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PoZYTYwNA ocENA wNioSkU 
w SPRAwiE SATERA

Dnia 24 listopada br. SATER Kórnik Sp. 
z o.o. złożyła ponownie w  Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu  wniosek o 
dofinansowanie projektu pt. „Zamknięcie i 
rekultywacja  składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowo-
ści  Czmoń, gmina Kórnik”. Spółka ubiega 
się o dofinansowanie rekultywacji  składo-
wiska w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Dnia 16 grudnia 
br. SATER Kórnik Sp. z o.o. otrzymała z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
pismo  informujące o pozytywnym wyniku 
oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. 
Obecnie wniosek podlega ocenie meryto-
rycznej II stopnia.

SPoTkANiE w STARoSTwiE

W dniu 29 grudnia b.r. Starosta Po-
znański, Jan Grabkowski zaprosił do sali 
sesyjnej starostwa włodarzy gmin Powiatu 
Poznańskiego. Gminę Kórnik reprezentował 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

Spotkanie było okazją do zapoznania 
się nowo wybranych rządzących z członka-
mi Zarządu Powiatu, jak również stanowiło 
okazją do nawiązania i podtrzymania kon-
taktów pomiędzy wójtami i burmistrzami.

Jednym z głównych poruszonych 
tematów była potrzeba kontynuowania 
współpracy pomiędzy gminami Powiatem. 

PodSUmowANo „PAcZkę”

4 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczyli w 

gali podsumowującej program Szlachetna 
Paczka w Kórniku. Burmistrz jako patron 
„paczkowych” działań na terenie naszej 
gminy podziękował wolontariuszom i ofia-
rodawcom za mądrą pomoc dla 36 potrze-
bujących rodzin z Kórnika i okolic.  

SPoTkANiE Z SoŁTYSAmi

8 stycznia burmistrzowie spotkali się 
z sołtysami. Podsumowano czteroletnią, 
mijającą właśnie kadencję działalności rad 
sołeckich. Omówiono założenia Budżetu  
Gminy Kórnik na 2015 rok oraz sprawy 
związane z Funduszem Sołeckim. Ustalono 
także terminy zebrań wiejskich na których 
wybierane będą rady sołeckie i sołtysi na 
nową kadencję.  

Opr. ŁG i Anna Biernacka

Budżet 2015 
zatwierdzony

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kórniku, w 
dniu 30 grudnia 2014 roku przy poparciu 14 rad-
nych wobec 7 wstrzymujących się, uchwalono 
Budżet Gminy Kórnik na 2015 rok.

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada:
- dochody w wysokości  

110.854.956 zł
- wydatki w wysokości   

121.504.956 zł
W stosunku do 2014 jest to wzrost o 2,77% 

po stronie dochodów i spadek o 2,35% po 
stronie wydatków. W 2014r. dochody wyniosły 
107.862.618 zł, a wydatki 124.425.572 zł – wg 
planu.

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi deficyt budżetowy, który sfinansowany 
będzie pożyczką MyPlace i emisją obligacji 
komunalnych. Planowany deficyt to kwota 
10.650.000 zł.

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

67,47% dochody od os. prawnych, od os. 

fizycznych i od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej 
74 790 778,00 zł (było 72.077.667 zł);
11,59% - subwencja ogólna 12.844.815 zł 

(było 11.788.508 zł) w tym część oświatowa 
12.753.899  zł;

4,70% - dotacje celowe na zadania z za-
kresu administracji rządowej oraz na zadania 
własne – 5.206.865 zł (było 6.690.699 zł), w 
tym na pomoc społeczną 3.949.339 zł (było 
4.551.013 zł ) 

16,24% - pozostałe dochody

Pozostałe dochody, to m.in.:
-  ze sprzedaży składników majątkowych 

2.300.266 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania 

pn. „Budowa ul. Poznańskiej/ul. Mostowej w 
Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową w 
kwocie 1.750.000 zł.

- dotacja na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa promenady spacerowej wzdłuż brze-
gu Jeziora Kórnickiego” w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
w kwocie 2.902.056 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Cen-
trum OAZA w kwocie 3.256.200  zł

- dzierżawa i najem składników mająt-

kowych gminy w kwocie 469.342 zł (poza 
dochodami OAZY i OSiR-u)

- wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kórniku w kwocie 252.550 zł, w 
tym z usługi świadczone w kwocie 222.200 zł

- odsetki w kwocie 145.610 zł, w tym odsetki 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat w kwocie 81.500 zł

- wpłaty przekazywane przez Urząd Mar-
szałkowski oraz wpływy za usuwanie drzew w 
kwocie 125.000 zł

- wpływy z wieczystego użytkowania nieru-
chomości i opłat za zarząd w kwocie 35.624 zł

- wpływy z usług opiekuńczych realizowa-
nych przez OPS w kwocie 49.000 zł

dochody od osób prawnych i fizycz-
nych :

36.878.604  zł  - podatek od nieruchomości 
(33,27% dochodów gminy)(było 36.524.962 zł), 
w  tym 31.275.668 zł od osób prawnych (było 
31.218.195 zł) 5.602.936 zł od osób fizycznych 
(było 5.306.767 zł) 

25.017.742 zł -  to 37,67%  (było 37,53%) 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (22,57% dochodów gminy) (było 
22.426.760 zł)

(cd. na str. 4)

nocne zwiedzanie zamku kórnickiego
28 grudnia przypada trzechsetna rocz-

nica urodzin Teofilii z Działyńskich Szołdr-
skiej-Potulickiej. Aby przypomnieć postać i 
zasługi tej zacnej damy, SP nr 2 w Kórniku 
zaplanowała liczne działania literackie, 
plastyczne i filmowe. 

W dniach 15 i 16 grudnia, we współpra-
cy z Dyrekcją Biblioteki Kórnickiej PAN zor-
ganizowano imprezę pod hasłem „Nocne 
zwiedzanie Zamku”, dedykowaną uczniom 
klas III-VI oraz ich rodzicom. Była to wyjąt-
kowa forma zwiedzania, odbywająca się 

pod opieką przewodników, w półmroku i 
oświetleniu ręcznych latarek przyniesionych 
przez dzieci.  Niesamowitość tych spotkań 
z naszym historycznym dziedzictwem, 
postaciami właścicieli Zamku, ich zaletami 
i zwyczajami, potęgował udział uczniów z 
Zespołu Szkół w Kórniku. Licealiści prze-
brani w stroje z epoki witali zwiedzających w 
poszczególnych salach, przechadzali się po 
komnatach jak duchy byłych mieszkańców. 
Młodych aktorów przygotowała p. Anna 
Ryks-Jagodzińska.  

Łącznie odbyło się 5 wieczornych sesji 
zwiedzania, w których uczestniczyło 109 
uczniów z wychowawcami oraz spore grono 
rodziców.

Uczniowie klas I i II zwiedzali zamek w 
godzinach dopołudniowych.

Wszystkim osobom i instytucjom wspie-
rającym nas w organizacji tej imprezy 
serdecznie dziękujemy!

     
 Dyrekcja SP nr 2 w Kórniku

Z okaZji 300-rocZnicy urodZiny 

Teofili z Działyńskich
szołDrskiej-PoTulickiej, 

BiBlioTeka kórnicka Pan
zaPrasza na wykłaD z cyklu 

„koBieTy w Dziejach zamku kórnickiego”

 - „Biała Dama - znana i nieznana”

23 sTycznia 2015 r. goDz. 18.00, zamek w kórniku
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(cd. ze str. 3)
2.500.000 zł  - to 6,71% udział w podatku 

dochodowym od osób prawnych (2,26 % do-
chodów gminy) (było 2.577.086 zł)

1.450.000 zł -  podatek od czynności 
cywilnoprawnych (1,31% dochodów) (było 
1.645.000 zł) 

1.458.828 zł  - podatek od środków trans-
portu (1,32 %  dochodów) (było 1.361.291 zł)

1.385.685 zł  – podatek rolny (1,25 % do-
chodów gminy) (było 1.372.816 zł)

inne dochody :
- opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  4.000.000 zł
-  opłata za zezwolenia na sprzedaż alko-

holu   460.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego                 

1.180.810 zł
-   opłata za korzystanie z przystanków na 

terenie gminy  34.700 zł
- podatek od spadków i darowizn                      

80.000 zł
-   opłata za posiadanie psów          12.700 zł
-   opłata targowa   30.000 zł

Przyjęty plan dochodów oparty jest na 
wymiarze podatków i przeprowadzonej analizie 
wpływów  poszczególnych dochodów.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych jest oszacowana 
na podstawie przyjętych przez Radę Miejską 
stawek podatkowych. W przeważającej części  
stawki podatkowe zostały podwyższone o 
0,4% w stosunku do stawek obowiązujących 
w 2014 r.

Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz wysokość subwencji oświa-
towej przyjęte zostały na podstawie informacji 
Ministra Finansów.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 60 zł za kwintal żyta,  tj. 
150 zł z 1 ha przeliczeniowego  (pozostawiono 
stawkę z 2014 r.).

Przy opracowaniu projektu wydat-
ków założono: wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w wysokości 1%, wzrost 
wynagrodzeń dla pracowników o 2%

Struktura wydatków  przedstawia  się 
następująco :

65,18 % wydatki bieżące 79.202.120 zł  
(było 78.841.302 zł)

34,82 % wydatki majątkowe 42.302.836 zł  
(było 45.584.270 zł)

Według działów klasyfikacji budżetowej 
struktura tych wydatków jest następująca : 

 27,84 % oświata i wychowanie oraz edu-
kacyjna opieka wychowawcza  33.831.669 zł 
(było 32.642.527 zł)

26,31 % transport i łączność 31.966.378 zł 
(było 25.261.758 zł)

 8,75 % gospodarka  komunalna i ochrona 
środowiska 10.634.008 zł (było 12.658.709zł) 

7,45 % administracja publiczna   8.803.707 
zł (było 8.747.342 zł)

6,27 %  pomoc społeczna   9.052.320 zł 
(było 9.025.578 zł)

6,05%  kul tura f izyczna i  sport                                                                            
7.354.335 zł  (było 6.958.134 zł)

4,13 % różne rozliczenia   5.014.067 zł (było 
3.449.487 zł)  

2,97 % turystyka  3.604.766 zł (było 
3.550.000 zł)

2 , 7 9 %  r o l n i c t w o  i  ł o w i e c t w o                                                                               
3.394.000 zł (było 1.069.197 zł)

2,02 % gospodarka mieszkaniowa                                                                      
2.460.000 zł (było 2.543.000 zł) 

1,64 % kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego 1.990.378 zł (było 14.522.171 zł)

1,40 % obsługa długu publicznego                                                                      
1.700.000 zł (było 1.350.078 zł)

1,01% bezpieczeństwo publ. i ochro-
na przeciwpożarowa  1.224.716 zł (było 
1.834.120zł) 

0,66 % działalność usługowa    800.000 zł 
(było 854.487 zł)

0,71% pozostałe   862.337 zł 

Po stronie wydatków największymi  po-
zycjami są:  oświata 28%  oraz   transport i 
łączność 26% 

W pozycji OŚWIATA znajdują się wydatki:
Szkoły podstawowe 11.567.172 zł (było 
11.365.736 zł)
Gimnazja 5.037.877 zł (było 5.167.468 zł)
Przedszkola 3.972.621 zł (było 4.013.961 zł)
Punkty Przedszkolne 260.109 zł (było 244.852 
zł)
Przedszkola niepubliczne 2.734.487 zł (było 
2.027.161 zł)
Wydatki majątkowe  8.530.000 zł

Razem na szkoły podstawowe i gimnazja 
przeznaczymy w 2015 r. kwotę 16.605.049 
zł przy subwencji na te zadania w wysokości 
12.753.899 zł (różnica 3.851.150 zł).

