5 pokryta folią PE, styropianem układanym 
schodkowo, folią PE na styropianie i szlichtą 
betonową o gr. min. 6cm oraz papą termo-
zgrzewalną. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminio-
wa. Stolarka okienna PCV z nawiewnikami 
ciśnieniowymi. 

Budynek wyposażony w instalacje: elek-
tryczną, wodociągową, sanitarną, gazową, c.o. 
i c.w.u. Odprowadzenie ścieków do zbiornika 
bezodpływowego.  

Koszt inwestycji brutto:  836.358,21 PLN 
(922 363,62 PLN wraz z projektem, nadzorami, 
uzgodnieniami i meblami)

dofinansowanie:  z europejskiego fun-
duszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w 
wysokości 500 000 zł.

Termin zakończenia prac:  18.10.2013r.

Rady Sołeckie Robakowa Osiedla, Robakowa Wsi i Gądek dziękują za pomoc w organizacji 
uroczystości otwarcia nowej świetlicy : 

Firmie Luk Pol Development R. Lorens oraz Firmie Ogólnobudowlanej Szczęsny Stanisław.

Pani Marcelina Wójcik została zatrudniona w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku na stanowisku poborcy. Jej zadaniem 
jest egzekucja zaległych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Jeśli nie wywiążemy się z obowiązku uregulowania na-
leżności za odbiór odpadów komunalnych z naszych posesji 
musimy liczyć się z konsekwencjami. Najpierw otrzymamy 
upomnienie. Jeśli ono nie zmobilizuje nas do zapłaty Urząd 
Miejski wystosuje tytuł wykonawczy, z którym odwiedzi nas 
poborca. Zadaniem poborcy jest wyegzekwowanie tegoż 
tytułu. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty w 
gotówce poborca ma prawo do użycia innych środków eg-
zekucji: zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajęcia rachunku 
bankowego, zajęcia ruchomości itd.

Pani Marcelina Wójcik jest jedynym poborcą Urzędu 
Miejskiego w Kórniku. Odwiedzając domy zalegających z 
płatnościami ma przy sobie legitymację wystawioną przez 
Urząd oraz tytuł wykonawczy. 

Opr. ŁG

uwaga!
dYżUR URZędNiKów 

SKARBowYcH w KóRNiKU

W związku ze zbliżającą się akcją 
rozliczenia podatników rocznego podatku 
dochodowego od osób fizycznych,  pracow-
nicy Pierwszego Urzędu Skarbowego będą 
udzielać informacji  na temat:

-elektronicznego przesyłania zeznań 
podatkowych,

- ulg i odliczeń w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za 2013 r.

- złożenia zeznań podatkowych w formie 
papierowej.

Pracownicy Urzędu Skarbowego będą 
dyżurować w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w pok. nr 12 (wejście od strony parkingu) 
w dniach:

- 18 lutego 2014 r. 
w godzinach od 10.00 do 14.00
- 18 marca 2014 r. 
w godzinach od 10.00 do 14.00

przedStawiamy pObOrcę

kalendarz pOdatnika  na 2014 rOk
styczeń

15 stycznia – opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych        
                       infrastruktury niezwiązanej z funkcją drogi
15 stycznia – rata podatku leśnego od osób prawnych
31 stycznia – rata podatku od nieruchomości od osób prawnych
31 stycznia – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

luty
15 lutego –  rata podatku od środków transportowych
15 lutego–   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

marzec
15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 marca –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: styczeń, luty, marzec 2014 r.
31 marca –  opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów
31 marca –  opłata od posiadania psów w kwocie 40,00 zł za każdego psa

kwiecień
15 kwietnia –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

maj
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 maja –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.
31 maja –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

czerwiec
15 czerwca –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

lipiec
15 lipca –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

sierpień
15 sierpnia –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

wrzesień
15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 
15 września –  rata podatku od środków transportowych
15 września –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 
2014 r.
30 września – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych

październik
15 października –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

listopad
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 listopada –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: 
                          październik, listopad, grudzień 2014 r.

grudzień
15 grudnia –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

Marcelina Wójcik 
- poborca w UM w Kórniku

SzanOwni 
mieSzkańcy!
Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie 

przypomina o corocznym obowiązku roz-
liczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych, tzw. PIT. Jednocześnie apeluje 
o dokonywanie rozliczeń według miejsca 
zamieszkania. Mieszkańcy Naszej Gminy 
dokonują rozliczeń w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym w Poznaniu, składając lub 
przesyłając PIT na adres: 60-965 Poznań, 
ul. Chłapowskiego 17/18 lub 62-020 Swa-
rzędz, ul. Dworcowa 7. 

37,53% Państwa podatku wraca do 
budżetu Gminy Kórnik, a zatem rozliczenie 
podatku dochodowego w ww. Urzędzie 
Skarbowym będzie miało wpływ na reali-
zację inwestycji decydujących o poziomie 
życia naszych mieszkańców.  

Burmistrz Jerzy Lechnerowski
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BURmiSTRZ gmiNY KóRNiK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku od dnia 7 lutego 2014 r. 
do dnia  3 marca 20143 r., wywieszony zo-
stał wykaz dotyczący oddania w użyczenie 
niżej wymienionej nieruchomości z prze-
znaczeniem na cele statutowe Bnińskiego 
Klubu Sportowego w Kórniku obręb Bnin:
- część działki nr 515/1 położonej w Kór-
niku obręb Bnin.
Bliższych informacji można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURmiSTRZ gmiNY KóRNiK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 lutego 2014r. 
do dnia  3 marca 2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości, z przeznaczeniem  na cele sołeckie:
- 1 działka nr 441/3 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 112 położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr  164 położona w miejscowości  Dębiec,
- 1 działka nr 41 położona w miejscowości Dziećmierowo,
- 1 działka nr 177 położona w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 52 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 169 położona w miejscowości Prusinowo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

„eurOpejSka nagrOda młOdzieżOwa”
 Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa” 

organizowanym co dwa lata przez partnerską gminę Königstein w Niemczech. 
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein 

oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi: 

„Biedni i bogaci w Europie” 
Konkurs kierowany jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 21 roku życia.

Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat

 W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, np. klasa, jak i indywidualni uczestnicy.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. (Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub grupa, 
a także może być podzielona między kilku uczestników). Przewidywane są również 
nagrody pocieszenia.
Prace prosimy składać w Wydziale Promocji Gminy, Urzędu Miejskiego  w Kórniku, 
pl. Niepodległości 41, do dnia 03.03.2014 roku.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną komisję, najlepsze prace zostaną 
przesłane do Urzędu Miejskiego w Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 9 maja 2014 roku  w Königstein.

 BUdowA KANAliZAcji SANiTARNEj 
wRAZ Z PRZYŁącZAmi 

w miEjScowoŚci KAmioNKi 
– gmiNA KóRNiK

realizowana w ramach Projektu:
 

„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej 

dla ochrony zasobów wodnych
 w Poznaniu i okolicach – etap iii”, 

współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach 

Programu infrastruktura i Środowisko. 

 SKANAliZowANE KAmioNKi 
W związku z realizacją Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych, który zobowiązuje Polskę do 
skanalizowania wszystkich aglomeracji na 
terenie kraju, Aquanet SA rozpocznie w 
marcu 2014 r. budowę kanalizacji sanitarnej 
w Kamionkach. Inwestycja swoim zasię-
giem obejmie ulice:  Poznańska, Łąkowa, 
Wodna, Modelarzy, Szybowników, Lotnicza, 
Nowa, Mostowa, Dolna, Murarska, Piotrow-
ska, Zacisze, Porannej Rosy, Cynamono-
wa, Rogalińska, Wichrowa, Krokusowa, 
Waniliowa, Chabrowa, Wiklinowa, Dzikiej 
Róży, odejścia od Poznańskiej, Brzozowa, 
Kasztanowa, Grabowa, Dębowa, Topolowa, 
Olchowa, Lipowa, Sosnowa, Orzechowa, 
Bukowa, Kalinowa, Akacjowa, Modrzewio-
wa, Szafirowa, Brylantowa, Diamentowa, 
Osiedle Długie, Agatowa, Topazowa, 
Szmaragdowa, Rubinowa, Bazaltowa, 
Krzemienna, Leśna, Nad Koplą, Mie-
czewska, Porannej Rosy, Makowa, Dzikiej 
Róży, Rumiankowa, bez nazwy - odejścia 
od Mieczewskiej, Promienna, Waniliowa, 
Piaskowa, Polna, Platanowa, Jaśminowa, 
Stokrotkowa, Konwaliowa, Wierzbowa, 
Liliowa, Cedrowa, Klonowa, Jarzębinowa.

Łączna wartość inwestycji wyniesie 
ok. 34 mln zł, a jej Wykonawcą jest firma: 
WUPRINŻ S.A. – Lider – Pełnomocnik 
Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budowlano 
– Usługowe „BUDOPOL - POZNAŃ” Sp. 
z o.o. – Partner Konsorcjum. Planowany 
termin zakończenia inwestycji przypada 
na czerwiec 2015 r. W ramach inwestycji 
zostanie wybudowanych: 26 km kanalizacji 
sanitarnej, 1270 szt. przyłączy kanalizacji 
sanitarnej, 0,1 km kanalizacji deszczowej 
oraz 6 pompowni ścieków.

BUdowA PRZYŁącZY 
KANAliZAcYjNYcH 
Budowa kanalizacji sanitarnej połą-

czona będzie z budową przyłączy kana-
lizacyjnych. Jeżeli zostanie z Aquanet 
podpisany wniosek, a następnie umowa 
na odbiór ścieków (dokumenty dostarczy 
po rozpoczęciu inwestycji Wykonawca), 
Spółka wybuduje dla odbiorcy z własnych 
środków finansowych fragment przyłącza 
biegnący od infrastruktury znajdującej się 

w ulicy, do studni na terenie odbiorcy wraz 
z niniejszą studnią. Zadaniem odbiorcy bę-
dzie jedynie wykonanie fragmentu instalacji 
od studni przyłączeniowej do budynku oraz 
powiadomienie o tym fakcie Aquanet, z jed-
noczesnym podaniem informacji na temat 
stanu wodomierza na dzień wykonania 
podłączenia.