W pozycji TRANSPORT znajdują się 
wydatki: środki dla Spółki KOMBUS w wyso-

kości 3.800.000 zł, dotację dla M. Poznania w 
wysokości 1.100.000 zł, komunikacja na trasie 
Zaniemyśl- Kórnik i Środa Wlkp. – Kórnik w wy-
sokości 352.000 zł, utrzymanie dróg gminnych 
w wysokości 2.500.000 zł, wydatki majątkowe 
w wysokości 23.669.000 zł

Wydatki przeznaczone na jednostki organi-
zacyjne gminy i inne (nie wg działów klasyfikacji 
budżetowej):

Spółka KOMBUS  3.800.000 zł 
(było 4.201.848 zł)
Ośrodek Sportu i Rekreacji  1.294.355 zł 
(było 1.207.584 zł)
Kórnicki Ośrodek Kultury  772.010 zł 
(było 730.000 zł)
Biblioteka Publiczna  626.427 zł 
(było 574.560 zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej                        
6.713.982 zł (było 7.033.328 zł)
Środowiskowy Dom Samopomocy  

     507.000 zł (było 430.400 zł)
Ochotnicza Straż Pożarna                            
 440.000 zł (było 435.060 zł)
Straż Miejska  697.276 zł (było 644.800 zł)
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA               
5.148.394 zł (było 5.016.042 zł)

w 2015 r. planuje się wykonać  49 
zadań inwestycyjnych  o wartości 
38.157.886 zł

Budowa oświetlenia (projekt)  w Szczytni-
kach  na os. przy ul. Cichej  w kwocie 8.000 zł.

Budowa oświetlenia na Prowencie (projekt 
i wykonanie) w kwocie 25.000 zł.

Budowa oświetlenia os. Kwiatowego (Li-

liowa, Wierzbowa, Stokrotkowa, Konwaliowa, 
Jaśminowa, Tulipanowa) oraz ul. Wodna i ul. 
Leśna w Kamionkach (projekt) w kwocie 4.000 
zł (środki funduszu sołeckiego).

Budowa oświetlenia os. Nadwarciańskie 
(Trzykolne Młyny) w kwocie 120.000 zł.

Budowa oświetlenia os. Nadwarciańskie 
(Trzykolne Młyny) w kwocie 120.000 zł.

Budowa oświetlenia ul. Biernackiej w Bninie 
w kwocie 5.000 zł.

Budowa oświetlenia ul. Chabrowej i Cisowej 
w Dachowie (projekt) w kwocie 7.000 zł (współ-
finansowanie ze środków funduszu sołeckiego).

Budowa oświetlenia ul. Jeziorna w Szczyt-
nikach (projekt) w kwocie 6.000 zł (środki 
funduszu sołeckiego).

Budowa oświetlenia w Błażejewie wzdłuż 
drogi powiatowej  w kwo-
cie 65.000 zł.

Budowa oświetlenia 
w Czołowie (projekt) w 
kwocie 7.000 zł.

Budowa oświetlenia 
w Robakowie – wieś 
ul. Szkolna w kwocie 
52.000 zł.

Budowa ul. Poznań-
skiej / ul. Mostowej w 
Kamionkach wraz z ka-
nalizacją deszczową w 
kwocie 3.500.000 zł.

Budowa drogi ul. 
Wierzbowa w Mościeni-
cy w kwocie 300.000 zł.

Budowa drogi ul. 
Wierzbowa w Moście-
nicy w kwocie 300.000 zł.

Budowa drogi w Czmońcu w kwocie 
640.000 zł

Budowa drogi w Żernikach w kwocie 
15.000.000 zł.

Budowa drogi w Żernikach w kwocie  
15.000.000 zł.

Budowa ul. Podgórnej, Ogrodowej, Nowej 
we wsi Robakowo-osiedle (projekt) w kwocie 
10.000 zł (środki funduszu sołeckiego).

Budowa ul. Steckiego w kwocie 1.150.000 
zł.

Budowa ul. Szerokiej w Robakowie-osiedlu-
(dokończenie). w kwocie 250.000 zł.

Modernizacja ul. Polna w Czmoniu w kwo-
cie 200.000 zł.

Modernizacja ul. Poprzecznej, w tym kana-
lizacja deszczowa w kwocie 550.000 zł.

Budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż 
drogi wojewódzkiej w kwocie 456.000 zł.

Budowa chodnika w Dachowie wzdłuż drogi 
powiatowej w kwocie 200.000 zł.

Budowa chodnika w Runowie w kwocie 
50.000 zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Ka-
mionki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul. Jeziorna), 
Koninko (ul. Lazurowa) w kwocie 470.000 zł.

Budowa chodnika do przystanku autobu-
sowego między ul. Działkową i Kasztanową w 
Błażejewku (projekt) w kwocie 3.000 zł (środki 
funduszu sołeckiego).

Budowa chodnika od ul. Woźniaka do bu-
dynku McDonald w Kórniku w kwocie 115.000 zł

Budowa chodnika przy ul. Mieczewskiej w 
Kamionkach w kwocie 200.000 zł.

Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w 

Szczytnikach w kwocie 200.000 zł.
Budowa chodnika ul. Mickiewicza w Kórniku 

w kwocie 150.000 zł
Budowa chodnika we wsi Robakowo – ul. 

Wiejska (kontynuacja) w kwocie 10.000 zł 
(środki funduszu sołeckiego)

Budowa chodników przy ul. Św. Mikołaja i ul. 
Dworzyskowej  w Radzewie (projekt) w kwocie 
10.000 zł (środki funduszu sołeckiego)

Budowa promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 3.604.766 
zł

Budowa kompleksu edukacyjnego w 
północnej części gminy - budowa szkoły pod-
stawowej, gimnazjum, przedszkole oraz żłobek 
8.450.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kem-
pingowej w Borówcu –  w kwocie 250.000 zł

Modernizacja budynku Prowent 6 (elewa-
cja)  – w kwocie 320.000 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieć-
mierowie w kwocie 453.000 zł – zadanie 
kontynuowane 

Planuje się wydatki majątkowe (kwo-
ta 4.144.950 zł):

- zakup dwóch wiat przystankowych w 
Kamionkach 5.000 zł (fundusz sołecki)

- zakup nieruchomości przez gminę w 
kwocie 1.100.000 zł

- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu 
Miejskiego w kwocie 202.000 zł

- zakup samochodu dla Straży Miejskiej w 
Kórniku w kwocie 70.000 zł

- zakupy majątkowe w jednostkach oświa-
towych w łącznej kwocie 30.000 zł

- zakupy majątkowe dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku w kwocie 12.000 zł

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w kwocie 42.000 zł

- wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu 
Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie z 
siedzibą w Witaszyczkach w kwocie 200.000 zł 
z przeznaczeniem na organizację punktu gro-
madzenia odpadów problemowych w Czołowie

- zakupy majątkowe związane z gospodar-
ką odpadami w kwocie 11.901 zł

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 
Koninko w kwocie 6.000 zł (środki funduszu 
sołeckiego)

- dotacja na dofinansowanie rozbudowy 
schroniska dla zwierząt w Gaju w Gminie Śrem 
w kwocie 17.000 zł

- dotacja dla związku gmin na dofinansowa-
nie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie 
Kostrzyn w kwocie 219.716 zł

- dotacja dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w 
kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
rzutnika i ekranu do projekcji w plenerze

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne w kwocie 133.406 zł

-dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku 
w kwocie 80.927 zł z przeznaczeniem na mo-
dernizację budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie

Po raz kolejny Rada miejska utworzy-
ła  (zgodnie z ustawą) fundusz sołecki. 

Planowana łączna kwota to 634.234 zł
Wśród zaplanowanych zadań majątko-

wych, 9 będzie wykonanych z funduszu sołec-
kiego. W 2015 r. będzie to kwota 56.000 zł (było 

131.981 zł). 
W 2015 r. Gmina 

Kórnik wpłaci do budże-
tu państwa z tytułu pod-
wyższonych dochodów 
2.974.368 zł  (o 21.247 
zł więcej niż w 2014 r.) .

W wydatkach  prze-
widziano również odset-
ki od wyemitowanych 
przez gminę obligacji 
oraz pożyczki z inicja-
tywy Jessica, na ogólną 
sumę 1.700.000 zł, co 
stanowi 1,4% planowa-
nych wydatków.

W 2015 roku planuje 
się przychody w łącznej 
kwocie 24.000.000 zł, z 

czego kwota 15.000.000 zł z tytułu pożyczki 
MyPlace, którą przeznaczy się na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w 
Żernikach.

2015 roku planuje się emisję obligacji 
komunalnych na kwotę 9.000.000 zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją 
wydatków majątkowych.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup 
obligacji na łączną kwotę 7.000.000 zł oraz 
spłatę pożyczki MyPlace w kwocie 6.000.000 zł

Łączna kwota przypadająca w roku 2015 
spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami 
wynosi 15.050.000 zł, co stanowi 13,58% pla-
nowanych dochodów.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2014, 
poz. 885 z późn. zm.) maksymalny dopuszczal-
ny dla Gminy Kórnik wskaźnik spłaty wynosi 
19,94% przy planowanym wskaźniku łącznej 
spłaty zobowiązań do dochodów w 2015r. w 
wysokości 13,58%.

Prognozowana łączna kwota długu Gmi-
ny Kórnik na koniec 2015 roku wyniesie 
52.511.573 zł, co stanowi 47,37% planowanych 
dochodów.

Sytuacja finansowa gminy jest nadal bar-
dzo stabilna, o czym świadczą też wysokie 
pozycje w rankingach dotyczących dynamiki 
rozwoju gmin.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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otwarte  konkurSy  oFert 
NA wSPARciE  i  PowiERZENiE  REALiZAcJi ZAdAŃ PUBLicZNYcH GmiNY  kÓRNik w RokU 2014

  
BURmiSTRZ  GmiNY kÓRNik oGŁASZA 

oTwARTE koNkURSY oFERT 
NA  wSPARciE i PowiERZENiE  REALiZAcJi  

ZAdAŃ  PUBLicZNYcH GmiNY  kÓRNik  w RokU 2015
dotyczące:

a) POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:     

Nazwa   zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w 
rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i 
organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, 
zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,
- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

25 000,00 zł.

b) DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym zakresie edukacji   społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, 
kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy 
Kórnik.

30 000,00 zł.

c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

-wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich
- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych 15 000,00 zł.

d) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie 
tradycji lokalnych i regionalnych,
- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także organizacje innych aktywnych 
form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży 
oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej

1 500,00 zł.

e) WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, 
spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik

40 000,00 zł.

f) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

Nazwa  zadania 
Planowane
wydatki w
2015 roku

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;
-    organizacja konkursów z zakresu kultury,
- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i 
pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

121 000,00 zł.

g) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,
-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych imprezach sportowych,
-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych 
na terenie gminy.

400 000,00 zł.

h) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Nazwa  zadania
Planowane
wydatki w
2015 roku

- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
- szkolenia z zakresu ratownictwa

4 000,00 zł.

 Na realizację zadań publicznych planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 636 500,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2015 roku do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku 

osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). 
Całkowita treść ogłoszenia znajduje się w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, na tablicy ogoszeń Urzędu Miejskiego w 

Kórniku oraz stronie internetowej www.kornik.pl oraz www.bip.kornik.pl, gdzie można pobrać niezbędne druki.

Choinki  należy wystawić przed posesję w 
wyznaczonym terminie dla danej miejscowości 
do godziny 7.00

W przypadku nie wystawienia choinki w 
wyznaczonym terminie można je oddać bez-
płatnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Czołowie.

15 stycznia 2015r.
Rejon 3ab  JARYSZKI, ROBAKOWO, 

ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
16 stycznia 2015r.
Rejon 2b GĄDKI ; 
Rejon 10  CELESTYNOWO, KROMOLICE, 

PIERZCHNO, RUNOWO , DZIEĆMIEROWO, 
KÓRNIK ul. Czereśniowa, ul. Katowicka

20 stycznia 2015r.
Rejon 11a KÓRNIK: pl. Browarowy, Pl. 

Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., ul. 
Harcerska, ul. ks. Jabłońskiego, ul. Kolegiac-
ka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. Pocztowa, ul. 
Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Szkolna, ul. 
Średzka, ul. Wodna, ul. Wojska Polskiego, ul. 
Woźniaka, ul. Zamkowa, ul. Reja, ul. Słowac-
kiego, ul. Mickiewicza     

Rejon 11b  KÓRNIK: Al. Flensa, os. Bia-
łoboka, ul. Celichowskiego, ul. E. Pohla, ul. 
Modrzewiowa, ul. Parkowa, ul. Prowent, BIER-
NATKI: Al. Flensa, ul. Laskowa, ul. S. Nowaka, 
ul. Gawrycha, ul. St. Toboły, ul. Wiatrakowa

Rejon 12 KÓRNIK: ul. Asnyka, ul. 20-go 
Października, ul. Dworcowa, ul. Św. Floriana, 
ul. Działyńskich, ul. Weymana, ul. Fredry, ul. Z. 
Steckiego, ul. Kołłątaja, ul. Kantego, ul. Krasic-
kiego, ul. Młyńska, ul. Krótka, ul. Leśmiana, ul. 
Patriotów, ul. Potulickiej, ul. Staszica, ul. Stodol-
na, ul. Strzelecka, ul. Wiatraczna, ul. Wróblew-
skiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zamoyskiego

22 stycznia 2015r.
Rejon 13 BNIN: ul. Akacjowa, ul. Armii Kra-

jowej, ul. Kościelna, ul. Biernacka, ul. Lipowa, 
ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, ul. Brzozowa, Pl. 