W przypadku niepodpisania z Aquanet 
umowy na odbiór ścieków w trakcie trwa-
nia inwestycji, Spółka wykona przyłącze 
jedynie do granicy posesji. Wówczas 
odbiorca w celu podłączenia posesji do 
kanalizacji sanitarnej będzie zobowiązany 
do zachowania wszystkich etapów proce-
su podłączania posesji, tj. do uzyskania 
warunków technicznych podłączenia, 
wykonania i uzgodnienia projektu oraz do 
zgłoszenia wybudowanego odcinka do 
odbioru. Wszystkie wymienione czynności 
są świadczone przez Aquanet odpłatnie, 
zgodnie z cennikiem dostępnym na stro-
nie www.aquanet.pl. Samo przyłącze, jak 
również studzienka kanalizacyjna muszą 
być wybudowane staraniem i na koszt od-
biorcy (wynosi on, w zależności od długości 
przyłącza i głębokości posadowienia, od 
3000 do 5000 zł).

oBowiąZEK PodŁącZENiA 
do KANAliZAcji
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu po-

rządku i czystości w gminach (Dz.U. z 
2013 r. poz. 1399) w Art. 5 pkt. 2 nakłada 
się na właściciela posesji obowiązek nie-
zwłocznego podłączenia jej do istniejącej/
oddanej do użytku kanalizacji sanitarnej. 
Dalej w Art. 5 pkt. 7 i 9 wymienionej ustawy 
jest mowa, że w przypadku uchylania się 
od wykonania tego obowiązku prezydent 
może wydać decyzję nakazującą wyko-
nanie takiego podłączenia, która podlega 
egzekucji (zgodnie z Dz. U. z 2005 r. Nr 229, 
poz. 1954 z późn. zm.19). W celu realizacji 
założeń Krajowego Programu Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych, Aquanet SA 
wspólnie z Urzędem Miejskim w Kórniku 
podejmuje obecnie działania w kierunku 
identyfikacji i podłączania do kanalizacji 
sanitarnej wszystkich posesji na terenie, na 
którym znajduje się kanalizacji sanitarna.

Przypominamy, że na tym etapie budo-
wy kanalizacji sanitarnej w Kamionkach, 
mają Państwo możliwość wykonania 
przyłącza na koszt Zamawiającego tj. 
Spółki Aquanet, natomiast po zakończe-
niu inwestycji, na terenie skanalizowanym 
zostaną Państwo zobowiązani przez Urząd 
Miejski w Kórniku do wykonania przyłącza 
na swój koszt!  

Wykonawca informuje, że w okresie 
trwania inwestycji, czyli w roku 2014/2015 
zostaną wytyczone studzienki przyłączy na 
działkach oraz rozdane wnioski o zawarcie 
umowy na odprowadzenie ścieków: 

- wnioski mogą być składane (podpi-
sywane) tylko przez osoby występujące w 
księgach wieczystych nieruchomości

- umowa zostanie sporządzona zgodnie 
z danymi na przedłożonym wniosku – tylko 
i wyłącznie na właściciela lub wszystkich 
współwłaścicieli (lub zgodnie z wolą właści-
ciela – poprzez udzielone pełnomocnictwo).

- jeżeli sytuacja prawna nieruchomości 
się zmieniła na przełomie lat 2008 – 2014 
(np. nastąpił podział działki lub zmiana 
właściciela) – prosimy o dołączenie do 
wniosków kopii skanów dokumentów po-
siadających dane o aktualnym władaniu 
nieruchomością.

W przypadku braku zgody Właściciela 
nieruchomości na etapie projektowania 
(2006 - 2010r.) na realizację przyłącza 
informujemy, że istnieje możliwość zmiany 
tej decyzji. 

Kontakt z wykonawcą:

Biuro i Zaplecze Budowy: 
ul. Polna 1 (nad Pocztą), 

62-023 Borówiec

Osoba do kontaktu w sprawie przebiegu 
inwestycji: p. Danuta Abramczuk, e-mail: 
d.abramczuk@wuprinz.pl, tel. 500 298 201.

Osoba do kontaktu w sprawie otrzymy-
wania/składania wniosków i podpisywania 
umów:  

p. Krzysztof Marchewka, e-mail: k.mar-
chewka@wuprinz.pl, tel. 510 088 767. 

Ponadto: 
1. W celu sprawdzenia obszaru dzia-

łek objętych realizacją inwestycji prosimy 
zainteresowanych mieszkańców o udanie 
się do Urzędu Gminy w Kórniku, gdzie są 
udostępnione do wglądu mapy  z obszarem 
objętym realizacją inwestycji.

2. Osoby, które nabyły nieruchomość 
po 2010 r. i nie miały wpływu na lokalizację 
przyłącza, istnieje możliwość przeprojek-
towania, ale tylko w sytuacjach uzasad-
nionych np. zaistniały okoliczności zmiana 
właściciela, podziału działki itp.

3. W przypadku braku okoliczności, o 
których mowa w pkt. 2 istnieje możliwość 
zmiany lokalizacji przyłącza, ale tylko i 
wyłącznie na zlecenie i koszt Właściciela 
nieruchomości.

Komunikat ten dotyczy działek zabudo-
wanych bądź posiadających pozwolenie na 
budowę. Dla działek niezabudowanych bez 
pozwolenia na budowę, przyłącza realizuje 
Właściciel nieruchomości na swój koszt. 

więcej na stronie
www.inwestycjeunijne. aquanet.pl

Rada Powiatu Poznańskiego uzupeł-
niła wakat w swoim składzie, powstały ze 
względu na śmierć Jana Kałuzińskiego. 
Radnym Powiatu Poznańskiego został 
Zbigniew Tomaszewski - sołtys Czmońca. 
Jest on  między innymi pomysłodawcą 
budowy wieży widokowej na otwartej w 
czasie jego kadencji Ścieżce Edukacyjnej 
Bobrowy Szlak. Był jednym ze  współor-
ganizatorów 10-lecie Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego, Ogólnopolskiego Zlotu 
Mercedesów i Międzynarodowego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych.

Oto rozmowa z nowym radnym powia-
towym:

Przejmuje Pan mandat Radnego 
Powiatu Poznańskiego na niespełna 
rok przed zakończeniem kadencji. jak 
zamierza Pan wykorzystać ten czas? 
jakie są Pana plany i możliwości?

Witam serdecznie i pozdrawiam wszyst-
kich czytelników Kórniczanina. Tak, przyjąłem 
mandat Radnego Powiatu Poznańskiego po 
śmierci Jana Kałuzińskiego z Mosiny. Moje 
urzędowanie w Radzie Powiatu rozpoczyna 
się w  trudnym okresie ponieważ rok 2014 jest 
rokiem wyborczym, a budżet na ten rok został 
uchwalony na grudniowej sesji, tak więc moje 
możliwości będą ograniczone. Jeśli chodzi o 
wykorzystanie czasu do wyborów to na pewno 

nOwy radny rady pOwiatu pOznańSkiegO

będę dążył do poznania funkcjonowania Rady 
Powiatu i jej struktur, itp., by w przyszłości 
uzyskaną wiedzę wykorzystać dla dobra 
naszej gminy.

czy fakt, że gmina Kórnik będzie 
miała teraz dwóch przedstawicieli w 
Radzie Powiatu pomoże w szerszej i 
szybszej realizacji zadań powiatu na 
naszym terenie?

Bardzo się cieszę, że Gmina Kórnik ma 
dwóch reprezentantów. Chciałbym wyrazić 
nadzieję, że mimo iż reprezentujemy różne 
ugrupowania polityczne to naszym wspól-
nym celem będzie współpraca na rzecz 
naszej gminy.

jak będzie się Pan kontaktował z 
wyborcami? Planuje Pan jakieś dyżury, 
spotkania? 

Chciałbym kontaktować się z wyborcami 
poprzez spotkania, na które po uprzednim 
zaproszeniu przyjadę. Można się ze mną 
kontaktować także przez pocztę meilową 
(zbigniewtomaszewski@o2.pl). Jesli chodzi 
o dyżury, to wszystko zależy od wyborców, i 
jeśli będzie taka potrzeba to na pewno wyj-
dę na przeciw ich oczekiwań i poinformuję 
o miejscu i godzinach dyżurowania. 

Od siebie za pośrednictwem Kórnicza-
nina chciałbym bardzo podziękować tym, 
którzy na mnie głosowali bo to im zawdzię-
czam moje powołanie do Rady Powiatu 
Poznańskiego.

Rozmawiał ŁG
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Kolejna sesja Rady Miejskiej w Kórniku 
odbyła się 29 stycznia 2014 roku. W pierw-
szej części obrad przedstawiono radnym  
sprawozdanie z pozyskiwania środków poza-
budżetowych za styczeń 2014 r.  (patrz obok) 
oraz wykaz przetargów zrealizowanych od 
01/01/2013 r.  do 31/12/2013 r. i za styczeń 
2014 r. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na podjęcie działań zmierzających 
do połączenia spółek: Wodociągi Kórnickie i 
Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z 
o. o i Sater Kórnik sp. z o. o. ze 100% udziałem 
Gminy Kórnik. Jak czytamy w uzasadnieniu: 
„Podjęcie uchwały, umożliwiającej podjęcie 
działań zmierzających do połączenia spółek, w 
których Gmina Kórnik posiada po 100% udzia-
łów, podyktowane jest potrzebą optymalizacji 
zarządzania majątkiem gminnym. Połączenie 
spółek stworzy bowiem podstawy do trwałego 
obniżenia niektórych kosztów prowadzonej 
działalności (...)”.

Zadecydowano także o zmianie uchwały w 
sprawie opłaty targowej. Zmiana ta zwiększa 
wysokość wynagrodzenia inkasenta z 50% 
zainkasowanej opłaty na 70% zainkasowanej 
opłaty. Inkasent, którym dla opłaty targowej jest 
spółka: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne Wodkom Kórnik wynagrodzenie z tytułu 
inkasa w całości przeznacza na utrzymanie 
targowiska. Targowisko utrzymywane jest bez 
dodatkowych kosztów obciążających Gminę 
Kórnik. Zmianę podyktował fakt, iż od roku 
2006 wysokość wynagrodzenia inkasenta nie 
ulegała zmianie, a koszty utrzymania targowi-
ska wciąż rosną.

Skorygowano uchwały dotyczące nadania 
nazw: ulica Na Górce w Borówcu wydłużyła 
swój bieg, a osiedle Przylesie w Błażejewie 
powiększono.

Nadano nazwy ulicom: 
- ulica Firmowa w Robakowie rozpoczyna 

się od ul. Zbożowej i biegnie do działki ozna-
czonej nr 95, a jej podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 114/5, 117/7,117/4, 
114/1, 117/5, 108/1, 115/2, 368/4

- ulica Zimowa w Borówcu biegnie od 
działki oznaczonej nr 272/4 do działki 563/1, 
a jej podstawę stanowi działka 272/7.

Podjęto uchwały w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon 
ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIb oraz w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w 
Koninku, gm. Kórnik.

Podjęto uchwałę w sprawie wieloletniego 
programu osłonowego wspierania dożywiania 
dzieci i zapewniania posiłku osobom tego 
pozbawionym „Pomoc Gminy w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020”. Jak wyjaśnia 
uzasadnienie do niej: przyjęty przez Radę 

Ministrów wieloletni program wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. 
in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. 
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo 
dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 
informuje ośrodek pomocy społecznej o po-
trzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma 
być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 
przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych 
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez 
wydania decyzji administracyjnej przyznającej 
posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez 
gminę odpowiedniego programu osłonowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecz-
nej, który takie rozwiązania na terenie gminy 
będzie przewidywał (...).