Jesionowy, ul. Bukowa, ul. Rynek, ul. Cmen-
tarna, ul. Sosnowa, ul. Dębowa, ul. Szeroka, 
ul. Dojazd, ul. Świerkowa, ul. Droga Kalejska, 
ul. Topolowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. 
Jaśminowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeziorna, ul. Żwi-
rowa, ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa 
, BŁAŻEJEWO: ul. Zacisze

23 stycznia 2015r.
Rejon 5ab  KONINKO, SZCZYTNIKI 

27 stycznia 2015r. 
Rejon 4a  BORÓWIEC: Dębowa, Rekre-

acyjna, Dojazd, Uroczysko, Kręta, Warzywna, 
Kwitnąca, Widokowa, Leśna, Zacisze, Łąkowa, 
Zaułek, Mała Rekreacyjna, Zielona Dolina, Na 
Skarpie, Zielona Polana, Piaskowe, Żródlana, 
Polna, Poznańska, Prosta   

Rejon 4b BORÓWIEC: Maślakowa, 
Borowa, Nad Potokiem, Borowikowa, Pod 
Borem, Borówkowa, Pod Lasem, Buczynowa, 
Podgrzybkowa, Bukowa, Poprzeczna, Desz-
czowa, Poziomkowa, Fiołkowa, Prawdziwkowa, 
Główna, Różana, Graniczna, Skwer Brzozowy, 
Grzybobranie, Skwer Topolowy, Jagodowa, 
Słowikowa, Jesionowa, Sosnowa, Jeżynowa, 
Spółdzielcza, Jęczmienna, Strumykowa, 
Karmelowa, Świerkowa, Kozakowa, Wierzbi-
na, Kurkowa, Wolniewicza, Labirynt Wodny, 
Wrzosowa, Lisa Witalisa, Zapomniana, Leśna 
Polana, Żurawinowa

30 stycznia 2015r.
Rejon 2a  DACHOWA, SZCZODRZY-

KOWO 

03 luty 2015r.
Rejon 9a  CZMONIEC, CZMOŃ

05 luty 2015r.
Rejon 8 BIERNATKI, BŁAŻEJEWO, BŁA-

ŻEJEWKO, DĘBIEC, PRUSINOWO 
Rejon 14 BNIN: ul. Czołowska, ul. Droź-

dzika, ul. Trąmpczyńskiego, ul. Fludry, ul. 

Wieruszowskiego, ul. Grześkowiaka, ul. Witosa, 
ul. Kanałowa, ul. Wójkiewicza, ul. Konarska, ul. 
Kasztelana Jarosta, ul. Krauthofera, ul. Zwie-
rzyniecka, ul. ks. Janasika, ul. Żurowskiego, ul. 
Ładna, ul. Michałowskiego, ul. Mikołajczyka, ul. 
Molińskiej-Wojkowskiej, ul. Radosna, ul. Śrem-
ska, ul. Trąmpczyńskiego, ul. Wieruszowskiego  
,BŁAŻEJEWO os. Przylesie    

06 luty 2015r.
Rejon 6 KAMIONKI: Agatowa, Modela-

rzy, Bazaltowa, Na Skraju Lasu, Brylantowa, 
Opalowa, Chabrowa, Porannej Rosy, Cyna-
monowa, Promienna, Diamentowa, Rubinowa, 
Długie, Rumiankowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, 
Granitowa, Spokojna, Kamienna, Szafirowa, 
Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szy-
bowników, Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, 
Topazowa, Lotnicza, Waniliowa, Makowa, 
Wiklinowa, Mieczewska, Wodna

Rejon 7 KAMIONKI: Akacjowa, Łąkowa, 
Leśna, Brzozowa, Magnoliowa, Liliowa, Bu-
kowa, Modrzewiowa, Lipowa, Bułankowa, 
Mostowa, Lisia, Cedrowa, Murarska, Sosno-
wa, Dębowa, Nad Kople, Sportowa, Dolna, 
Nowa, Stokrotkowa, Grabowa, Orzechowa, 
Topolowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, 
Jaśminowa, Piotrowska, Wichrowa, Jodłowa, 
Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, Polna, Wil-
cza, Kasztanowa, Poznańska, Wypoczynkowa, 
Klonowa, Przy Łowisku, Zacisze, Konwaliowa, 
Rogalińska, Zielna, Kresowe, Rolna

10 luty 2015r.
Rejon 1  MOŚCIENICA, SKRZYNKI , 

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

Rejon 9b  DWORZYSKA, KONARSKIE, 
RADZEWO, TRZYKOLNE MŁYNY, CZO-
ŁOWO

Harmonogram odBioru cHoinek ŚwiĄtecznycH – 2015
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STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 02        13        27 13

luty 10        24 10
marzec 10        24 10

kwiecień 04        21 4
maj 05        19 5

czerwiec 02        16        30 2

REJoN 1  
moŚciENicA, SkRZYNki, BoRÓwiEc: Brzoskwiniowa, 

Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa, Kempingowa, 
Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad 
Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wio-
senna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona.

Harmonogram wywozu nieczyStoŚci  i-Vi 2015

REJoN 2A 
SZcZodRZYkowo, dAcHowA

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 02     16     30 30

luty 13      27 27
marzec 13      27 27

kwiecień 10      24 24
maj 08      22 22

czerwiec 05      19 19

REJoN 2B
GĄdki

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 02     16     30 16

luty 13      27 13
marzec 13      27 13

kwiecień 10     24 10
maj 08     22 8

czerwiec 05     19 5

REJoN 3 AB
JARYSZki, RoBAkowo, ŚwiĄTNicZki, ŻERNiki

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 15          29 15

luty 12          26 12
marzec 12          26 12

kwiecień 9            23 9
maj 7            21 7

czerwiec 6           18 6

REJoN4A 
BoRÓwiEc Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąko-

wa, Mała Rekreacyjna, Na Skarpie, Piaskowe, Polna, Poznańska, 
Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Zacisze, 
Zaułek, Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń        13          27 27

luty        10          24 24
marzec        10          24 24

kwiecień        04          21 21
maj        05          19 19

czerwiec        02   16   30 30

REJoN 4B 
BoRÓwiEc Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, 

Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Graniczna, Główna, Grzybobra-
nie, Jagodowa, Jesionowa, Jezynowa, Jęczmienna, Karmelowa, 
Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Lisa Witalisa, Leśna Polana, 
Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzyb-
kowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Skwer 
Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, 
Strumykowa, Świerkowa, Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, 
Zapomniana, Żurawinowa.

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń     13          27 27

luty     10          24 24
marzec     10          24 24

kwiecień     04          21 21
maj     05          19 19

czerwiec     02   16   30 30

REJoN 5AB
koNiNko SZcZYTNiki

STAŁYcH SEGREGowANYcH
styczeń 9           23 23

luty 6           20 20
marzec 6           20 20

kwiecień 3           17 17
maj 2    15    29 29

czerwiec 12          26 26

REJoN 6
kAmioNki Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, 

Cynamonowa, Diamentowa, Długie, Dzikiej Róży, Granitowa, 
Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, 
Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, 
Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, 
Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, 
Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna.

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 9        23 9

luty 6        20 6
marzec 6        20 6

kwiecień 3        17 3
maj 2        15    29 15

czerwiec 12      26 12
REJoN 7
kAmioNki Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedro-

wa, Debowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, 
Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Leśna, 
Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mo-
stowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, Piaskowa, Pio-
trowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, Rogalińska, 
Rolna, Sosnowa, Sportowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, 
Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna.

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 9        23 9

luty 6        20 6
marzec 6        20 6

kwiecień 3        17 3
maj 2        15    29 15

czerwiec 12      26 12

REJoN 8  
BiERNATki, BŁAŻEJEwo, BŁAŻEJEwko, 
dęBiEc, PRUSiNowo

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 8         22 8

luty 5         19 5
marzec 5         19 5

kwiecień 2         16    30 16
maj 14       28 14

czerwiec 11       25 11

REJoN 9A  
cZmoNiEc, cZmoŃ

STAŁYcH SEGREGowANYcH
styczeń 03      20 3

luty 03      17 3
marzec 03      17       31 3

kwiecień 14      28 28
maj 12      26 26

czerwiec 09      23 23

REJoN 9B  
dwoRZYSkA, koNARSkiE, RAdZEwo, TRZYkoLNE 

mŁYNY, cZoŁowo 
STAŁYcH SEGREGowANYcH

styczeń 13        27 13
luty 10        24 10

marzec 10        24 10
kwiecień 04        21 4

maj 05        19 5
czerwiec 02        16        30 2

REJoN 10
cELESTYNowo, kRomoLicE, PiERZcHNo, RUNowo, 

dZiEĆmiERowo, kÓRNik ul. Czereśniowa, kÓRNik ul. Kato-
wicka

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 16    30 16

luty 13    27 13
marzec 13    27 13

kwiecień 10    24 10
maj 08    22 8

czerwiec 05    19 5

REJoN 11A
kÓRNik Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców 

Wlkp., Harcerska, Kolegiacka, Kuśnierska, Leśna, Mickiewicza, 
Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Reja,  Szkolna, Słowackiego, 
Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, Woźniaka, Zamkowa, ks. 
Jabłońskiego

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 03      20 20

luty 03      17 17
marzec 03      17  31 17

kwiecień 14      28 14
maj 12      26 12

czerwiec 09      23 9

REJoN 11B
kÓRNik   Al. Flensa, Os. Białoboka, Celichowskie-

go, E. Pohla, Modrzewiowa, Młyńska, Parkowa, Prowent,                                                                                                                                         
      BiERNATki   Al. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, S. 
Toboły, Wiatrakowa

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 03      20 20

luty 03      17 17
marzec 03      17  31 17

kwiecień 14      28 14
maj 12      26 12

czerwiec 09      23 9

REJoN 12 KÓRNIK Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, 
Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana, Patriotów, 
Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wró-
blewskiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego, 20-go Października, 
św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, Młyńska

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 03      20 20

luty 03      17 17
marzec 03      17   31 17

kwiecień 14      28 14
maj 12      26 12

czerwiec 09      23 9

REJoN 13 
BNIN Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, 

Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, 
Jagodowa, Jaśminowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, 
Kościelna, Lipowa, Piaskowa, Pl. Jesionowy, Rynek, Sosnowa, 
Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Żwirowa.           

  BŁAŻEJEwo - ZAciSZE

REJoN 14  
BNIN Czołowska, Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanało-

wa, Konarska, Krauthofera, ks. Janasika, Ładna, Michałowskiego, 
Mikołajczyka, Molińskiej-Wojkowskiej, Radosna, Śremska, Trąmp-
czyńkiego, Wieruszowskiego, Witosa, Wójkiewicza, Kasztelana 
Jarosta, Zwierzyniecka, Żurowskiego

BŁAŻEJEwo - OS. PRZYLESIE

STAŁYCH SEGREGOWANYCH

styczeń 08        22 22
luty 05        19 19

marzec 05        19 19

kwiecień 02        16    30 16
maj 14        28 28

czerwiec 11        25 25

STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 08        22 8

luty 05        19 5
marzec 05        19 5

kwiecień 02        16     30 2
maj 14        28 14

czerwiec 11        25 11
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oGŁoSZENiE 
BURmiSTRZA 

miASTA i GmiNY kÓRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla miejsco-
wości Mościenica w zakresie działek 120/56, 
120/59, 120/60  i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 infor-
macji 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 LI/561/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z 
dnia 30 lipca 2014 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Mościenica 
w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i 
cz. dz. 120/41, gm. Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
16 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu  3 lutego 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik o godz. 13:00 (sala urzędu stanu 
cywilnego, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu 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 miejsco-
wego może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 marca 2015 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 podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
opatrzone podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

oGŁoSZENiE 
BURmiSTRZA 

miASTA i GmiNY kÓRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ul. Cichej 
w Szczytnikach, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 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 
XXXII/366/2013 z dnia 27 marca 2013r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Cichej w Szczytnikach, gm. Kórnik wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 16 stycznia 2015 r. do 17 lutego 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 9 lutego 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o 
godz. 14:00 (sala urzędu stanu cywilnego, 
wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 mar-
ca 2015 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 podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i 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. 211.

oGŁoSZENiE 
BURmiSTRZA 

miASTA i GmiNY kÓRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie 
dla działek nr 50/7 i 51,  obręb Prusinowo, 
gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z 
art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
130 poz.871) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały 
Rady Miejskiej w Kórniku nr XXVIII/313/2008 
z dnia 30 września 2008 r. zmienionej 
uchwałą nr LII/578/2014 z 24.09.2014 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla 
działek nr 50/7 i 51,  obręb Prusinowo, gm. 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 16 stycznia 2015 
r. do 17 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, pokój 211, oraz na stronie 
internetowej kornik.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 2 luty 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik o godz. 10:00 (I piętro, 
sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy na adres: 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@
kornik.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 marca 2015 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

mimo, że XiV edycja projektu Szla-
chetna Paczka dobiegła końca w grud-
niu, wolontariusze z kórnickiego rejonu 
nie powiedzieli jeszcze ostatniego 
słowa!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji materialnej. Projekt, który 
jednoczy setki tysięcy ludzi w całym kraju, 
aby wspólnymi siłami przygotować świą-
teczne paczki dla osób potrzebujących.. 
Dzięki tej inicjatywie, dla wielu rodzin Nowy 
Rok to szansa na lepsze życie.

W tym roku, po trzech latach przerwy, 
grupa chętnych do pomocy wolontariuszy 
podjęła decyzję o wznowieniu projektu na 
terenie gminy Kórnik. Efektem półrocznej 
pracy było dotarcie do prawie czterdziestu 
najbardziej potrzebujących rodzin w rejonie.

Aby móc wspólnie cieszyć się ogrom-
nym sukcesem na terenie gminy, lokalni 
SuperW postanowili razem z zaproszonymi 
gośćmi i mieszkańcami miasta spotkać się 
na uroczystej Gali Szlachetnej Paczki, którą 
udało się zorganizować dzięki ciężkiej pracy 
oraz życzliwości wielu osób i firm z gminy 
Kórnik. Odbyła się ona 4 stycznia o godzinie 
18, w hali Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA.

Podczas gali podziękowano darczyń-
com, sponsorom, wolontariuszom i wszyst-
kim osobom, które pomogły w osiągnięciu 
tak dużego sukcesu na terenie kórnickiego 
rejonu. Nie zabrakło niesamowitych historii 
i chwil pełnych wzruszeń, a całą uroczy-
stość uświetnił koncert Pierwszej Poznań-

skiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. 
Wszystko to odbyło się pod wodzą Macieja 
Narożnego z radia Eska, który poprowadził 
kórnicką galę.

Magdalena Stępniak
Kórnicki SuperW

gala SzlacHetnej Paczki w kórniku

 Konkurs „Wielkie Dyktando o Pióro 
Jadwigi Zamoyskiej” zainicjowany i orga-
nizowany przez Zespół Szkół w Kórniku 
zagościł na stałe nie tylko w tradycji szkoły, 
ale również wśród społeczności lokalnej. 
Jest doskonałą okazją do uczczenia pa-
mięci  patronki kórnickiego liceum, dzięki 
połączeniu  formy dyktanda z wiedzą o życiu 
generałowej. Kierowany  do szerokiego gro-
na uczestników zakłada integrację społecz-
ności. Zatem swoje umiejętności językowe 
mogli sprawdzić nie tylko uczniowie różnych 
szkół,  ale również dorośli mieszkańcy gminy 
Kórnik.

   Spotkanie konkursowe odbyło się 4 
grudnia br. i składało się z dwóch kategorii . 
Rywalizację międzyszkolną, w której udział  
wzięli uczniowie z różnych szkół  i poziomów 
edukacyjnych przeprowadzono w godzinach 
przedpołudniowych. Po krótkim zaprezen-
towaniu regulaminu i powitaniu przez p. dy-
rektor wszystkich obecnych, uczniowie udali 
się wraz z „uczennicami Zamoyskiej” do 
sal, gdzie usłyszeli tekst dyktanda  zgodny 
z  ich poziomem edukacyjnym.  Uczestnicy 
zmagając się z zawiłościami językowymi , 
obcowali jednocześnie  z patronką kórnic-
kiego liceum, gdyż treść dyktanda traktowała 
o życiu Jadwigi Zamoyskiej. Ogłoszenie 
wyników nastąpiło jeszcze tego samego 
dnia. W czasie, gdy jury sprawdzało  prace,  
zaproszona młodzież mogła spędzić czas 
w kawiarence z poczęstunkiem  i obejrzeć 
przygotowany dla nich film . Po wręczeniu 
przez p. dyrektor dyplomów i nagród,  wszy-
scy laureaci konkursu pozowali do zdjęcia 
pamiątkowego z Jadwigą Zamoyską. O 
godz. 17.00 swoją wiedzę na temat zasad 

pisowni  mogli sprawdzić pełnoletni miesz-
kańcy gminy Kórnik. Podwójne gratulacje 
należą się zdobywczyni pierwszego miejsca 
wśród dorosłych,  pani Dorocie Lewan-
dowskiej, która bezbłędnie napisała tekst 
dyktanda.  Mecenat nad konkursem objęli: 
Starosta Poznański, Burmistrz Gminy Kór-
nik, Fundacja Zakłady Kórnickie, Biblioteka 
Kórnicka PAN. Dzięki wsparciu finansowe-
mu laureaci konkursu  otrzymali : dyplomy, 
wieczne pióra, gry planszowe,  książki i płyty 
dotyczące Kórnika i Zamoyskiej. Natomiast 
laureatom pierwszego miejsca, oprócz 
nagród i dyplomów, wręczono statuetkę z 
wizerunkiem Białej Damy.

Laureaci II edycji „Wielkiego Dyktanda o 
Pióro Jadwigi Zamoyskiej:

Szkoły podstawowe
I   - Małgorzata Libner - SP w Kórniku

II – Marianna Grynia – SP w Szczo-
drzykowie

III – Patryk Andrzejczak – SP w Kórniku
Gimnazja
I – Danuta Sibilska –Gimn. w Kórniku
II – Katarzyna Hałęza – Gim. w Roba-

kowie 
III – Daria Rozmiarek – Gimn. w Kórniku

Szkoły ponadgimnazjalne 
I – Aleksander Matuszczak ZS  w Kórniku
II - Justyna Barczak ZS w Kórniku
III – Wiktoria Gromada ZS w Kórniku
Dorośli
I – Monika Lewandowska
II- Klaudyna Duszczak
III – Maria Pawlak

                                                                                                             Ż.J

zmagania ortograFiczne o Pióro jadwigi zamoySkiej
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W związku z pojawiającymi się w ostatnim 
okresie w różnych mediach zarzutami pod 
adresem Gminy Kórnik, której to działania ja-
koby zagrażają Zamkowi w Kórniku, informuję, 
że publikowane oskarżenia w tej sprawie są 
nieprawdziwe. Z uwagi na powyższe, przed-
stawiam historię naszych działań dotyczących 
rewitalizacji rynku w Kórniku i budowy łącznika 
drogowego z chodnikami.

Plany modernizacji rynku rozważane 
były od wielu lat. Prowadzono konsultacje z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
celu określenia możliwych do akceptacji z 
konserwatorskiego punktu widzenia założeń 
do projektu budowlanego. Kolejnym etapem 
było przeprowadzenie w 2008r. otwartego 
konkursu, którego celem był wybór najlep-
szej koncepcji pod względem urbanistyczno 
– architektonicznym, gwarantującej m.in. 
optymalne wykorzystanie terenu oraz wyeks-
ponowanie otaczającej architektury mającej 
wiele wartości historycznych. Koncepcja 
swoim zasięgiem obejmowała również teren 
punktu sprzedaży roślin przy ul. Średzkiej 
wraz z parkingiem dla klientów. Przedstawione 
założenia projektowe przewidywały docelowo 
bezpośrednie połączenie ulicy Zamkowej z 
ulicą Średzką (przy zachowaniu i wyekspo-
nowaniu muru ceglanego).

Zaprojektowanie tej drogi uzasadniało 
wiele czynników. Jednym z bardzo ważnych 
argumentów dla takiego połączenia była 
ochrona budynku Kolegiaty, która później 
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011r. 

weszła w skład uznanego za pomnik historii 
zespołu zamkowo – parkowego. Kolejnym 
elementem tego planu było wyprowadzenie 
parkingu zlokalizowanego przy Zamku, a tym 
samym przywrócenie na terenie podzamcza 
historycznego wyglądu. Następną bardzo 
ważną sprawą, było połączenie rynku wzdłuż 
ulicy Zamkowej z podzamczem. Stan istnie-
jący jest niemożliwy do utrzymania, biorąc 
pod uwagę wąskie chodniki po obu stronach 

ulicy. Mieszkańcy oraz turyści muszą mieć 
zapewnione bezpieczne ciągi komunikacyjne 
w tym obrębie. Pierwsze uzgodnienia pla-
nów (obejmujące przedmiotowy teren) były 
pozytywne i nie budziły sprzeciwów Polskiej 
Akademii Nauk. 

Ograniczenie zakresu realizacji moderni-
zacji rynku od strony południowej spowodowa-
ne było długotrwałymi rozmowami w sprawie 
sprzedaży Gminie nieruchomości przy Placu 

kórnicki „wawel” nie jeSt zagrożony!

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboretum 

Miejsce lokalizacji 
łącznika drogowego 

Zamek 

Kolegiata 

Niepodległości 50. Dlatego postanowiono o 
dokonaniu podziału zadania na dwa etapy. Z 
uwagi na kwestie własnościowe, zdecydowali-
śmy, aby prace projektowe dla drugiego etapu 
realizować na podstawie ustawy o szczegól-
nych zasadach realizacji inwestycji drogowych.

Dla realizacji pierwszego etapu, czyli prze-
budowy płyty rynku wraz z przebudową sieci 
podziemnych, uzyskaliśmy w dniu 3 grudnia 
2012r. pozwolenie na prowadzenie prac bu-
dowlanych na terenie układu urbanistycznego 
wpisanego do rejestru zabytków, wydane 
przez Starostę Poznańskiego – Powiatowego 
Konserwatora Zabytków. Przytoczę kilka zdań 
z uzasadnienia wydanej decyzji zezwalającej 
na prowadzenie prac: „… Teren pod inwesty-
cję znajduje się w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycznego 
miasta, wpisanej do rejestru zabytków pod 
nr 2199/Wlkp/A ……. Plac Niepodległości 
jest centralnym placem miasta o trójkątnym 
kształcie, na którym zlokalizowany jest XIX w. 
ratusz, w pd. – wsch. narożniku gotycki kościół, 
zaś zabudowa okalająca plac to kamienice 
pochodzące głównie z XIX w. i początku XX w. 
Obecnie Plac charakteryzuje się chaotycznym 
rozplanowaniem oraz brakiem spójnej koncep-
cji zagospodarowania przestrzennego. Plano-
wane prace polegać będą na wprowadzeniu 
ograniczenia ruchu kołowego, wymianie 
nawierzchni, wprowadzenie małej architektury 
… . Wszystkie wyżej wymienione elementy są 
starannie dobrane …. Mając na uwadze ko-
nieczność uporządkowania i wyeksponowania 
reprezentacyjnej funkcji Placu Niepodległości 
PKZ akceptuje przestawiony projekt budowla-
ny i nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzenia 
robót budowlanych związanych z rewitalizacją 
rynku w Kórniku. …”.

Ta decyzja zatwierdziła również układ 
posadzek na placu, czyli także placu przed 
kościołem oraz planowanego ciągu piesze-
go w stronę ulicy Zamkowej. W załączeniu 

przedstawiam układ zatwierdzonych posadzek 
przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. 
Na przedstawionym planie widać wyraźnie, że 
ciąg pieszy miał przebiegać w miejscu budyn-
ku. Ostateczne uzgodnienia z Konserwatorem 
były takie, żeby odbudować ściany podłużne i 
dach dla zachowania układu urbanistycznego, 
a przejście odbywałoby się przez wnętrze 
budynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, niedopusz-
czalnym jest publikowanie nieprawdy w pro-
teście, że, cytuję: „… inwestycje drogowe ota-
czające Zamek i Rynek (Plac Niepodległości) 
zrealizowane zostały tak, jakby wywłaszczenie 
PAN było już faktem (trakt pieszy wytyczony 
kilka tygodni temu kończy się na ścianie za-
bytkowej kamieniczki, która według zamiarów 
włodarzy miasta ma zostać zburzona). …”.