Z podobnym tematem  wiąże się także 
kolejna podjęta przez radę uchwała w sprawie 
podwyższenia kwot kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie i kryterium 
dochodowego rodziny

uprawniających do otrzymywania świad-
czeń z pomocy społecznej w formie zasiłków 
celowych na zakup posiłku i żywności w 
ramach wieloletniego programu osłonowego 
wspierania dożywiania dzieci i zapewniania 
posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc 
Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-
2020”.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w 
art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to 
od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 
542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 
456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w spra-
wie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 823).

Ustanowiony rządowy program uchwałą 
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w za-
kresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., 
poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w 
zakresie dożywiania osobom spełniającym 
kryterium dochodowe w wysokości 150 % 
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej. (...)

W związku z trudną sytuacją dochodową i 
życiową osób i rodzin korzystających

z wsparcia systemu pomocy społecznej 
podwyższenie do 150% kryterium docho-
dowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność 
zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a 
także umożliwi osobom i rodzinom, w szcze-
gólności rodzinom wielodzietnym i niepełnym 
zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

Kolejny blok 26ciu przyjętych na stycznio-
wej sesji uchwał dotyczył statutów sołectw.  
Dotychczas obowiązujące statuty sołectw 
zostały uchwalone w 2004r., a ich zmiany

dokonano w 2010r. Już przy podejmowa-
niu uchwały zmieniającej pojawiły się liczne 
głosy, aby w przyszłości dokonać ujednolicenia 
tekstu statutów sołectw oraz ich przygotowania 
w formie odrębnych uchwał – dla każdego z 
sołectw. W związku z tym powołana przez 
Radę komisja statutowa dokonała meryto-
rycznego przeglądu zapisów statutowych i 
opracowała projekty uchwał. W pracach komi-
sji statutowej brali czynny udział sołtysi gminy 
Kórnik. Komisja w toku swych prac przygoto-
wała projekty uchwał dla każdego z sołectw. 
Projekty te był konsultowane z mieszkańcami 
sołectw. Po omówieniu na posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszonych 
uwag, projekty przedłożono Radzie Miejskiej 
do uchwalenia.

Szczegóły podjętych uchwał 
znajdziecie Państwo na stronie

 http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1205

Radny Tomasz Grześkowiak złożył in-
terpelację w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w 
okolicy ul. Spółdzielczej w Borówcu i działań 
zmierzających w kierunku pozyskania terenu 
na cmentarz komunalny z Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Radny Grześkowiak przekazał 
także uwagi mieszkańców na temat dostaw 
energii i wyłączeń prądu na terenie Borówca. 

Radny Roman Genstwa pytał o szczegóły 
rozmów w sprawie przejęcia od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych boisk sportowych w Bła-
żejewku. Burmistrz Lechnerowski wyjaśnił, że 
ANR wyraża chęć nieodpłatnego przekazania 
niektórych nieruchomości gminie. Ustalono, 
że jej przedstawiciele doprecyzują szczegóły 
oferty w piśmie, które jeszcze nie wpłynęło 
do Urzędu. 

Radny Genstwa poruszył także sprawie 
oświetlenia przystanku przy dworcu PKP oraz 
problem niedokończonej inwestycji spółki 
Wody Polskie w Szczodrzykowie. Gmina 
próbowała negocjować w sprawie rozwiązania 
problemu i ostatecznego rozliczenia dotacji 
jakiej udzieliła Gmina Kórnik, jednak wszystko 
wskazuje na to, że będzie konieczna droga 
sądowego dochodzenia należności. 

Radny Marek Broniewski pytał o szczegóły 
zatrudnienia osoby, która została wybrana na 
komendanta SM w Kórniku. Burmistrz wyjaśnił, 
że pan Tomasz Haremza będzie zatrudniony 

jako strażnik miejski od 3 lutego, od 10 lutego 
do 15 marca przejdzie szkolenie strażnika 
miejskiego, a od 15 marca najprawdopodob-
niej przejmie obowiązki komendanta. Do 15 
marca obowiązki komendanta będzie pełnił 
nadal Szymon Krug. Burmistrz wskazał także 
na niejasności w przepisach dotyczących 
konieczności posiadania przez kandydata 
szkoleń podkreślając, że mimo braku szkole-
nia podstawowego kandydat posiada szersze 
uprawnienia wynikające ze szkoleń oficera 
policji.  

Radny Broniewski prosił także o uszcze-
gółowienie informacji na temat „wspólnego 
biletu”.  

Radna Dorota Półchłopek pytała o szcze-
góły finansowania przez Starostwo Powiatowe 
zadań związanych z inwestycjami wykony-
wanymi przy okazji kanalizowania Borówca i 
Kamionek.  Burmistrz wyjaśnił, że szacunkowy 
koszt chodnika i kanalizacji deszczowej od ul. 
Kamiennej do remizy OSP w Kamionkach  to 
około 6 milionów złotych. Jeśli zadanie będzie 
realizowane wspólnie przez gminę i powiat, 
burmistrz zaproponuje emisję obligacji na ten 
cel, a Starosta w połowie lutego  wypowie się 
w sprawie dostępności środków na ten cel.  

Radny Adam Lewandowski pytał o kanali-
zację terenu OSiR Kórnik. Dokumentacja pro-
jektowa jest już gotowa, trwają uzgodnienia.

Radna Iwona Cupryjak prosiła o informację 
na temat terminu włączenia do eksploatacji 
czterech nowych lamp w Runowie. Urząd 
oczekuje na pozwolenie od operatora. Wszyst-
kie wnioski i potrzebne dokumenty zostały 
wysłane jeszcze w 2013 roku.  

Radna Julia Bartkowiak pytała o oświe-
tlenie ul. Rzemieślniczej w Radzewie, gdzie 
potrzebna jest jedna lampa. 

Radna Irena Kaczmarek pytała o oświe-
tlenie parkingu przy ul. Jeziornej w Bninie 
i budowę szaletów w okolicach bnińskiego 
rynku. Dokumentacja oświetlenia jest opraco-
wana i urząd czeka na pozwolenie na budowę. 
Rozważana jest lokalizacja szaletu. Brany jest 
pod uwagę teren przy zbiegu ul. Cmentarnej 
i Rynku.  Radna Kaczmarek prosiła także o 
przegląd stanu oświetlenia ulicznego w Bninie.

Radny Bogdan Wesołek uzupełnił prośbę 
o przegląd oświetlenia o uzupełnienie stanu 
oświetlenia - szczególnie na osiedlu Przylesie 
i u zbiegu ul. Błażejewskiej i Drogi Kalejskiej. 
Prosił też o interwencję w sprawie drzew 
wrastających w linie wysokiego i średniego 
napięcia. 

Jeden z mieszkańców, pan Rozmiarek po 
raz kolejny zwrócił się do radnych w sprawie 
funkcjonowania amatorskiej ligi piłki nożnej. 
Przedstawił szereg zarzutów wobec organiza-
torów rozgrywek, które jego zdaniem nadają 
się do prokuratury. 

Przy okazji pan Rozmiarek zgłosił, że nadal 
płaci za przyłączoną do jego posesji lampę 
uliczną. Prosił też o wyjaśnienie sprawy nie-
prawidłowości w budowie „Orlika” w Kórniku. 

Opr. ŁG

StyczniOwa SeSja 
rady miejSkiej w kórniku

SPRAwoZdANiE Z PoZYSKiwANiA 
ŚRodKów PoZABUdżETowYcH

 ZA STYcZEń 2014 RoKU

1. Dnia 13 stycznia br. wysłano do 
Instytutu Książki w Krakowie wniosek 
o dofinansowanie zadania pt.: Remont 
i rozbudowa budynku nowej siedziby 
Biblioteki Publicznej w Kórniku – Filii 
w Kórniku/Bninie. Wniosek złożono w 
ramach Programu Wieloletniego Kultu-
ra+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura 
Bibliotek”. Biblioteka Publiczna w Kórniku 
ubiega się o maksymalne dofinansowanie 
tzn. 1.875.000 zł, co stanowi 60% przewi-
dywanych kosztów inwestycji. Wniosek 
przeszedł już pozytywnie ocenę formalną 
i został zakwalifikowany do oceny meryto-
rycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia 
Konkursu to marzec 2014 roku.

2. W związku z planowanym ubie-
ganiem się o dotację na projekt i o czę-
ściowo umarzalną pożyczkę na budowę 
kompleksu edukacyjnego w Kamionkach 
z programu priorytetowego „Efektywne 
wykorzystanie energii, część 4)  LEMUR – 
Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej dnia 17 stycznia br. zamiesz-
czono na stronie internetowej gminy za-
proszenie do składania ofert na wykonanie 
audytu energetycznego dla inwestycji pt.: 
„Budowa kompleksu edukacyjnego w 
północnej części gminy – budowa szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz przedszko-
la wraz ze żłobkiem”. Termin składania 
ofert upływa 31 stycznia br. Audyt jest 
niezbędnym dokumentem w przypadku 
ubiegania się o dotację i pożyczkę z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, ponieważ od jego 
wyniku zależeć będzie możliwy poziom 
umorzenia pożyczki (30%, 50% lub 70%). 

3. Dnia 21 stycznia br. rozliczono osta-
tecznie projekt dot. rozbudowy świetlicy 
w Dębcu. Z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich otrzymaliśmy drugą transzę 
dotacji w wysokości 116.560,00 zł. 

4. Dnia 27 stycznia br. przekazano 
do Departamentu Polityki Regionalnej 
zgłoszenie projektu pt.: „Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Kórnika po-
przez budowę promenady nad Jeziorem 
Kórnickim – etap II” do indykatywnego 
wykazu indywidualnych projektów kluczo-
wych Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Zgłaszając ww. projekt zobowiązaliśmy 
się do złożenia wniosku właściwego z 
pełną dokumentacją do dnia 28 lutego br. 
W związku z powyższym dnia 17 stycznia 
br. podpisano umowę na przygotowanie 
Studium wykonalności dla inwestycji.

Anna Biernacka
Kierwnik Wydziału Funduszy 

Pozabudżetowych UM w Kórniku

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA gmiNY KóRNiK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obsza-
rów wsi Konarskie, Radzewo, czmo-
niec, części wsi czołowo oraz części 
wsi czmoń – część A, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/273/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r., 
zmienionej uchwałą Nr XXXV/387/2013 z dnia 
29 maja 2013, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, 
części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń 
– część A, gmina Kórnik  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 
lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległo-
ści, 62-035 Kórnik w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 6 marca 
2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik o godz. 1500 (sala urzędu stanu 
cywilnego, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
marca 2014 r. na adres: Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.
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arlena
Przed prawie pięciu laty Kórnickie Towa-

rzystwo Pomocy Społecznej wystosowało 
apel do mieszkańców gminy z prośbą o 
wsparcie finansowe leczenia Pani Arleny 
z Kórnika.