Trakt pieszy został zatwierdzony 3 grudnia 
2012r. przez Powiatowego Konserwatora 
Zabytków, a kamieniczka nie jest zabytkiem 
i rzeczywiście przewidziana była do rozbiórki, 
co również na planie zatwierdzonym w 2012r. 
zostało pokazane. Zupełnym nadużyciem 
jest „straszenie” społeczeństwa, poprzez 
nieprawdziwe publikacje, że Zamek w Kórniku 
jest zagrożony.

Publikowane stwierdzenia, ze lokalizo-
wanie ulicy wraz z chodnikami i miejscami 
postojowymi jest niedopuszczalne na terenie 
pomnika historii, nie mają żadnych podstaw 
merytorycznych. Przypomnę, że planowany 
odcinek drogi wraz z chodnikiem zapewniają-
cym bezpieczne połączenie rynku z zamkiem 
dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi przemieszcza-
jących się tędy rocznie, ma również chronić 
budynek kościoła, a zupełnie nie może mieć 
negatywnego oddziaływania na Zamek, który 
oddalony jest od planowanego łącznika o po-
nad 200 m. Obecny teren pomnika historii to 
przede wszystkim Zamek, Arboretum i Kościół, 
ale to również istniejące drogi – ulica Zamko-
wa, parkingi – przy zamku i na Prowencie.

Ponadto chciałbym zdementować przed-
stawioną informację, że Gmina wystąpiła o 
wydanie decyzji na realizację drogi w trybie 
tzw. specustawy. Projekt jest w trakcie opra-
cowania,  a dopiero skompletowanie wymaga-
nych dokumentów i uzgodnień może stanowić 
podstawę do takiego wystąpienia. Nic w tej 
kwestii nie zostało przesądzone. 

 Przystąpiliśmy do prac projektowych, 
ponieważ, jak przedstawialiśmy wyżej, jest 
to kontynuacja planów sprzed kilku lat i czas 
te projekty realizować dla ochrony obiektów 
zabytkowych, ale także dla poprawy stanu 
bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych 
poruszających się z rynku do zamku.    

Z uwagi na pojawienie się ostatnio w 
powyższym temacie wielu sprzecznych infor-
macji, które często zawierają przekłamania, 
zaproponuję w najbliższym czasie spotkanie 
wszystkich zainteresowanych stron,  które – 
mam nadzieję – pozwoli wypracować najlep-
sze rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu (szczególnie pieszego), a także dla 
ochrony Kolegiaty będącej bardzo ważnym 
obiektem na terenie pomnika historii.

  Dla lepszego zobrazowania planowanych 
działań przedstawiam n/w załączniki:

1. Układ posadzek i zieleni z dokumentacji 
projektowej zatwierdzonej przez Powiatowego 
Konserwatora Zabytków (z 3 grudnia 2012r.).

2. Plan orientacyjny.
3. Plan sytuacyjny łącznika drogowego z 

chodnikami.
  Burmistrz

Jerzy Lechnerowski

Układ posadzek i zieleni z dokumentacji projektowej 
zatwierdzonej przez Powiatowego Konserwatora Zabytków (z 3 grudnia 2012r.)

Na oryginale widnieje pieczęć  Powiatowego Konserwatora Zabytków, który pozytywnie zaopiniował wniosek.

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny 
łącznika drogow

ego z chodnikam
i.
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Koniec 2014 roku przyniósł Kórnikowi ol-
brzymią medialną sławę. Różnorakie publika-
tory prześcigały się w informowaniu Polaków 
o tym, że zabytkowemu kompleksowi, w skład 
którego wchodzi Zamek w Kórniku zagrażają 
plany kórnickiego samorządu, który chce 
przez tę perłę architektury przeprowadzić 
drogę. Podstawą prasowych doniesień były 
dwa szeroko rozpropagowane listy, jeden au-
torstwa prof. Tomasza Jasińskiego dyrektora 
Biblioteki Kórnickiej PAN (obok jego obszerny 
fragment), drugi napisany przez związanego 
z Kórnikiem historyka sztuki dr hab. Jacka 
Kowalskiego (całość na stronie http://wpo-
lityce.pl/historia/227283-zamek-w-korniku-
pod-poznaniem-zagrozony-co-sie-stanie-z-
wielkopolskim-wawelem-podpisz-protest).

Media podchwyciły nośny temat. Niestety 
nie spotkałem wśród opublikowanych mate-
riałów żadnego, który poza powtarzaniem 
podanych jak na tacy tez, cytowaniem wypo-
wiedzi spróbował zbadać wszystkie aspekty 
problemu, jaki niewątpliwie mamy w Kórniku.

Trochę historii współczesnej
Przedstawiając dzieje koncepcji zago-

spodarowania rynku w Kórniku i terenów 
– mówiąc ogólnie - pomiędzy rynkiem a 
Klaudynówką, trzeba cofnąć się przynajmniej 
do roku 2008, choć i tak tłem do wszelkich 
dyskusji będzie dużo dalsza przeszłość. I 
już z tym tłem historycznym zaczynają się 
rozbieżności zdań. Podkreśla się w niektó-
rych wypowiedziach, że  układ urbanistyczny 
Kórnika „nie uległ [dotąd] zmianie od średnio-
wiecza i ma kształt nieregularnego wrzeciona” 
(uzasadnienie do decyzji o wpisaniu układu 
urbanistycznego do rejestru zabytków). Jak 
znów dowodzi pismo Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków układ ten był zmieniony 
w XIX wieku. Nie mniej układ jest stary i wart 
ochrony. 

Ale miało być o współczesności. W 2008 
roku zorganizowano konkurs na koncepcję 
zagospodarowania tego terenu.  Konkurs 
odbywał się na podstawie wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 
pracom jury i rozstrzygnięciom przyglądał 
się znany z nazwiska przedstawiciel konser-
watorskiego urzędu. Zwycięska koncepcja 
pana Stefana Wojciechowskiego propono-
wała usytuowanie tu dworca autobusowego, 
parkingu dla 54 aut (który docelowo miał być 
parkingiem podziemnym), drogi łączącej 
złożone z trzech pasów ruchu ulice Średzką 
i Zamkową oraz dodatkową zabudowę, która  
razem z istniejącymi zabudowaniami tzw. 
Pługa stanowić miały kwartał (patrz rysunek). 

Pamiętam dyskusję publiczną zorgani-
zowaną po konkursie w Strażnicy OSP, na 
której obecni byli także pracownicy Biblioteki 
Kórnickiej. Jednym z jurorów, był ówcze-
sny radny miejski, a dziś dyrektor Zakładu 
Doświadczalnego PAN i radny powiatowy 
Seweryn Waligóra. 

Przez kolejne lata trwało opracowywanie 
kolejnej koncepcji. Przygotowanie jej powie-
rzono architektowi  Maćkowi Soczyńskiemu. 
Kilkukrotnie rozmawiałem z nim na temat po-

stępu prac. Wspominał wtedy o negocjacjach 
z konserwatorem na temat kamienicy Plac 
Niepodległości 50 i o tym, że uzyskał zgodę 
na przeprowadzenie przejścia przez narożny 
budynek, który miałby być odbudowany w 
formie pasażu. Dyskutowano o tym z jakiego 
materiału ma być odbudowany ten gmach. 

Rok 2011 przyniósł zaliczenie kompleksu 
w poczet Pomników Historii (o tym jeszcze 
za chwilę). 

W międzyczasie trwały rozmowy pomię-
dzy PAN, a samorządem na temat wykupu 
nieruchomości. Burmistrz wielokrotnie spo-
tykał się z przedstawicielami PAN (o czym 
informowaliśmy także na łamach „Kórnicza-
nina”). Burmistrz twierdzi, że do 2014 roku 
nie spotkał się ze sprzeciwem wobec planów 
samorządu.

Kolejnym „punktem krytycznym” był rok 
2012. W grudniu tego roku Starosta Powia-
towy w  Poznaniu po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków 
wydał pozwolenie na modernizację. Zatwier-
dzony projekt zawierał plan wytyczenia traktu 
pieszego do ratusza w kierunku Zamku, który 
kończył się na kamienicy Pl. Niepodległości 
50. Na podstemplowanym przez konserwa-
tora załączniku mapy czytamy „Budynek do 
planowanego wyburzenia”. Taki zapis poza 
obszarem inwestycji nie jest wiążący, jednak 
nawet bez niego, z układ  traktu pieszego 
kończącego się na kamienicy nawet laik 
wyczyta, co autor miał na myśli i jakie jest 
dopełnienie do spójnej całości. 

W 2013 roku dyskutowana była kolejna 
koncepcja zagospodarowania terenów za 
„Pługiem”. Fundacja Zakłady Kórnickie 
zaproponowała (w kilku wersjach) budowę 
kompleksu edukacyjnego z planetarium 
(powierzchnia użytkowa 2700 m²), biblioteki 
(powierzchnia użytkowa 2000 m²), siedziby 
FZK (powierzchnia użytkowa 210 m²) i 41 
miejsc parkingowych. Częścią koncepcji była 
droga pomiędzy ul. Średzką  a Zamkową. 
Fundacja zaprezentowała swoje propozycje 
przedstawicielom PAN. Jak poinformował 
mnie uczestnik spotkania bez sprzeciwu. 
Dyskutowano nie o tym, czy droga ma prze-
ciąć ten teren, ale o tym, czy ma być bliżej, 
czy dalej zabudowań. 

co zawiera projekt który wywołał 
protest?

W pierwszej połowie 2014 rozpoczęła się 
przebudowa placu Niepodległości. W kwietniu 
decyzją Rady Miejskiej przekazano fundusze 
(65 tys. zł) na projekt połączenia ul. Zamkowej 
i Średzkiej, w  maju podpisano umowę z tą 
samą firmą, która projektowała pierwszą 
część inwestycji. W tym numerze burmistrz 
przedstawia szczegóły projektu. Droga 
łącząca ul. Zamkową ze Średzką miała prze-
chodzić pomiędzy obecnym punktem sprze-
daży należącym do „Szkółek Kórnickich”,  a 
zabudowaniami „Pługa”. Zaprojektowano 
także kontynuację przejścia pieszego przez 
budynek nr 50, który dalej miał przebiegać 
aż do neogotyckiej bramy, przez którą piesi 
mieli dostawać się na podzamcze. Sam mur 
w większości miał być zachowany.

czy protest mógł być wcześniej, 
czyli kamyczek do ogródka Biblioteki 
kórnickiej?

Protest wyartykułowano na piśmie 
dopiero w 2014 roku, gdy tak wiele już się 
wydarzyło i zainwestowano wielkie środki 
finansowe. Jak wynika z pisma Konserwa-
tora zabytków na spotkaniu 27 marca tegoż 
roku projekt „wywołał ożywioną dyskusję, ale 
z pewnością nie aprobatę”.

Szkoda, że pisma ze sprzeciwem wo-
bec koncepcji nie pojawiły się już podczas 
rozstrzygania konkursu w 2008, bo jak 
udowodniłem powyżej Koncepcja zagospo-
darowania tego terenu na cele komunika-
cyjne i parkingowe rodziła się „w asyście” 
konserwatora zabytków i osób związanych 
z Polską Akademią Nauk.

Szkoda, że wszelkie uwagi do plano-
wanej „po sąsiedzku” inwestycji nie zostały 
wyartykułowane na piśmie w procedurze wy-
dawania pozwolenia na budowę. Starostwo 
przecież musiało zawiadomić PAN o stara-
niach gminy i udostępnić projekt do wglądu. 
Czy i w jaki sposób władze PAN informowały 
Bibliotekę? Nie wiem choć nieoficjalnie mówi 
się o problemach na tej linii.

Jak wynika z oświadczenia włodarzy Bi-

blioteki Kórnickiej, czują się oni pomijani przy 
podejmowaniu wielu decyzji. Uważam, że 
właśnie dlatego głośniej powinni artykułować 
swoje zdanie na każdym etapie procedury, 
a nie ograniczać się do kuluarowych uwag.  

kilka słów o własności i wskrzeszaniu 
zmarłych.

Zaznajamiając się z problemem popro-
siłem o sprawdzenie jak wyglądają sprawy 
własnościowe gruntów, po których przebie-
gać ma sporna droga. Formalnie większość 
działek jest własnością Skarbu Państwa, z 
wieczystym użytkowaniem Polskiej Aka-
demii Nauk. Jak dowiedziałem się z pisma 
prof. Jasińskiego, w którym opiniuje on 
pozytywnie przeprowadzenie w tym terenie 
(właściwie w pasie projektowanej drogi) 
wodociągu, Biblioteka Kórnicka jest jedynie 
zarządcą części tych terenów i w sprawach 
związanych z inwestycjami musi zwracać 
się o zgodę do włodarzy PAN w Warszawie. 

Ale tu jak duch pojawia się w papierach 
osoba Władysława Zamoyskiego, który w 
powiatowej ewidencji widnieje jako wła-
ściciele dużej działki wzdłuż ul. Średzkiej. 
Ironizując zapytać by można, czy zawia-
domiono go skutecznie o prowadzonej 
inwestycji? 

Znam z opowiadań urzędników fakt, że 
w procedurze toczącej się dla innej nieru-
chomości poznańscy urzędnicy wysyłali 
pisma do hrabiego Działyńskiego, a wobec 
nieodebrania pisma dzwonili do kórnickiego 
urzędu z pytaniem czy obywatel płaci na-
leżne podatki. Takie „kwiatki” sugerują, że 
w obecnym stanie własnościowym, nawet 
przy zgodzie PAN jedyną szybką drogą 
realizacji inwestycji jest oprotestowana 
procedura. Ale kto się odważy wywłaszczyć 
Zamoyskiego?

kamyczek - do ogródka własnego
Samorząd Kórnika wybrał szybką ścieżkę 

załatwiania sprawy , która pomija wiele opinii 
i zdanie administratora. Moim zdaniem jest to 
konsekwencja wielu decyzji, jakie podjęto od 
roku 2008 (oraz braku decyzji jakie mogłyby 
być podjęte w tym okresie). Choć procedu-
ralnie nie można się do niczego przyczepić, 
osobiście uważam, że wobec jasno wyartyku-
łowanego w 2014 protestu konserwatorów i za-
rządcy ta ścieżka nie miała szans powodzenia. 

Ośmielę się zauważyć problem szerszy, 
który wynika ze słabości naszego obywatel-
skiego społeczeństwa i niedoskonałości proce-
dur. Brakuje inicjatyw związanych z szerokim 
konsultowaniem tego typu przedsięwzięć. 
Podobnie tezy wyczytać można i w proteście 
i w sugestiach konserwatora. 

Czy nie byłoby lepiej, gdyby Komisja Infra-
struktury i Rozwoju Rady Miejskiej, która dzia-
łała od 2010 do 2014 roku, obradowała długo i 
owocnie na temat projektu rynku jeszcze przed 
rozpoczęciem prac. O ile wiem, taka krytyczna 
dyskusja z udziałem projektanta miała miejsce 
dopiero po rozpoczęciu inwestycji, gdy niemal 
wszystko zostało rozstrzygnięte, a pieniądze 
zaangażowane. 

Czy inwestycja tej skali nie mogła być 
poprzedzona kilkoma spotkaniami otwartymi 
dla mieszkańców, którzy mogliby poznać 
szczegóły planowanych rozwiązań? Uważam, 
że powinna choć wiem, że procedura tego nie 

wymaga i wiem z jakim zainteresowaniem 
spotykają się podobne dyskusje. Spotkania 
zorganizowano, ale dopiero po rozpoczęciu 
prac i zdominowali je oburzeni handlowcy. 

Takie konsultacje powinny kończyć się 
spisaniem wszystkich za i przeciw oraz opu-
blikowanem informacji jakie (i dlaczego takie) 
zapadły ostateczne decyzje.

Bo przecież urzędnicy potrafią słuchać 
podpowiedzi. Przykładem jest zachowanie 
fragmentu bruku z napisem „1851”. Pierwszy 
projekt przy akceptacji konserwatora nie prze-
widywał pozostawienia kamieni. Pomysł by to 
zmienić wyszedł od osoby zainteresowanej 
tym co dzieje się na rynku. Później wsparło ów 
pomysł pismo pracowników Biblioteki Kórnic-
kiej, konserwator zatwierdził. A jednak można! 

kamyczek kolejny - ogródek konser-
watorski.

Jak już pisałem - pierwsza koncepcja z 
dworcem, parkingiem, łącznikiem drogowym 
itd. była owocem konkursu, który odbywał 
się pod egidą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Jeśli dziś tak wyraziście artykułowane jest 
stanowisko negatywne, czemu nie pojawiło się 
ono na początku procesu i przez kolejne lata? 

Świadomość tego ku czemu zmierza  myśl 
projektanta i zamierzenia samorządu mieć 
musieli wydający pozwolenie na budowę i 
opiniujący projekt - Konserwator Powiatowy i 
Starosta. Opinię do modernizacji rynku zacy-
tował burmistrz. Ja pozwolę sobie zacytować 
pismo Konserwatora Powiatowego choć wyję-
te z kontekstu i napisane w innej sprawie, ale 
cytat odnosi się ogólnie do działań na terenie 
staromiejskim Kórnika wpisanym w rejestr 
zabytków. Powiatowy Konserwator w 2011 
pisze w piśmie do mieszkańca tak: „Miasto 
jest żywą tkanką, która się rozwija, zadaniem 
służb konserwatorskich nie jest blokowanie 
nowych inwestycji na terenach staromiejskich, 
ale dbanie o to by rozwój miasta przebiegał 
harmonijnie. Z tego względu dla konserwatora 
najważniejszymi parametrami, branymi pod 
uwagę jest skala, forma i kolorystyka nowych 
obiektów.” Tak można podsumować działania 
konserwatora do 2014 roku.

Dziś jak czytamy w mediach konserwator 
uważa, że szlaku przez budynek nr 50 kon-
tynuować nie można. Używając porównania: 
zgodził się na budowę połowy mostu ze 
świadomością, że na drugą połowę nigdy się 
nie zgodzi. A może trochę za późno zmienił 
zdanie?

Kamienica plac Niepodległości nr 50 jest 
nie wpisaną z osobna do rejestru zabytków 
częścią wpisanego do tego rejestru założe-
nia architektonicznego. Budynek jest w złym 
stanie technicznym. Z zabytkowością kontra-
stuje plastikowe okno. Kilka takich kórnickich 
kamienic, jak przypuszczam za zgodą konser-
watora zburzono, wznosząc nowe - zupełnie 
inne obiekty. 

kamyczek do ogródka przy Pałacu 
Prezydenckim 

Z czym wiąże się nadanie obiektowi statu-
su Pomnika Historii. Jak czytamy w Wikipedii 
(gdzie wskazane są źródła tych stwierdzeń) 
„Zgodnie z obecnym stanem prawnym przy-
znanie statusu pomnika historii jest przede 
wszystkim wydarzeniem prestiżowym i stano-
wi jedyne odstępstwo od wynikającej z ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
zasady równocenności zabytków. Nie zmienia 
ono jednak nic w sposobie zarządzania zaso-
bami obiektów zabytkowych, nie nakłada ani 
nie zwalnia zarządców z żadnych obowiązków, 
nie ustanawia wzmożonego reżimu ochrony 
substancji zabytkowej, formalnie nie wiąże 
się z ułatwieniem otrzymania dofinansowania 
dla obiektu. Ustawa nie stawia także przed ad-
ministracją konserwatorską żadnych nowych 
zadań i nie daje dodatkowych kompetencji, 
poza tymi które posiada w przypadku każdego 
innego zabytku nieruchomego.”

Obiema rękami podpisuje się pod wnio-
skiem pana Jacka Kowalskiego o reformę 
prawnych narzędzi ochrony zabytków. Nie 
powinny być to martwe, prestiżowe przepisy, 
które nie dają możliwości realnej ochrony 
obiektów nobilitowanych tytułami. Za mądrymi 
zakazami i nakazami konserwatora powinny 
iść środki, które pomogą je realizować. 

(cd. na str 16)

jak cHronimy zaBytki 
-czyli kilka kamyków do różnych ogródków

Szanowny Panie Prezydencie,   
w imieniu własnym i pracowników Pol-

skiej Akademii nauk Biblioteki Kórnickiej 
zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o 
interwencję u władz Gminy Kórnik i Powiatu 
Poznańskiego, aby zapobiegły wydaniu 
zezwolenia na budowę drogi poprzez teren 
Pomnika Historii; chodzi o obszar szcze-
gólnie ważny dla dziedzictwa narodowe-
go, który położony jest na terenie układu 
urbanistycznego miasta Kórnik, wpisanego 
do rejestru zabytków w Poznaniu, a który 
wraz z zamkiem, założeniem parkowym i 
kolegiatą kórnicką, uzyskał na mocy roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 15 czerwca 2011 r. status Pomnika 
Historii.   O budowę tej drogi starają się w 
Poznańskim Starostwie Powiatowym za 
pośrednictwem firmy drogowo-budow-
lanej władze Gminy Kórnik na podstawie 
tzw. specustawy drogowej, na mocy której 
do wydania zgody na przeprowadzenie 
inwestycji nie jest konieczne uzyskanie 
pozwolenia odpowiedniego urzędu kon-
serwatorskiego. Budowa tej drogi nie jest 
uzasadniona żadnymi względami spo-
łecznymi; obecnie dwie drogi, jedna ulicą 
Parkową, druga przez Plac Niepodległości, 
niezależnie od siebie zapewniają łączność 
komunikacyjną pomiędzy Kórnikiem a 
Bninem. Jedynym powodem wybudowania 
tej drogi są ambicje władz Gminy Kórnik, 
które nie doceniają własnego dziedzictwa 
kulturowego i są przekonane, że symbolem 
gospodarności są beton i asfalt.

(...)
Z wyrazami Szacunku
DYREKTOR
PAN Biblioteki Kórnickiej
Prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Fragment  koncepcji wybranej w konkursie w 2008 roku
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(cd. ze str. 15)
Pytania na początek roku
O planowanym proteście dowiedziałem 

się 20 grudnia. Z powodu świąt miałem tylko 
kilka dni na zapoznanie się ze wszystkimi 
szczegółami, ale każdego dnia zaskakiwały 
mnie poznawane fakty, które w nowym świetle 
stawiały problem. Planowałem napisać zwięzły 
tekst złożony z kilku faktów wyjaśniających 
sprawę. Ostatecznie rozrastał się on, ale i tak 
kończę pisać z pełną świadomością, że to nie 
pełny obraz problemu, choć najszerszy z tych 
jakie ostatnio publikowano. 

Odważę się jeszcze zasugerować kilka 
pytań, na które jak najszybciej, w pierwszej 
kolejności powinna znaleźć się odpowiedź: 

1. Czy istnieje kompromisowe rozwiązanie 
problemu przeprowadzenia bezpiecznego, 
godnego tysięcy turystów i mieszkańców przej-
ścia ulicą Zamkową z Placu Niepodległości?

2. Czy można bez uszczerbku dla dostęp-
ności Zamku usytuować parkingi w innym 
miejscu niż na placu przed tym zabytkiem?

3. Jaki będzie los zaniedbanej kamienicy 
Pl. Niepodległości nr 50?

4. Czy ruch kołowy przy Kolegiacie ma 
rzeczywisty wpływ na pękanie jej murów?

A na zakończenie życzenie: niech sprawa 
drogi przez tereny PAN nie przyćmi tematu 
odbioru zmodernizowanego rynku po wy-
egzekwowaniu od wykonawcy wszystkich 
niezbędnych poprawek.

Łukasz Grzegorowski

INFORMACJA
Polska Akademia Nauk Zakład Do-

świadczalny w Kórniku pragnie złożyć 
informację wyjaśniającą, dotyczącą 
posadzonych drzew na rynku w Kórni-
ku. W związku z licznymi pytaniami od 
mieszkańców oraz wielu osób zaintere-
sowanych, czujemy się zobowiązani do 
udzielenia oficjalnego oświadczenia. Jest 
to tym bardziej istotne, z uwagi na pro-
wadzone przez nas różne nasadzenia na 
terenie i dla gminy Kórnik. Nasz Zakład 
nie brał udziału w projektowaniu zieleni 
na rynku, nie zostaliśmy poproszeni o 
opinię odnośnie doboru gatunkowego 
oraz planowania i sposobu jej posadze-
nia. Na etapie wykonawstwa zostaliśmy 
poproszeni o złożenie oferty, jednak nie 
została ona wybrana.

W konsekwencji, musimy zaznaczyć, 
że Zakład nie dostarczył drzew, nie wy-
konał żadnych prac związanych z ich 
posadzeniem na miejsce stałe, a także 
nie znajdują się one pod naszą opieką. 