Pani Arlena – wówczas matka 4-mie-
sięcznej córeczki nie mogła samodzielnie 
opiekować się dzieckiem z uwagi na poja-
wiające się nagłe napady epilepsji.

Dla poprawy egzystencji i samodziel-
nego funkcjonowania konieczny był zabieg 
wszczepienia stymulatora pracy mózgu. 
Nie udało nam się wtedy zebrać potrzeb-
nej  kwoty (55 tys. zł) na przeprowadzenie 
operacji, ale zebrane pieniądze ok.12. tys. 
zł przez okres oczekiwania na  zabieg, 
przeznaczaliśmy na niezbędne leki dla 
naszej podopiecznej.

Pod koniec lipca 2013 roku Pani Arle-
na doczekała się w Bydgoszczy operacji  
wszczepienia stymulatora nerwu błędne-
go sfinansowanego przez NFZ. Zabieg 
ten zdecydowanie poprawił warunki jej  
funkcjonowania w życiu codziennym, a co 
najważniejsze, wyeliminował  te częste i 
niebezpieczne  napady padaczki.

Po okresie rekonwalescencji  Pani 
Arlena ze spokojem  opowiada  nam o 
swoich przeżyciach. Na jej twarzy pojawia 
się  uśmiech i radość z faktu, że czuje się 
na tyle dobrze, aby opiekę nad córeczką  
sprawować samodzielnie.

Z upoważnienia Pani Arleny i jej rodziny 
wszystkim darczyńcom składamy serdecz-
ne  podziękowanie za przekazane wpłaty 
na rzecz jej leczenia. 

Zarząd  KTPS

Jakub Mąderek rozpoczął zbieranie 
archiwalnych fotografii naszego miasta i 
okolicy, które będą publikowane na specjal-
nie dla tego celu stworzonej stronie interne-
towej www.kornik.info. Mogą Państwo już 
teraz zobaczyć pierwsze owoce kwerendy 
w domowych archiwach. 

Autor zachęca do współpracy przy 
tworzeniu strony. Jeśli posiadają Państwo 
ciekawe, stare zdjęcia z terenu miasta lub 
gminy, prosimy o przesłanie ich cyfrowych 
kopii z opisem lub bez opisu  na adres 
email: kontakt@kornik.info lub dostarczenia 
ich do Biura Promocji Gminy Kórnik , miesz-

czącym się na wprost Ratusza w Kórniku 
(Pl. Niepodległości 41) od poniedziałku do 
piątku od godz. 8:00 do 15:30. 

Kontakt z autorem strony: 
tel. 606 72 33 85

Opr. ŁG

kórnik – Spacer w czaSie
ZdjęciA oRAZ wSPomNiENiA Z dAwNEgo KóRNiKA

kOlędOwanie 
z SikOrami

warto pamiętać, że zgodnie z polską 
tradycją okres śpiewania kolęd trwa 
w naszym kraju do 2 lutego, czyli do 
uroczystości matki Bożej gromnicznej. 
Pamiętają o tym członkowie Kórnickie-
go Stowarzyszenia „ogończyk”, którzy 
zaprosili grono swoich sympatyków na 
kolędowanie w wigilię tego święta, czyli 
wieczorem 1 lutego.

Po raz drugi już, z inicjatywy Leny Kuczyń-
skiej-Nowak Stowarzyszenie poprosiło o pomoc 
członków istniejącej niegdyś przy kórnickim 
liceum grupy wokalno-instrumentalnej Sikory. 

W kawiarni Walentynka, w sympatycznym 

nastroju zebrało się niemal sześćdziesiąt osób.
Spotkanie otworzyła jego inicjatorka, pokrót-

ce przybliżając historię i znaczenie kolędowania 
w naszej kulturze. A potem przyszedł czas 
na wspólne śpiewanie. Panie, które tworzyły 
zespół Sikory w ciągu jego czterdziestoletniej 
historii, pięknie rej wodziły rzeszy chętnych śpie-
waków. Wokalistkom akompaniowali związani 
z grupą instrumentaliści: Franciszek Nowak, 
Maciej Marciniak i Jan Zięta. „Ogończyk” przy-
gotował dla zebranych kilka niespodzianek. 
Jedną z nich była prezentacja przygotowana 
przez - znanych z łamów Kórniczanina - kór-
nickich obieżyświatów: Ewę Zimniak i Kamila 
Skarzyńskiego. Opowiedzieli oni jak wygląda 
Boże Narodzeni w egzotycznych krajach. Ich 
wspomnienia z Chin ilustrowane były zdjęciami, 
a nawet filmem, na którym udokumentowano 
kolędowanie w wersji chińskiej.

Niespodzianką dla gości było też wykonanie 

kolędy „Oj Maluśki” ze specjalnie napisanym 
na okazję kórnickiego kolędowania tekstem. 
Zaczynał się on od słów „Oj Maluśki, Maluśki, 
Maluśki/co to by się działo/gdyby to co w Be-
tlejem przed laty/W Kórniku się stało?”. Kilka-
naście zwrotek odśpiewały oczywiście Sikory, a 
publiczność wtórowała im w refrenach. 

A gdy już odśpiewano niemal wszystkie 
kolędy ze śpiewnika, gdy nawiązując do har-
cerskich korzeni Sikor zakończono spotkanie 
kręgiem, gdy wielu gości udało się już do 
domów ... Sikory nie skończyły wspólnego 
śpiewania. Przyszedł czas na repertuar inny niż 
kolędy, na gamę nastrojów zaklętą w wiecznie 
młodych głosach, a nawet na tańce. Ponad 
szerokimi uśmiechami czasami zabłysnęła 
łezka wzruszenia.

Kolejne kolędowanie już .... a  może dopiero 
za rok.

ŁG

Kórnik i Bnin to miejsce stworzone 
dla poezji, a poezja może być dosko-
nałym sposobem dla promocji nasze-
go regionu - tak podsumować można 
pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej, 
stawiającej sobie za cel zorganizowanie 
konkursu poetyckiego „o Różę wisławy 
Szymborskiej”. co wyniknie z pomysłów 
wyartykułowanych podczas dyskusji, 
jaka odbyła się 30 stycznia w izbie 
Pamiątek Regionalnych - zobaczymy. 
jedno jest pewne - zapał jest wielki,
 a ambicje - na dużą skalę.  

Spotkanie rozpoczęło się  - jakżeby 
mogło być inaczej - od poezji. Swój kunszt 
zaprezentował jeden z pomysłodawców 

konkursu Jerzy Ł. Sylwian. Później przy-
szedł czas na dyskusję o formie konkursu, 
o tym, do kogo ma być skierowany, kto 
oceniać ma zgłoszone prace i jakie mają 
być nagrody. Dyskusja była gorąca, padały 
sześciocyfrowe sumy, jakie maja stanowić 
laur dla zwycięzcy, a za razem przyciągać 
najlepszych. Zastanawiano się jak pozy-
skać sponsorów. Spotkanie podsumował 
Kazimierz Krawiarz, który zaprosił do 
kontynuowania rozmów na temat konkursu.

Inicjatywa jest próbą uczczenia urodzo-
nej na Prowencie patronki planowanego 
konkursu Wisławy Szymborskiej, która 
zmarła 1 lutego 2012 roku.

ŁG

O różę SzymbOrSkiej

Kolejny miesiąc i kolejne spotkanie z Senio-
rami w uroczej kawiarni o cudownie brzmiącej 
nazwie „Walentynka”. Nazwa ta jak najbardziej 
pasuje do tematyki spotkania, na które została 
zaproszona Pani Helena Grzelak – właścicielka 
Biura Matrymonialnego „Wolne Serca” (www.
wolneserca.pl), mieszczącego się w Poznaniu  
na Os. Bolesława Chrobrego. Dlaczego akurat 
Pani Helenka? Już tłumaczę: to Biuro 
Matrymonialne powstało z myślą o 
ludziach dojrzałych a więc swoje oferty 
składają seniorzy – ludzie wolni, często 
po udanych związkach szukających 
bratniej duszy, do wspólnych space-
rów, popołudniowej herbatki czy nawet 
razem spędzania Świąt. Powodów jest 
znacznie więcej, a głównym chyba to, 
że każdy z Nas jest tak skonstruowa-
ny, że potrzebuje bliskości drugiego 
człowieka, odwzajemnienia uśmiechu, 
muśnięcia ręki po swoim policzku, 
jednym słowem  miłości – w ten, czy w 
inny sposób okazywanej. Pani Helenka 
wyszła naprzeciw osobom dojrzałym – 
seniorom; tym po związkach i dla tych 
co poznali miłość w jedną stronę, że nie muszą 
cały czas trwać w tym stanie i mogą zbudować 
sobie Swój nowy związek – a to wcale nie ozna-
cza, że Biuro Matrymonialne jest swataniem 
na siłę. Nie wszyscy chcą legalizować swoje 

związki – wystarczy tylko ta bliskość drugiego 
człowieka. Pomimo zimowej aury i mroźnego 
towarzyszącego klimatu, w Walentynce po-
jawiło się grono osób, chcących wziąć udział 
w Naszym spotkaniu, było miło i przytulnie z 
akcentem humorystycznym, bo przecież pełno 
jest kawałów, aforyzmów, piosenek i dialogów 
filmowych, czy cytatów z książek - o miłości.

Aleksander Fredro napisał:
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w 

gniewie / Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi 
nikt nie wie.

Pani Helenka zorganizowała konkurs z oka-

zjonalną dosyć przyjemną nagrodą rzeczową. 
Tak więc miłe Panie – nie było swatania na 
siłę, za to przyjemne konwersacje na tematy 
związane z miłością, z Walentynkami też, w 
końcu to wszystko przed Nami. Dziękuję Pani 
Helence i osobom uczestniczącym za przybycie 
i udział w Naszym styczniowym spotkaniu i 
zapraszam na kolejne.

WK
„Stop cukrzycy

 – cukrzyca to nie choroba”
Zapraszam wszystkich Seniorów i 

Seniorki 21 lutego 2014 r.  o godz.16.00 
do kawiarni „Walentynka”w Kórniku, 
na spotkanie  z panią Małgorzatą 
WALKOWIAK, położną środowiskową, 
rodzinną. 

W trakcie spotkania omawiane będą 
zagadnienia najczęściej popełnianych 
błędów żywieniowych, pierwszych 
kroków w przypadku zdiagnozowania 
choroby, krótko mówiąc ABC cukrzycy. 
Przekonamy się, że w każdym wieku 
jesteśmy narażeni na zachorowanie, tak 
więc profilaktyka jest bardzo ważna. W 

trakcie spotkania będzie możliwość osobistego 
wykonania badania na poziom cukru we krwi 
wraz z konsultacją medyczną. Wstęp wolny. 