Z poważaniem
Seweryn Waligóra
Polska Akademia Nauk 
Zakład Doświadczalny w Kórniku
Szkółki Kórnickie
62-035 Kornik, ul. Średzka 20
tel. 61 8 170 155
fax 61 8 170 171
e-mail: 
szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl
www.szkolkikornickie.pl

PoSPrzĄtaj Po Swoim PuPilu!
Sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela czworonoga, jednak nie 

wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nieprzestrzeganie tego nakazu może skończyć się 
koniecznością zapłacenia mandatu. Ponadto w psich odchodach występuje wiele drobno-
ustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kórnik utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwa-
nia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych itp.

Zanieczyszczenia należy umieszczać w tzw. „psich pakietach” czyli woreczkach, a 
następnie wrzucać do koszy na śmieci. Zamiast „psich pakietów” można używać zwykłych 
torebek foliowych.

Informujemy, że „psie pakiety” można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku w Wydziale Obsługi Mieszkańca lub Wydziale Promocji.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku

Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Robakowie już po raz trzeci był 
gospodarzem Przeglądu kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych obcojęzycznych. 
Głównymi celami konkursu jest propago-
wanie wśród młodzieży chęci rozwijania 
umiejętności językowych, poznanie najład-
niejszych utworów bożonarodzeniowych 
oraz integrację młodzieży. Tegoroczna 
edycja odbyła się 4 grudnia w Sali Wiejskiej 
w Robakowie. W ciągu czterech godzin 
konkursu zaprezentowało się trzydziestu 
trzech uczestników z sześciu gimnazjów 
z powiatu poznańskiego. Na zaproszenie 
odpowiedzieli gimnazjaliści z Kórnika z 
panią Anną Żurawską, z Daszewic z opie-
kunem panią Beatą Sokołowską, z Lubonia 
z panią Karoliną Wilczyńską – Kąkol. Po 
raz pierwszy w Przeglądzie uczestniczyli 
uczniowie z Gimnazjum z Swarzędza z 
panią Pauliną Grzmil, z Komornik z panią 
Moniką Kubalską i Mateuszem Górą oraz 
na scenie zaprezentowali się uczniowie 
naszego Gimnazjum, których przygotowy-
wały nauczycielki Joanna Majchrzak oraz 
organizatorka Przeglądu Elżbieta Drótkow-
ska Klessa. Gościem przeglądu była pani 
Dorota Wysz, przedstawiciel wydawnictwa 
Macmillan.

Wicedyrektor szkoły pani dr Agnieszka 
Byczyńska dokonała uroczystego otwarcia 
III Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych. 

Uczestnicy konkursu mieli możliwość 
zaprezentować umiejętności wokalne w 
dwóch kategoriach: solista i zespół mu-
zyczny, śpiewając a ccappela, używając 
profesjonalnego podkładu lub grając na 
własnych instrumentach muzycznych. 

Imprezę poprowadziła Wiktoria Nowak, 
która nie tylko zapowiadała kolejnych wy-
konawców, ale także przedstawiła genezę 
kolędy i pastorałki oraz zwróciła uwagę 
słuchaczy na powiązanie między kolędami 
a popularnymi tańcami.

W kategorii soliści zwyciężyła Alicja 
Wantowska z Gimnazjum nr 2 im. Królowej 
Jadwigi z Swarzędza w piosence „Christ-
mas time is in the air again”. Drugie miejsce 

zajęła uczennica Gimnazjum im. Edwarda 
hr Raczyńskiego z Komornik Julia Peksa 
w popularnym utworze zespołu Wham 
“Last Christmas”. Ogromnie ucieszyliśmy 
się z trzeciego miejsca, które zajął uczeń 
naszego Gimnazjum Kacper Zieleniak, 
który doskonale zaśpiewał magiczny utwór 
z filmu Ekspres Polarny - „When Christmas 
comes to town”. Ponadto, jury przyznało 
dwa wyróżnia uczennicom z Gimnazjum w 
Luboniu - Agacie Wiss, która wystąpiła w 
utworze „Mistletoe” oraz Oliwii Pachockiej 
śpiewającej przebój „Last Christmas”.

W kategorii zespół muzyczny wygrał, 
grający na instrumentach, pięcioosobo-
wy zespół Last Minute z Gimnazjum z 
Komornik w utworze „Do they know it’s 
Christmas?”. Drugie miejsce na podium 
zajął również energiczny zespół rockowy z 
Lubonia „No name” w utworze „Rock Jingle 
bells”. Ostatnie miejsce na podium należało 
do dziewczyn z Gimnazjum im. Orła Białego 
z Daszewic w składzie Katarzyna Białousz, 
Adela Witkowska, Marta Grodurkiewicz i 
Agata Antos. Zespół wykonał utwór „Merry 
Christmas Everyone”. Wyróżnienie zostało 
przyznane ładnie śpiewającym dziew-
czynom z Gimnazjum im. Władysława hr 

Zamoyskiego z Kórnika – Ewelinie Tobole 
oraz Joannie Brylewskiej, za wykonanie 
utworu „Santa Baby”. 

Uczniowie, w tegorocznej edycji, za-
prezentowali różnorodne kolędy m.in. a 
ccapela „Silent Night”, niemiecką pieśni 
bożonarodzeniowej „O Tannenbaum” oraz 
popularne piosenki anglojęzyczne jak „Last 
Christamas”, czy „Let it snow”.

Ogromnie cieszyliśmy się z wysokiego 
poziomu prezentowanych utworów, zauwa-
żyliśmy wielkie zaangażowanie nauczycieli 
prowadzących, dlatego też pani wicedyrek-
tor wręczyła przybyłym gościom podzię-
kowania za przygotowanie młodzieży do 
festiwalu. Natomiast laureaci III Przeglądu 
kolęd zostali uhonorowani dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi. 

Impreza została zorganizowana dzięki 
finansowej pomocy Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik oraz Rady Rodziców przy Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopolskich w 
Robakowie a także  wsparciu Pani Bożeny 
Czerniak- Dyrektora Gimnazjum w Roba-
kowie.

Elżbieta Drótkowska Klessa

ŚwiĄtecznie w językacH oBcycH

na wieczerzy 
wigilijnej PkPS

To już 26 raz Zarząd Miejsko-Gminny 
PKPS w Kórniku zorganizował  wiecze-
rzę wigilijną dla swoich podopiecznych, 
która jak zwykle przebiegała w rodzinnej, 
świątecznej atmosferze. Odbyła się we 
wtorek, 23 grudnia w Domu Gościnnym w 
Trzebisławkach. Przybyłych na nią senio-
rów swoją obecnością zaszczycili goście: 
proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kórniku - ks. Grzegorz Zbączyniak, bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej - Bożena Kiełtyka, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku 
- Przemysław Pacholski, prezes PHU He-
dan - Henryk Wlazły, Krystyna Antkowiak 

i Wiesław Przymusiński, reprezentujący 
ZHP Kórnik, którzy przywieźli Betlejemskie 
Światełko Pokoju.

Uczestników tej wieczerzy wigilijnej w 
gościnnych progach swojego obiektu po-
witał właściciel - Henryk Wlazły. Następnie 
prezes PKPS - Bogdan Wesołek witał 
gości i wszystkich zebranych. W swoim 
wystąpieniu omówił działalność organizacji 
w mijającym roku i realizację wykonanych 
zadań. Życzył wszystkim wspaniałych, 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
pomyślności w Nowym Roku. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski i kolejno wszyscy 
goście w swoich wystąpieniach i miłych sło-
wach składali życzenia. Ksiądz proboszcz 
Grzegorz Zbączyniak udzielił wszystkim 
błogosławieństwa, poświęcił opłatki wigilij-
ne i ze wszystkimi podzielił się opłatkiem. 
Podczas spotkania wigilijnego szczególnie 

wzruszający, podniosły był moment, gdy 
wszyscy nawzajem składali życzenia.

Po spożyciu tradycyjnej wieczerzy, 
odbyło się wspólnie śpiewanie kolęd, które 
prowadzili studenci Akademii Muzycznej w 
Poznaniu: Aleksandra Grzelak i Krzysztof 
Bździel.

Najmłodszym uczestnikiem tego spo-
tkania był 6-letni Rafał. Sprawił wszystkim 
wielką radość, recytując  wierszyk o gwiaz-
dorze. Nieobecnego gwiazdora zastąpiła 
Pani Krysia, która wręczyła Rafałowi pacz-
kę. Po rozpakowaniu największą radość 
sprawiły mu klocki Lego - straż pożarna. 
Z promiennym uśmiechem powiedział, „o 
takich właśnie marzyłem”. Uczestnicy tej 
wieczerzy wigilijnej byli zadowoleni, że 
po raz kolejny mogli ja spędzić w miłej i 
serdecznej atmosferze.

Oprac. Robert Wrzesiński

W  sobotę 6 grudnia 2014r. w remizie 
OSP w Kamionkach odbyło się spotkanie 
Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży. Świe-
tlica zapełniła się ‘po brzegi’ gośćmi, któ-
rzy zobaczyli przedstawienie teatru cienia 
Latarenka, pt. „ Jaś ze Starego Dworu” 
oraz spotkali się ze Św. Mikołajem, od 
którego każde dziecko otrzymało słodki 
upominek.

Nie był to jednak koniec grudniowych 
atrakcji jakie zorganizowała Pani Sołtys 
Małgorzata Walkowiak, rada sołecka oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna z Kamionek. 
W piątek 19 grudnia w sali remizy wysta-
wiona została bożonarodzeniowa szopka. 
Państwo Małgorzata i Piotr Rogalińscy 
nie tylko opowiedzieli historię narodzenia 
Jezusa, ale także zaprosili swoich widzów  
do rozmowy, wspólnego śpiewania kolęd, 
zatrzymania się na chwilę, by zastanowić 
się nad sensem i pięknem Świąt.

Warsztaty bębniarskie, zorganizowane 
przez sołtys Kamionek Panią Małgorzatę 
Walkowiak, radę sołecką oraz OSP Ka-
mionki, odbyły się w piątek 19 grudnia 

2014r. w remizie strażackiej. Zajęcia 
spotkały się z dużym zainteresowaniem i  
okazały się trafioną propozycją dla dzieci 
i młodzieży z Kamionek. 

Zajęcia przeprowadzone zostały przez 
Panią Ewę Wodzyńską, absolwentkę wy-
działu Edukacji Muzycznej i Dyrygentury 
Chóralnej Akademii Muzycznej w Pozna-
niu, animatorkę życia kulturalnego, która 
od kilkunastu lat  prowadzi różnorodne 
zajęcia muzyczne  dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Pani Ewa pokazała uczestni-
kom z czego zbudowane są przywiezione 
przez nią bębny, opowiedziała o ich 
pochodzeniu i zastosowaniu. W jednej 
chwili wszyscy przenieśli się do krainy 
afrykańskich rytmów, poznając oryginal-
ne instrumenty pochodzące z tamtego 
obszaru. Podczas zajęć uczestnicy wy-
konywali różnorodne zadania, ćwiczyli 
słuch, koncentrację, jednocześnie świet-
nie się bawili i rozwijali swoją muzyczną 
wyobraźnię. Dzieci biorące mudział w 
zajęciach przekonały się, że muzyka to 
doskonały pomysł na spędzanie wolnego 
czasu.

M. Telesińska

SPotkanie mikołajkowe w kamionkacH
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Bzzz… zza ula
PRZYcZÓŁEk 

dLA PSZcZÓŁEk

W niedzielę dnia 14 
grudnia 2014 roku w bniń-

skim ratuszu, w jednej z gablot Izby Pamią-
tek Regionalnych w Kórniku, otwarto stałą 
wystawę związaną z historyczną  działalno-
ścią organizacji pszczelarskich funkcjonu-
jących na kórnickiej ziemi. Historię „pisze” 
każdy kolejny dzień, nic więc dziwnego, że 
najłatwiej zgromadzić „najmłodsze” pamiąt-
ki dotyczące aktywności miejscowej braci 
pszczelarskiej. Na wystawie jest jednak i 
pierwszy dokument obecnej, zorganizo-
wanej formy działalności Koła Pszczelarzy. 
Jest nim wierna kopia „Protokołu z Zebrania 
Organizacyjnego Pszczelarzy w Kórniku” z 
dnia 15.VI.1957 r.

W trakcie tego pierwszego zebrania 
omówiono przyczyny rozwiązania związku, 
do którego doszło w 1949 roku. Dziewię-
ciu pszczelarzy - uczestników spotkania, 
jednogłośnie podjęło wówczas decyzję o 
reaktywowaniu Koła Pszczelarzy w Kórniku. 
Pierwszym prezesem Koła wybrano Jana 
Taczkowskiego, a zebranie zakończono 
hasłem „Cześć Pszczelarstwo !”.