Wioletta Kaczor 
i czasopismo „Seniorzy na czasie”

uczucia jak dObra lOkata - pOtrzebują OdpOwiedniegO kOnta
„wolNE SERcA” – BiURo USŁUg mATRYmoNiAlNYcH

PodZięKowANiE
Składam podziękowanie dla firm: Małkow-

ski - Martech S.A, i Grześkowiak S.J. za okaza-
ną pomoc, dzięki której została zorganizowana 
zabawa w Konarskim w dniu 11 stycznia 2014r. 

Podziękowania kieruję również do KCRiS 
Oaza, Sklepu Kuraś, Sklepu Mat-Bud Romana 
Wdowczyka, Kwiaciarni „u Agaty”, Zakładu 
Drobiarskiego w Dworzyskach, Cukierni p. 
Kaczmarek, Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Banku Spółdzielczego w Kórniku - dzięki życz-
liwości tych instytucji zorganizowany zostanie 
Dzień Dziecka w Konarskim. 

Sołtys J.B.

Informujemy, że z początkiem lutego 
2014 roku, prawnicy Kancelarii Adwokac-
kiej Adwokata Pawła Gronka, udzielać 
będą darmowych porad prawnych dla 
mieszkańców Kórnika i okolic. Dyżury 
odbywać się będą w biurze Kancelarii 
w Kórniku przy ul. Poznańskiej 8a/7 (III 
piętro), w każdy czwartek w godzinach 
od 10 do 15.

Warunkiem uczestnictwa w dyżurze 
jest wcześniejsze umówienie spotkania: 
telefonicznie (numer telefonu:
 690 907 243) lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej 
(e-mail: pawel.gronek@pglegal.eu

Uprzejmie zawiadamiamy 
czytelników, 

że z powodów osobistych,
 jesteśmy zmuszeni 
okresowo zawiesić  

wydawanie Kórnickiego Magazynu 
Społeczno-Kulturalnego. 

    
Redaktor naczelny Adam Stecki  
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uwaga rOlnicy
 Szkolenie uzupełniające ( 1-dnio-

we ) w zakresie stosowania środków 
ochrony rośl in sprzętem naziemnym 
odbędzie się dnia 6 marca 2014 roku 
w Sa l i  Zak ładu  Doświadcza lnego 
PAN  w Kórniku ul.Średzka 20. Po-
czątek godz: 9:00. Koszt  100 zł od 
osoby.

Dotyczy tych ro ln ików,  k tórych 
uprawnienia do stosowania środków 
ochrony rośl in straci ły ważność.

Zainteresowanych proszę o zapi-
sy pod numerami telefonów: 

600 533 814 
oraz 797 501 719

Doradca rolników – Jan Nowak

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
i odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku 

naszej ukochanej Mamy, Teściowej, babci i Prababci

śp. Cecylii Walczak
za płynącą z serca posługę kapłańską 

ks. Wikariuszowi Przemysławowi Kuszowi, 
Matkom Różańcowym, Honorowej Straży Najświętszego Serca 

Jezusa, licznie uczestniczącym przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 
delegacjom, pielęgniarce Joli Ciechomskiej i Firmie Pogrzebowej 
Orlewicz - Kulas za wspólną modlitwę, liczne intencje mszalne, 

złożone wieńce i kwiaty oraz wyrazy współczucia
serdeczne Bóg Zapłać

w imieniu rodziny składa
córka Maria Błaszak

Na zaproszenie „Śpiewających Włóczy-
kijów” z okazji Dnia Dziadków, gościłem 
wraz z seniorami Borowca w przedszkolu 
przy ul. Leśnej. Właścicielka, urocza Pani 
Ewa, wyszła z ciekawa inicjatywa przybli-
żenia swym podopiecznym mieszkańców 
Borowca, których czas życia, okazał się 
przeważyć łączny wiek

maluchów. A jest „Włóczykijów” niemało 
w pięciu grupach wiekowych.

Seniorzy podziwiali efekty pracy z 
przedszkolakami. 

Inscenizacja „Czerwonego Kapturka” 
zachwyciła dojrzałością gry aktorskiej mło-
dych adeptów tej sztuki. Ciekawy pomysł w 
ciekawym miejscu.

Poddaje pod rozwagę nowo wybranej 
Sołtysce Pani Dorocie Buchalskiej(Grau-
lacje!)zorganizowania takiego spotkania z 
osobami,które przybliżyłyby historie naszej 
wsi wszystkim tym, którzy są jej ciekawi.

O czym z radością informuje

Radny Tomasz Grześkowiak 

SeniOrzy 
u włóczykijów

akcja „weź paragOn”
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbo-

wego w Poznaniu informuje, że rozpoczęła 
się ogólnopolska akcja Ministerstwa Fi-
nansów „Weź paragon”. W okresie od 20 
stycznia do 2 marca 2014 r. pracownicy 
urzędu skarbowego będą prowadzić akcje 
informacyjne i edukacyjne na terenie pod-
ległych gmin, mające na celu wskazanie 
korzyści płynących z posiadania parago-
nów fiskalnych. W tym też okresie będą 
przeprowadzane kontrole stwierdzające 
czy transakcje sprzedaży są prawidłowo 
ewidencjonowane na kasach fiskalnych.

przedSzkOlaki i teleSkOp
 W dniu 22.01.2014r. dzieci z Punktu 

Przedszkolnego i Zerówki  w Radzewie w 
ramach realizowanego projektu „ Kosmos” 
w godzinach wieczornych odwiedziły Ob-
serwatorium w Gimnazjum w Kórniku. Do-
wiedziały się wielu ciekawostek o kosmosie. 
Ponieważ niebo przysłaniały chmury , dzieci 
oglądały przez teleskop miasto. Dziękujemy 
bardzo  panu Adamowi Lewandowskiemu 
za poświęcony nam czas, za opowiedzenie 
ciekawych rzeczy, a przede wszystkim za 
wspaniałą zabawę.

Wychowawca grupy
Renata Rakoniewska

wYciEcZKA do fABRYKi BomBEK
 w gNiEźNiE

 Przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego oraz Punktu Przed-
szkolnego w Pierzchnie postanowiły zgłębić 
wiedzę na temat procesu powstawania ozdób 
choinkowych. W tym celu odwiedziły fabrykę 
bombek w Gnieźnie, gdzie wszystkie ozdoby 
choinkowe wykonywane są ręcznie. Przed 
fabryką na dzieci czekała ,,śnieżynka”, która 
oprowadziła nas po fabryce, zapoznając z proce-
sem wytwarzania ozdób choinkowych. Pierwsze 
kroki skierowaliśmy do działu, który nazywa się 
,,dmuchalnia” tu dzieci miały okazję zaobserwo-
wać jak podgrzewa się szklane rury z których 
później wydmuchuje się niepowtarzalne kształty 
ozdób choinkowych. Następnie przeszliśmy do 
,,srebrzalni” aby zaobserwować jak srebrzy się 
kule od środka za pomocą ,,czarodziejskich 
płynów”. W ,,lakierni” obserwowaliśmy w jaki 
sposób szklane kule nabierają barw. Ostatnim 
etapem procesu powstawania ozdób choinko-
wych była ,,dekoratornia” tu dzieci przyglądały się  
jakimi  wzorami można pięknie ozdobić bombki. 
Dużą atrakcją dla dzieci było otrzymanie pamiątki 
z fabryki bombek w postaci bombki z własnym 
imieniem. Wycieczka sprawiła dzieciom wiele ra-
dości oraz pozwoliła poznać etapy powstawania 
ozdób choinkowych.      

 jASEŁKA     
   18 grudnia atmosferę  świąt Bożego 

Narodzenia oddało najbardziej przedstawienie 
Jasełek w wykonaniu dzieci z grupy ,,Pszczó-
łek” oraz ,,Biedronek”. W specjalnie przygo-
towanych strojach oraz w pięknej scenografii  
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalno- artystyczne. Dzieci uczyły się wy-
znaczonych ról oraz tradycyjnych kolęd. Na 
jasełkowe spotkania zaproszono najbliższych 
członków rodzin naszych przedszkolaków. 

Wspólne kolędowanie, wystawione Jasełka 
wprowadziły wszystkich w wyjątkowy świą-
teczny nastrój. Chcąc pokazać się szerszej 
publiczności, przedszkolaki wraz z wychowaw-
czyniami następnego dnia wystawiły Jasełka  
dla mieszkańców wsi Pierzchno. Serdecznie 
dziękujemy osobą, które przyjęły nasze za-
proszenie i przyszły na Jasełka w wykonaniu 
przedszkolaków.

      Anna Borkowska

RADA RODZICÓW 
PRZY 

GIMNAZJUM I
M. WŁADYSŁAWA 

HR. ZAMOYSKIEGO 
W KÓRNIKU 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 

PODKOZIOŁEK, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 
01 MARCA 2014 ROKU

HOTEL PODRÓŻNIK 
O GODZINIE 20:00 

CENA BILETU OD PARY 180 ZŁ 
CZAS UMILAĆ BĘDZIE

 ZESPÓŁ KSERO 
REZERWACJA BILETÓW 

POD NUMEREM 695 262 412 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Filia Biblioteki w Bninie 
zaprasza dzieciw wieku 6-12 lat 

na zimowe zajęcia pt. 
Podróże z legendami polskich miast

Spotkania odbywać się będą w dniach: 10-14 lutego w godz. 11.00- 12.45
Wstęp wolny!

wieści z Oddziału przedSzkOlnegO Oraz punktu przedSzkOlnegO 
w PiERZcHNiE

mOrSy w kórniku
Inicjatywa wyszła w listopadzie 2013 od Ani i Mariusza Gołębiowskich z  Czołowa. 

Jak widać na zdjęciu – w krótkim czasie znalazło się wielu  chętnych do hartowania 
organizmu. Jeszcze nieformalne kórnickie morsy  spotykają się co niedzielę o 12:00 na 
plaży OSiR w Kórniku (na  błoniach). Ostatnio towarzyszył nam instruktor nurkowania 
i pierwszej  pomocy Darek Socha z OAZA DIVE, który czuwał nad bezpieczeństwem. 
Przed wejściem do wody zawsze odbywa się stosowna rozgrzewka. W samej  wodzie 
przebywa się maksymalnie do 8 minut.

Zachęcamy do udziału.
Marek Broniewski
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Poniższą ankietę prosimy dostarczyć do dnia 7 marca do: Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, Biura Rady 
Miejskiej (ul. Rynek 1 - ratusz w Bninie) lub KCRiS Oaza (ul. Krasickiego 1). W w/w miejscach dostępne są także ankiety w formie 
papierowej.  Ankieta dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie www.kornik.pl/ankieta

W piątkowy wieczór 13 grudnia 2013 
roku, już po raz drugi w tak licznym gronie, 
odbyło się spotkanie wigilijne KS Kotwica. 
Tym razem - dzięki uprzejmości Pana Woj-
ciecha Kiełbasiewicza – miało ono miejsce 
w gościnnych progach Centrum „OAZA” w 
Kórniku, a organizatorzy nadali mu formę 
gali piłkarskiej. Uroczystość zaszczyciło 
obecnością wielu znamienitych gości, 
wśród nich byli:
- włodarze miasta i gminy: Burmistrz 
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Antoni 
Kalisz (z-ca burmistrza), Maciej Marciniak 
(Przewodniczący Rady Miejskiej), Andrzej 
Surdyk (radny), Magdalena Matelska-
-Bogajczyk (kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu,
- wspaniali sponsorzy klubu: Anna Kram 
(asystent zarządu TFP Kórnik), Katarzyna 
Zimniak (Prezes BS Kórnik), Ireneusz 
Poduszczak (firma IRMAL), Barbara i 
Michał Walczakowie (Tawerna Pod Żagla-
mi), Marcin Grześkowiak (Grześkowiak 
Surówki), Jarosław Powąska (Hurtownia 
Kosmetyków), Waldemar Poprawski (sklep 
zoologiczny), Robert Kuncewicz (firma 
KOMFORT),  Ryszard Szar (Restauracja 
CASABLANCA), Tomasz Knopp (firma 
MT Technika), Tomasz Andrzejczak (sklep 
„ELITTE”), Marek Duda,
- osoby na co dzień związane z klubem: byli 
prezesi, członkowie zarządu, kapelan ks. 
Marek Ratajczak, pracownicy klubu, trene-
rzy, piłkarze, rodzice i krewni zawodników 
oraz sympatycy Kotwicy. 

I Wigilijną Galę Piłkarską otworzył pre-
zes klubu pan Andrzej Giczela. Wystąpienie 
rozpoczął od przywitania wszystkich gości, 
następnie przedstawił aktualną sytuację 
klubu oraz dokonania w minionym roku. Z 
informacji przekazanych przez pana preze-
sa dowiedzieliśmy się, iż aktualnie Kotwica 
liczy ponad dwustu zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych, począwszy od 
dwóch drużyn seniorskich (kobiety - III 
liga i mężczyźni - klasa okręgowa) a koń-
cząc na siedmiu grupach młodzieżowych. 
Obecnie najmłodszą grupę szkoleniową 
stanowią dzieci z rocznika 2007 i 2008. Nad 
procesem szkoleniowym czuwa doświad-
czona grupa 11 trenerów. Wszystkie grupy 
tygodniowo spędzają blisko 50 godzin 
na treningach i meczach. Niewątpliwym 
sukcesem klubu w minionym roku było wy-
walczenie awansu do grup mistrzowskich 
okręgu poznańskiego przez dwie drużyny 
młodzieżowe: juniorów młodszych - trenera 
Dariusza Wojtasińskiego oraz młodzików - 
trenera Marcina Drajera. Poza tym drużyny 
seniorskie utrzymują się w ścisłej czołówce 
swoich klas rozgrywkowych. Należy pod-
kreślić, iż efekty szkolenia młodzieży są 
zauważane przez trenerów związkowych i 
klubów wyższych lig. Aktualnie 12 zawod-
ników (M. Boguszyńska, J. Wysocki, M 
Kruk, J. Tomczak, B. Miodowicz, K. Siejak, 
P. Prois, B. Zgarda, K. Maślanka, D. Mar-
ciniak, D. Wąsowicz, P. Kuberacki) jest pod 
stałą opieką trenerów kadry Wielkopolski 
w różnych kategoriach wiekowych, trzech 
chłopców (J. Wysocki, M. Kruk i J. Tomczak) 

uczęszcza do Gimnazjalnego Ośrodka 
Szkolenia Piłkarskiego Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Dwaj 
chłopcy (B. Zgarda  i P. Prois) są pod opieką 
konsultacyjną Lecha Poznań, regularnie raz 
w tygodniu uczestniczą w treningach Lecha 
przy Bułgarskiej. 

W dalszej części gali prezes uhono-
rował zasłużone osoby oraz firmy, które 
przystąpiły do zacnego grona miłośników 
kórnickiego klubu. W bieżącym roku decy-
zją kapituły certyfikat Przyjaciela Kotwicy 
Kórnik otrzymali:
- Janusz Lechnerowski - wieloletni członek 
klubu, wielki miłośnik piłki nożnej,
- Magdalena Matelska-Bogajczyk - kie-
rownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury 
i Sportu,
- ks. Marek Ratajczak - kapelan KSS Ko-
twica Kórnik,
- Marcin Grześkowiak - współwłaściciel 
firmy Grześkowiak Surówki,
- Robert Kuncewicz - dyrektor regionalny 
firmy KOMFORT,
- Zbigniew Broniarz - właściciel firmy Bro-
niarz Transport,
- Tomasz Andrzejczak - właściciel sklepu-
-cukierni,
- Tomasz Knopp -  MT Technika,
- Andrzej i Tomasz Latanowicz - firma 
LANGRAS,
- Marcin Kowacz - właściciel firmy trans-
portowej,
- Maciej Matysiak - właściciel firmy trans-
portowej,
- Dariusz Cudny - koordynator cyklicznego 
turnieju Grześkowiak Kórnik Cup.

Następnie w imieniu zarządu klubu pre-
zes podziękował tym, którzy po wielu latach 
zakończyli działalność w klubie. Wyróżnieni 
pamiątkowym ryngrafem zostali:
- Anna Słabolepsza - wieloletnia praca w 
klubie m.in. jako kierownik zespołu senio-
rów oraz sprawowanie opieki medycznej 
na niezliczonej ilości meczy ligowych i 
towarzyskich zespołu seniorów,
- Michał Rokicki -  wieloletni trener grup 
młodzieżowych, pomysłodawca i twórca 
piłki młodzieżowej w klubie, ostatnio trener-
-koordynator grup młodzieżowych, aktual-
nie I trener rocznika 2006 w Warcie Poznań 
oraz I trener reprezentacji Wielkopolski 
rocznika 2002,
- Damian Zieniuk - trener drużyny seniorów 
w latach 2012-2013, dwukrotnie o krok od 
awansu z drużyną seniorów do IV ligi,
- Paweł Landskowski - wieloletni kapitan 
drużyny seniorów.

Na koniec prezes podziękował i uhono-
rował drobnymi upominkami wolontariuszy, 
którzy przez kilka lat czuwali nad oprawą 
medialną, fotograficzną meczów albo dbali 
o bezpieczeństwo kibiców na stadionie: 
Andrzeja Łakomego, Tadeusza Szymania-
ka, Olgę Woźniak i Dominikę Andrzejczak.

Po wystąpieniu Prezesa rozpoczęła 
się gala piłkarska, którą prowadził trener-
-koordynator grup młodzieżowych Marcin 
Drajer. Po raz pierwszy postanowiono wy-
brać Jedenastkę Roku 2013. O jej wyborze 
zadecydowała komisja złożona z trenerów, 

kierowników drużyn oraz członków zarządu 
klubu. Jak podkreślił prowadzący galę Mar-
cin Drajer, wybór był niesłychanie trudny, 
gdyż komisja musiała dokonać wyboru 
spośród około dwustu zawodników. Nomi-
nowano 33 piłkarzy, a w poszczególnych 
formacjach laureatami zostali:
- bramkarz roku - Przemysław Pietrzak - 
drużyna seniorów,
- środkowy obrońca roku - Bartosz Szar 
-  drużyna junior młodszy,
- prawy obrońca roku - Adam Stankiewicz 
- drużyna orlików,
- lewy obrońca roku - Kamil Owczarzak - 
drużyna młodzików,
- środkowy pomocnik roku - Klaudia Jaskuła 
- drużyna seniorek,
- środkowy pomocnik roku - Dawid Marci-
niak - drużyna juniorów młodszych,
- prawy pomocnik roku - Bartosz Alankie-
wicz - drużyna trampkarzy,
- lewy pomocnik roku - Martyna Boguszyń-
ska - drużyna seniorek,
- lewoskrzydłowy roku - Dawid Wąsowicz 
- drużyna juniorów młodszych,
- prawoskrzydłowy roku - Kacper Surdyk - 
drużyna juniorów młodszych,
- środkowy napastnik roku - Bartosz Zgarda 
- drużyna młodzików.

Prezes klubu pogratulował wszystkim 
nominowanym i zwycięzcom gali, a pozo-
stałym życzył, aby następny rok należał 
do nich.

Potem wyłoniono laureatów w katego-
riach: sukces roku oraz objawienie roku. 
Sukcesem roku okrzyknięto zwycięstwo 
drużyny juniorów młodszych trenera Dariu-
sza Wojtasińskiego w grupie eliminacyjnej 
do grupy mistrzowskiej okręgu poznań-
skiego, a przede wszystkim styl, w jakim 
to osiągnęli (na 10 meczów odnieśli 10 
zwycięstw, gromadząc 30 pkt. i strzelając 
61 bramek). Natomiast za objawienie roku 
uznano wynik sportowy drużyny młodzików 
trenera Marcina Drajera, którzy w walce 
o awans do grupy mistrzowskiej okręgu 
poznańskiego pokonali ubiegłorocznych 
mistrzów okręgu poznańskiego - UKS 
Śrem, pokonując ich dwukrotnie w meczach 
bezpośrednich.

Na zakończenie gali prezes Andrzej Gi-
czela wraz z kapelanem klubu ks. Markiem 
Ratajczakiem złożyli świąteczne życzenia 
wszystkim zebranym i podzielili się opłat-
kiem. Dalsza cześć spotkania przebiegła w 
swobodniejszej atmosferze, przy akompa-
niamencie kolęd i przy poczęstunku.

Wszystkim naszym sponsorom, mi-
łośnikom i sprzymierzeńcom serdecznie 
dziękujemy za miniony rok 2013. Bez Wa-
szej pomocy i wsparcia wiele przedsięwzięć 
realizowanych w naszym klubie miałoby 
zdecydowanie mniejszy wymiar. 

Ponadto podziękowania składamy 
wszystkim, którzy pomogli w przygotowa-
niu tegorocznej gali, a w szczególności: 
Restauracji „Casablanca”, dziewczętom z 
drużyny seniorek oraz rodzicom za wspa-
niałe wypieki.

Anrdzej Giczela
i Zarząd Klubu Kotwica Kórnik

wigilia piłkarzy
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SpOrt SzkOlny
BEZ SUKcESów w PowiATowEj SiAT-

KówcE
Nie udało się uczniom naszych szkół (SP, 

Gim.) zakwalifikować się do finałów mistrzostw 
powiatu poznańskiego w siatkówce. W niektó-
rych meczach byli blisko szczęścia przegry-
wając z finalistami 1:2. Przykładem mogą być 
chłopcy z Szkoły Podstawowej w Szczodrzy-
kowie, którzy przegrali mecz w eliminacjach 
z późniejszym zwycięzcą mistrzostw szkołą 
z Mosiny 1:2. W grupie przegrali z Murowaną 
Gośliną i Luboniem 1:2 a 
pokonali szkołę z gminy 
Tarnowo Podgórne 2:0. 
Wśród 15 szkół z powiatu 
zajęli miejsce 4-8.

W kategorii dziewcząt 
startowała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku. 

Zespół zajął trzecie 
miejsce w grupie i uplaso-
wał się na miejscu 7-9 w 
powiecie.

Również siatkarze z 
Gimnazjum w Robakowie 
grając w grupie „każdy z 
każdym” przegrali z Muro-
waną Gośliną  i Mosiną 1:2 
ale wygrali z Luboniem 2:0 i zajęli trzecie miej-
sce. Ostatecznie na kilkanaście startujących 
szkół w powiecie zajęli miejsce 7-9 .

Z kolei dziewczęta z Gimnazjum Kórnik 
przegrały w półfinałach wszystkie mecze 0:2 i 
muszą się zadowolić  miejscem 11-14.

fiNAŁ PowiATU w SiATKówcE SPg.
W Tarnowie Podgórnym odbyły się Finały 

Mistrzostw Powiatu Poznańskiego szkół 
ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt. 
Dobrze wypadła reprezentacja Zespołu Szkół w 
Kórniku w składzie: Agnieszka Ptak, Marianna 
Frąckowiak, Angelika Delestowicz, Julia Wój-
cik, Marta Karpińska, Marta Przybył, Amanda 

Woźniak, Ewelina Stachecka, Zuzanna Zięta, 
Agata Lipiecka. Wśród 7 startujących szkół  
zespół p. Iwony Rauk zajął czwarte miejsce. 
Z kolei siatkarze tej szkoły walczyli w Mosinie i 
zajęli miejsce 5-6.

.
ZAcięTA wAlKA SP 1 

w REjoNiE PiŁKi REcZNEj 
W półfinałach mistrzostw wojewódzkich 

szkół podstawowych w piłce ręcznej chłopców 
startowali mistrzowie 5 powiatów z Wielkopolski 
: SP Pyzdry - gospodarz, SP 6 Śrem, SP 2 Ja-
rocin i SP 12 Gniezno i SP1 Kórnik. Grano sys-
temem każdy z każdym. Walka była niezwykle 

zacięta a reprezentacja naszej gminy chłopcy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku grali na 
wysokim poziomie. W meczach kórniccy piłka-
rze ręczni wywalczyli trzy remisy 6:6 z SP 12 
Gniezno, 11:11 z SP Pyzdry i 6:6 z SP 2 Jarocin, 
co może to tylko świadczyć o tym ,jaki zacięty 
był to turniej. Nauczyciel zespołu p. Adam 
Prokopczuk tak  relacjonował  emocje w grze 
o w finał wojewódzki : „w ostatnim meczu już 
trochę brakło sił i musieliśmy uznać wyższość 
SP nr 6 ze Śremu , przegrywając 3:7, a właśnie 
ta szkoła  z kompletem zwycięstw wygrała cały 
turniej. W końcowym rozrachunku kórniczanie 
zajęli czwarte miejsce. Wśród zawodników było 
widać smutek na twarzach, którzy bardzo chcieli 

wskoczyć na podium. Fakt, że rywalizowaliśmy 
jak równy z równym ze szkołami posiadającymi 
oddziały piłki ręcznej jest jednak bardzo opty-
mistyczny!” To prawda, bo dawno tak wysoko 
w piłce ręcznej i z takimi wynikami nie doszedł 
żaden zespół szkolny z Kórnika. Startujące w 
turnieju szkoły oprócz Kórnika posiadają klasy 
sportowe w piłce ręcznej i co roku startują w 
finałach wojewódzkich. Finał był bliski.

gmiNNA KoSZYKówKA gimNAZjów.
O prawo reprezentowania naszej gminy 

w zawodach powiatowych walczyli koszy-
karze i koszykarki z Kórnika i Robakowa. 

Zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców start w 
zawodach powiatowych 
wywalczyło Gimnazjum w 
Kórniku.

Gimnazjalistki z Kór-
nika pokonały koleżanki z 
Robakowa 28:18. Punkty 
dla Kórnika zdobywały: 
Michalina Kalinowska-14, 
Martyna Kuberacka -7, 
Barbara Filipiak- 4, Mał-
gorzata Świerczynska- 2 i 
Zuzanna Szlecht -1.

W meczu chłopców 
walka była zacięta, bo do-
piero w dogrywce Kórnik 
pokonał Robakowo 19:18. 

Punkty dla Kórnika zdobywali: Filip Kujawa - 8, 
Jakub Łuczak- 4, Jakub Zboralski , Maciej 
Andrzejewski, Hubert Kapusta po 2 oraz Artur 
Maciejewski-1.

fiNAŁ wojEwódZKi w SZAcHAcH
W  Zbąszyniu w finałach Drużynowych 

Mistrzostw Wielkopolski w szachach startował 
zespół z Gimnazjum w Kórniku. Wśród 32 
szkół – mistrzów powiatów z całego wojewódz-
twa szachiści z Kórnika zajęli miejsce 17.W 
zawodach nie wystartowała reprezentacja ZS 
Kórnik, gdyż w tym samym terminie co szachy 
odbywały się mistrzostwa powiatu w siatkówce.

ARA

kOlarStwO
gRUPA KolARSKA limARo NA 
ZgRUPowANiU w ZAKoPANEm
Dwudziestoosobowa grupa zawodników 

i zawodniczek UKS Jedynka Limaro Kórnik 
przebywa na dziesięciodniowym zgrupowaniu 
szkoleniowym w Zakopanem, gdzie szlifują 
formę przed zbliżającym się letnim sezonem 
kolarskim. Zajęcia treningowe odbywają się 
dwa razy dziennie, przeplatane specjalistycz-
ne z ogólnorozwojowymi. Po za treningami 
młodzież korzysta z różnego rodzaju atrakcji. 
Zaliczyli m.in. wyjazd na Kasprowy Wierch i 
Gubałówkę. Plany treningowe pokrzyżowała 
trochę pogoda, gdyż spodziewaliśmy się 
więcej śniegu, który miał umożliwić trening na 
nartach biegowych. Niestety udały się tylko 
dwa treningi na „biegówkach”, co na pewno 
nie zakłuci planu szkoleniowego. Na szczęście 
stoki narciarskie są odpowiednio naśnieżone, 
dzięki czemu zawodnicy każdy wolny czas 
mogą spędzać na nartach zjazdowych. W 
ekipie panuje wyśmienita atmosfera. Wszyscy 

są zdrowi i pełni zaangażowania, a treningom 
towarzyszy wręcz wiosenna pogoda. Zaraz 
po powrocie z Zakopanego, grupa juniorów 
i młodzieżowców udaje się na tor kolarski do 
Pruszkowa na konsultację szkoleniową, oraz 
pierwszą serię pucharu Polski, która będzie 

przy okazji pierwszą eliminacją do krajowego 
championatu. Reszta młodych zawodników 
pozostaje w Kórniku, gdzie będzie trenować 
zarówno na szosie jak i w KCSiR „OAZA”.  

                Paweł Marciniak
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*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
* Mężczyzna 37 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym szuka pracy jako portier, stróż. Tel. 882 829 147
* Sprzedam mieszkanie w Rogalinie, 63 m² (3 pokoje) na parterze w bloku. Podpiwniczony (17m²garaz murowany, 300 m² działki rekreacyjnej. Tel. 601 73 82 01
* Oddam kanapę nierozkładaną. Tel. 665 102 779
* Praca w sklepie. Tel. 509 458 206
* Podejmę pracę. Posiadam orzeczenie o II grupy inwalidztwa. Tel. 783 702 863
* Oddam w wynajem pani lub parze pokój w Kórniku. Tel. 783 439 584
* Sprzedam bieżnię elektryczną Arizona, model 84712, na gwarancji. Kórnik. Tel. 601 664 848
* Przegrywanie z VHS na DVD. Tel. 691 659 359
* Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie, 71 m²po kapitalnym remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 063 033
* Pomoc drogowa- awaryjny serwis, gdy nie możesz odpalić zimą auta lub wyjechać  zadzwoń. Tel. 603 802 553
* Sprzedam Renault Megane 1,5 DCI 2008 r. 13000 zł. Tel. 603 802 553
* Przyjmę uczniów w zawodzie elektromechanik samochodowy. Tel. 603 802 553
* Sprzedam agregat prądotwórczy Honda 6kV mocy, 380 V, stan idealny. Tel. 602 214 931
* Mieszkanie do wynajęcia w Czmoniu od zaraz. Wysoki standard, dwupoziomowe, ok 80 m². Tel. 501 005 203
* Sprzedam suknię ślubną białą z welonem i halką, rozm. 42 w biuście. Tel.794 003 064
* Sprzedam suknię idealną na wesele, studniówkę, kolor czekoladowy, wiązana na szyję, długa, rozm. Tel.794 003 064
*Sprzedam monety 4 kórniki rok 2008, cena do negocjacji. Tel.697 892 137
*Peugeot boxer 1,9 D rok prod. 98, przebieg: 200 tys. Cena do negocjacji. Tel.   605 261 408
* Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel. 607 118 686.
* Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
* Sprzedaż ostatnich mieszkań z ogródkiem w Bninie! Skorzystaj z MDM! Tylko 242.000zł brutto. Tel. 511 763 033
* Sprzedam obraz z motywem kwiatowym 70 zł. do negocjacji oraz komplet kryształowy karafka i 6 szklanek 150 zł. do negocjacji. Tel.724 009 743
* Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
* Wynajmę pokój z kuchnią 20m² centrum Kórnika. Tel. 782 116 110
* Zatrudnię magazyniera – kierowcę kat. B.C. CV proszę składać Kórnik, ul. Armii Krajowej 40A  
*Poszukujemy mieszkań, domów dla naszych klientów Green House Nieruchomości. Tel. 605 464 646
*Działki pod lasem blisko Środy Wlkp, różne wielkości 45000zł. Green House. Tel. 693 585 858
* Dom po remoncie w Dębiczku 175m² 375000zł. do negocjacji Green House Nieruchomości. Tel. 693 585 858
*Kórnik/Bnin ładne mieszkanie na sprzedaż 3 pok 50m² Green House Nieruchomości. Tel. 605 464 646
* Błażejewko mieszkanie na sprzedaż 63m² 3pok parter blisko jeziora Green House Nieruchomości. Tel. 605 464 646
*Poszukujemy działek dla naszych klientów Green House Nieruchomości. Tel.  605 464 646
*Mieszkanie na sprzedaż 2 pok 46,4 m² 1 piętro w Kórniku Green House Nieruchomości. Tel. 605 464 646
* Dom w Błażejewku 180 m² na sprzedaż blisko jeziora Green House Nieruchomości. Tel. 605 464 646
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki. Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Sprzedam dom w Czmońcu stan surowy otwarty 120m² na działce 1600m² 220000zł. Tel. 691 810 340
*Sprzedam 4,2 h ziemi dobre położenie blisko starorzecze. Tel. 691 810 340
*Sprzedam działkę 3400m² warunki zabudowy 25zł m² Tel. 691 810 340
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET, magnetofon szpulowy ZK 140 T ze szpulami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168(tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020, Samsung, Sony Ericcson W 205.   Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Montaż szafek i mebli. Tel. 788 451 418
*Uczciwa i sumienna Pani posprząta dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436
*Sprzedam wzmacniacz Technics SU-V500,pierwszy właściciel. Tel. 885 539 962
*Sprzedam CD Technics SL-PS670A, pierwszy właściciel.  Tel. 885 539 962
* Sprzedam magneton Denon DRM-555. Tel. 885 539 962
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Blisko  Kórnika- Pierzchno sprzedam mieszkanie 3 pok.62m parter  z ogródkiem i garażem.Tel.516-156-741
*Usługi: izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, iniekcje ciśnieniowe żywiczne, przepony poziome, naprawy taraców, balkonów. Tel. 608 504 435 
*Wydam materac sprężynowy 160x200. Tel. 660 719 402
*Sprzedam chłodziarko zamrażarkę electrolux ER 8124i pod zabudowę mam do tego zabudowę dąb rustykalny, cena 450 zł. Tel. 660 719 402
*Sprzedam zestaw łazienkowy wanna poolspa lewa narożna, prysznic, brodzik 90x90 ,wc, bidet, umywalka 60cm 660719402 cena 1500zł
*Kupię mieszkanie 3-pokojowe lub większe w Kórniku. Tel.733 140 011
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel. 607 118 686.

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.

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

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

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

Posterunek Sm w Kamionkach 
tel. 503-067-690

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

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

BARdZo wAżNE TElEfoNY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bzzz… zza ula
EKologicZNA 
PARTYZANTKA

Zimowy okres to 
nie tylko czas zimowli 
pszczół, ale także czas 

przygotowań „ekologicznych partyzantów” 
do wiosennej aktywności. Kimże są ci 
ekologiczni partyzanci ? To wolontariusze, 
którzy za cel swojej społecznej działalności 
obrali „walkę” z bezduszną miejską prze-
strzenią. Nie ograniczając się tylko 
do maksymalnego zazielenienia 
własnych balkonów, swoje starania 
ukierunkowują na spontaniczne 
obsadzanie i obsiewanie miejsc, 
które wbrew pozorom też potrafią 
zazielenić się, czy okryć kwiatami. 

W centrach dużych miast są 
to najczęściej jakieś skrawki ziemi 
„z odzysku”, czyli po likwidacji 
„czegoś” co zabudowywało dotych-
czasowe podłoże. W tak zurbani-
zowanym obszarze, bardzo mało 
prawdopodobne wydaje się samo-
dzielne rozwiązanie tego problemu 
przez naturę. Wtedy wkraczają do 
akcji miejscy partyzanci, którzy 
spulchniają, nawożą i obsadzają taką „in-
frastrukturalną dziurę”.

Może w Kórniku ten problem nie jest 
jeszcze tak widoczny, ale nie trzeba daleko 
odejść od plantów na rynku, by na takie 
obszary całkowicie pozbawione zieleni 
natknąć się – np. ulica Wojska Polskiego 
wraz z wszystkimi uliczkami  łączącymi ją z 
rynkiem, czy ulica Poprzeczna. Być może o 
całkowitym wybrukowaniu i zaasfaltowaniu 
przestrzeni zadecydowały względy prak-
tyczne – miejsca parkingowe oraz całkowita 
eliminacja potencjalnych psich toalet.

Podobną działalnością ekologicznych 

partyzantów, nazywaną ogrodową party-
zantką jest obsadzanie nieużytkowanych 
ogrodów lub monokulturowych ogrodów 
obsianych tylko trawą. To swoiste dyspo-
nowanie terenem zielonym, do którego 
nie ma się tytułu prawnego. Jeśli prywatny 
właściciel, ani podmiot publiczny nie biorą 
właściwej odpowiedzialności za teren zie-
lony, do akcji wkraczają  partyzanci. Zieloni 
partyzanci ocierają się tu jednak o działania 
na granicy prawa. Nazywani są wówczas 
często ekoterrorystami. Termin ten byłby 
w stosunku do nich uprawniony, gdyby 

rzeczywiście siali konopie indyjskie lub inne 
zabronione do uprawy rośliny. Przygotowy-
wane („konstruowane”) przez nich obecnie 
„ekologiczne bomby”, to swoista mieszanka 
nasion, pestek, gliny, urodzajnej gleby i 
nawozu, kształtem przypominająca kulę czy 
granat. Pod osłoną nocy wrzucają oni taką 
„bombę” na wytypowany ogród i dalej… 
pozostawiają to już naturze. W opuszczo-
nych, zaniedbanych ogrodach zawsze coś 
się tam przyjmie, nie tylko kwiatki, czasami 
warzywa, a nawet drzewka, w tym owoco-
we. Ogrody pielone, czy koszone syste-
matycznie kosiarką, ograniczają szanse 

przetrwania i zadomowienia się praktycznie 
tylko do roślin szybkorosnących, potrafią-
cych się „zregenerować”.

Ogrodowa partyzantka (guerrilla garde-
ning) w zorganizowanej formie pojawiła się 
w Nowym Jorku w latach 70-tych ubiegłego 
wieku. Ochotnicy, nie oglądając się na służ-
by zieleni miejskiej, obsadzali i obsiewali 
samowolnie kawałki gruntów, placyków, 
skwerów – miejskiej ziemi niczyjej. W Pol-
sce też już widać ich działania, głównie w 
wielkich miastach. Preferowane są rośliny 
wieloletnie i drzewka owocowe, przy zacho-

waniu ich bioróżnorodności. 
Pszczelarze przychylnym okiem 

patrzą na działania ekologicznych 
partyzantów. Pszczoły i inne owady 
korzystające z dobrodziejstw nek-
taru, mają dodatkowe „stołówki” 
w mieście. Ukwiecona wiosną 
mirabelka stanowi już pożytek nie 
do pogardzenia przez pszczoły, a 
przecież tak niewiele trzeba, aby 
takie dziko rosnące drzewko wy-
dało obfite ilości owoców, nawet w 
zaniedbanym ogrodzie. W centrum 
Kórnika, tereny potencjalnie kuszą-
ce dla ekologicznych partyzantów 
-widoczne są gołym okiem. To 
chociażby porozbiórkowe tereny 

za restauracją „Biała Dama”, czy narożnik 
po starym zajeździe przy ulicy Pocztowej 
oraz „ogród” za pocztą.

Starajmy się sami uprzedzić działania 
ogrodowych partyzantów, dbając nie tylko 
o zachowanie bioróżnorodności w ogrodzie, 
ale także o wydzielenie jakiegoś skrawka 
na swoim ogrodzie, gdzie umilając przy 
okazji nasze oczy, będą sobie spokojnie 
rosły kwiatki, chętnie odwiedzane przez 
rozmaite owady.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

gdy w brzuchu burczy ... czyli kącik kulinarny
BŁYSKAwicZNE PącZKi SERowE
Czy znajdzie się ktoś kto nie lubi świeżych, 

słodkich pączków z pysznym rozpływającym się 
w ustach nadzieniem? Czas żeby przygotować 
je samodzielnie w domu. Ponieważ czuję wielki 
respekt przez wszystkimi wypiekami drożdżo-
wymi wybrałam opcje pośrednią. Postanowiłam 
usmażyć błyskawiczne pączki serowe, bez 
drożdży , bez wyrastania, za to bardzo smacz-
ne:- ) Miękkie, puszyste, sprężyste z chrupiącą 
skórką, obsypane cynamonowym cukrem 
pudrem – idealne na zbliżający się zapusty. 

Składniki (ok. 35 sztuk):
• 1/2 kg tłustego twarogu 
• 5 łyżek śmietany 18% 
• 4 jajka 
• 6 łyżek cukru 
• 8g cukru waniliowego 
• 1 łyżka spirytusu lub wódki
• 350 g mąki pszennej
• 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej 
• ½ łyżeczki kurkumy
• szczypta soli
• ok. 600 - 750 g smalcu do smażenia  
• cukier puder pomieszany z cynamonem 

do posypania 
Tłuczkiem do ziemniaków ugnieść twa-

róg. Dodać śmietanę i jajka i jeszcze chwilę 
pougniatać na gładką masę. Do masy se-
rowej dodać cukier i spirytus – wymieszać. 
Mąkę przesiać z sodą, kurkumą i solą dodać 
do masy i zagnieść ciasto.  

Rozgrzać smalec do temperatury ok. 
175ºC. 

Ciasto będzie klejące, mocząc ręce w 
zimnej wodzie formować niewielkie kulki. 
Kształt kulek nie musi być 
idealny, podczas smażenia 
nabiorą krągłości. Zrobić pró-
bę tłuszczu wrzucając kawa-
łeczek ciasta, jeżeli wypłynie 
i szybko się zarumieni można 
smażyć pączki. Pączki sma-
żyć na mocno brązowy kolor, 
tak aby powstała chrupiąca 
skórka.  W czasie smażenia 
pączki obracać i ewentualnie 
odczepiać od dna. Usmażone 
pączki wyjmować cedzakiem 
na papierowe ręczniki aby 

pozbyć się nadmiaru tłuszczu. 
Ostudzone pączki posypać cukrem 

pudrem z cynamonem. 

Smacznego!
Iza Jokiel

Zapraszam na stronę gdywbrzuchu-
burczy.blogspot.com gdzie znajdziecie 
wiele ciekawych i prostych przepisów na 
smaczne dania.



 "KOLOROWE FERIE"

"FERIE W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza                                                                                                                                                                                                              

w każdą                                        
ŚRODĘ I CZWARTEK

czyli                                                                
5 i 6 lutego                                                      

12 i 13 lutego

godziny od11:00 do 12:30

                              

WSTĘP  WOLNY

PRZEDSTAWIENIE
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza                                                                                                                                                                                                              

na przedstawienie teatru "Kalejdoskop"

NA DWORZE KRÓLA 
MROZU

w godzinach od 11:00 do 11:45

w dniu 6 LUTEGO

pod tytułem

w ramach "KOLOROWYCH FERII"                                                                                                                                                                                                             

                              

www.tapeciarnia.pl

WSTĘP  WOLNY

                              

WSTĘP  WOLNY

podróżniczką,                                          
autorką książek,                                      

filmów dokumentalnych,                                
programów telewizyjnych

ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

20 lutego 2014
o godz. 17:30

na spotkanie z

                              

przystarymkuferku.blogspot.com

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

10 lutego 2014
o godz. 17:00
NA  WARSZTATY:
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