Ograniczone gabaryty „przyczółka 
dla pszczółek”, czyli pszczelego kącika 
w ratuszowej izbie, pozwoliły jedynie na 
wyeksponowanie niektórych historycznych 
materiałów związanych z pszczelarstwem 
na naszej kórnickiej ziemi, takich jak : 
dokumenty papierowe, legitymacje człon-
kowskie, fotografie, dyplomy, medale, 
odznaczenia i puchary. Wśród nich są m.in. 

najcenniejsze trofea byłych członków Koła 
: śp. Władysława Chmielewskiego i śp. 
Marka Duszczaka - w postaci Medali im. 
ks. dr Jana Dzierżona za wybitne zasługi 
w rozwoju pszczelarstwa. To takie krajowe 
„oskary pszczelarstwa”, a cenniejsza od 
nich jest jedynie rzadko (kilka egz. na rok) 
przyznawana Statuetka pomnika im. ks. dr 
Jana Dzierżona.    

Na wystawie znajdziemy też oryginalne 
X-te wydanie z 1947 roku poradnika „Prak-
tyczne pszczelnictwo”, którego autorem jest 
Stanisław Brzósko oraz archiwalne numery 
czasopisma „Pszczelarstwo”. „Pszczeli 
kącik” ma odtąd swoją lokalizację, pod 
„pocztowym” adresem : Kórnik - Rynek 1, 
Izba Pamiątek Regionalnych - Gablotka 

nr 17. Zapraszamy do jej oglądania przy 
okazji zwiedzania ekspozycji stałych i oka-
zjonalnych Izby.

Jest to pierwszy etap działań zmierzają-
cych do zachowania pamięci o pszczelar-
stwie na ziemi kórnickiej. Drugim etapem 
będzie planowane w porozumieniu z Izbą 
Pamiątek Regionalnych, uruchomienie 
w ciągu roku ekspozycji historycznego 
sprzętu pszczelarskiego i akcesoriów pa-
siecznych w Starej Kuźni przy ul.Parkowej.

Stanisław Duszczak Prezes KP 
Kórnik - tekst

  Kazimierz Krawiarz Kustosz IPR 
Kórnik - foto

weSołe 
Święta 

uczniów 
z radzewa

W szkole w Radzewie już przed Mikołaj-
kami rozpoczęły się przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia. Z tej okazji Samorząd 
Uczniowski ogłosił konkurs na kartkę do 
Świętego Mikołaja. Swoje piękne kartki 
oddawali zarówno uczniowie młodszych 
jak i starszych klas, a nawet nauczyciele. 
Każdy chciał wygrać. Zwycięzcą okazał 
się nauczyciel wychowania fizycznego. 
Otrzymał on nagrodę główną, a inni uczest-
nicy konkursu dostali drobne upominki od 
Samorządu Uczniowskiego.

W piątek 19.12.2014 roku do szkoły 
w Radzewie przybył Gwiazdor. Każde-
mu grzecznemu dziecku dał czekoladki. 
Następnie w klasach odbyły się wigilie, a 
zaraz po nich jasełka, przygotowane przez 
dwie zerówki. W najstarszej klasie dzieci 
są podwójnie grzeczne, więc Gwiazdor 
przyszedł do nich dwa razy! Później, 
jak co roku szóstoklasiści spisali własną 
Opowieść Wigilijną. Po lekcjach natomiast 
całą klasą pojechali na lodowisko. Z okazji 
zbliżających się świąt wszyscy ubrani byli 
w czapki Świętego Mikołaja. Po powrocie 
z lodowiska rozpoczęli wigilię klasową. Aby 
podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, 
szóstoklasiści wraz ze swoim wychowawcą 
ubrani byli w stroje galowe. Każdy miał za 
zadanie przynieść wybraną potrawę wigilij-
ną. Po nakryciu wigilijnego stołu wszyscy 
składali sobie życzenia, łamiąc opłatek. Po 
kolacji chłopcy podarowali prezenty dziew-
czynom, a dziewczyny chłopcom. Było też 
wspólne kolędowanie przy akompaniamen-
cie pianina. Później na sali gimnastycznej 
odbyły się gry sportowe. Po całym dniu 
zmęczeni uczniowie szóstej klasy padli 
jak muchy i zostali w szkole na noc. To był 
cudowny dzień…

Uczennica szóstej klasy
Dominika Frąckowiak

mikołajki 
w PruSinowie

Rada Sołecka wsi Prusinowo zorgani-
zowała w dniu 14.12.2014 roku dla dzieci 
spotkanie z świętym Mikołajem. Przybyli na 
spotkanie z dziećmi rodzice, mogli obser-
wować zabawy, gry, konkursy przy ciastku 
i kawie. Dzieci zabawiał zespół animacyjny 
„Zaczarowane Podróże” po dwugodzinnym 
bloku zabaw przyjechał święty Mikołaj, który 
każdemu dziecku wręczył słodycze.

Sołtys wsi Prusinowo
Tadeusz Kuźma

W Przedszkolu w Szczodrzykowie od 16-18 
grudnia odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe 
przygotowane przez przedszkolaków z grup 
„Ślimaki i Żabki”, „Motyle” oraz „Mrówki”. Przed-
stawienia były wyjątkowe, dzieci  z dużym zaan-
gażowaniem odgrywały  swoje role i przeżywały 
magię Bożego Narodzenia.  Święta Bożego 
Narodzenia–są jak powszechnie wiadomo 
najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, 
pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość 
wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno dzieci 
jak i dorośli z niecierpliwością oczekują jego 
nadejścia .W przedszkolu okres poprzedzający 
ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem 
przygotowywały jasełka. Trzy i czterolatki  ku 
uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach 
przedstawiły zimowe opowiadanie oprawione 
nowoczesnymi kolędami i pastorałkami. Prze-
piękna scenografia nadała temu wyjątkowemu 
spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.   Dzieci 
z grupy „Motyle” przygotowały śpiewające 
Jasełka, dziewczynki wystąpiły w pięknych 

anielskich strojach a chłopcy wcielili się w role 
pasterzy. W grupie „Mrówek” rodzice mogli 
podziwiać swoje pociechy w przedstawieniu 
o Świętym Mikołaju. Po przedstawieniu dzie-
ci wręczyły przybyłym  gościom wykonane 
własnoręcznie prezenty i składały świąteczne 
życzenia . Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym  przez dzieci. 
Wszystkim rodzicom należą się serdeczne 
podziękowania za trud i włożoną pracę w 
przygotowaniu strojów dla dzieci.  Małym 
aktorom należą się pochwały za pokonanie 
tremy, wczucie się w role, a przede wszystkim 
za umiejętność działania w zespole, dzięki 
czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne i  
urzekające widowisko. Dziecięca interpretacja 
narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne 
stroiki i dekoracje, prezenty oraz wzajemne 
życzenia, które zakończyły spotkanie, pozwoliły 
wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających 
się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości. 

     
  Paulina Plewka

jaSełka w PrzedSzkolu w 

w Bajkowym 
dworze

wiGiLiJNE SPoTkANiE
 Z GwiAZdoREm

W czwartek, 18 grudnia, Przedszkole 
„Bajkowy Dwór” zorganizowało w Kórnickim 
Domu Strażaka „Wigilijne spotkanie z Gwiaz-
dorem”. Przedszkolaki wraz z całymi rodzinami 
licznie przybyli na tak ważną uroczystość. 
Wśród naszych przedszkolaków można było 
rozpoznać pastuszków, śnieżynki, a nawet 
małe gwiazdory. Wszystkich gości witały suto 
nakryte stoły, pełne pysznych ciast, ciasteczek, 
pierniczków i owoców. Otwarcie Wigilijnego 
spotkania z Gwiazdorem dokonała pani dy-
rektor – Agnieszka Askutja, a następnie grupy 
najmłodszych dzieci – Pszczółki, Misiaczki i 
Skrzaty powitały wszystkich gości świątecz-
nymi pastorałkami. Grupa Mrówek i Jeżyków 
już od dawna przygotowały swoje małe show 
w postaci Jasełek, które trzeba przyznać – 
wyszła znakomicie. Dzieci  wykazały się dużą 
odwagą i doskonale poradziły sobie na dużej 
scenie.  Spotkanie umilał czas, w którym starsze 
dzieci pięknie kolędowały, a śnieżynki wykonały 
wprost zaczarowany taniec. Na koniec przybył 
do nas najważniejszy gość – Gwiazdor, który z 

dalekiej Laponii przywiózł dla dzieci prezenty. 
Czas mijał nieubłaganie, na koniec wszyscy 
rozchodzili się do domów zmęczeni, ale jed-
nocześnie z szerokimi uśmiechami. Zwłaszcza 
dzieci, niosąc świąteczne prezenty. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim gościom za przybycie, 
miłą atmosferę i uśmiech.  Życzymy wszyst-
kim zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia!

N. Szubińska
ŚwiĄTEcZNE SPoTkANiE 

Z mikoŁAJEm i RENiFEREm
PRZY SANiAcH w UZARZEwiE

19 grudnia dzieci z przedszkola „Bajkowy 
Dwór” w Kórniku wybrały się na wycieczkę do 
Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uza-
rzewie. Wszyscy chętnie zwiedzali muzeum i 
oglądali eksponaty zwierząt, a szczególnie wy-
stawę pt.: „Zwierzęta w czterech porach roku”. 
Przedszkolaki z grypy: „Skrzatów”, „Mrówek”  
i „Jeżyków” wykonywały ozdoby choinkowe 
z papieru oraz zajadały się pysznymi pier-
niczkami. Na koniec zwiedzania spotkała nas 
miła niespodzianka. Przyjechał św. Mikołaj ze 
Śnieżynką i  opowiadał o kraju, z którego przy-
bywa oraz o zwyczajach bożonarodzeniowych. 
Mikołaj oczywiście nie zapomniał obdarować 
wszystkich dzieci prezentami, a na sam koniec 
spotkania wszyscy pozowali do wspólnego z 
nim zdjęcia.

M. Siczek
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 Grupa juniorów młodszych UKS Je-
dynka Limaro Kórnik, tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia przebywała na trzy-
dniowej konsultacji szkoleniowej na torze 
kolarskim w Pruszkowie. Podczas jednego 
z treningów spotkała ich miła niespodzian-
ka, na torze pojawił się wybitny przed laty 
zawodnik, pierwszy Polski kolarz zawodo-
wy,  a obecnie główny organizator Tour de 
Polog ne Czesław Lang. Dużym zaszczy-
tem dla naszej młodzieży, oraz ogromną 
satysfakcją był moment, jak pan Czesław 
podszedł w przerwie między ćwiczeniami, 
porozmawiał z nimi oraz z trenerem Ta-
ciakiem, pogratulował sukcesów klubu w 
2014 roku, a na koniec zapytał czy może 
wspólnie z zawodnikami Limaro potreno-

wać. Młodzież z Kórnika bylł z tego faktu 
niezwykle zadowolona. Trening oczywiście 
się udał, Czesław Lang był nieco zasko-
czony wyszkoleniem technicznym naszych 
młodych zawodników i zawodniczek. Okres 
przygotowawczy grupy kolarskiej rozpoczął 
się na całego. W przerwie między świę-
tami, a Nowym Rokiem na czterodniowej 
konsultacji przebywały Kadry Narodowe 
juniorek i młodzieżowa, wśród nich było aż 
6 zawodniczek Limaro Kórnik. Od 2 stycz-
nia między innymi dzięki uprzejmości firmy 
Raben, 16 osobowa ekipa naszych kolarzy 
przebywa na zgrupowaniu szkoleniowym w 
Zakopanym. 

UKS Jedynka

Pięć medali 
dla 

ukS oaza kór-
nik w aHlBek. 

Ostatni turniej zagraniczny w 2014 roku 
zawodnicy UKS Oaza Kórnik sekcji taekwondo 
olimpijskiego zaliczyli w dniu 28 listopada 2014 
roku w przygranicznej miejscowości Ahlbek k. 
Świnoujścia. Klub wystawił silną reprezentację: 
Zuzannę Szpak, Szymona Denekę, Wiktora 
Kościelskiego, Mateusza Napieralskiego, Paw-
ła Bartka i Anielę Kopyra. Nie zawiódł najbar-
dziej doświadczony zawodnik Wiktor Kościelski, 
który w zawodach stoczył dwie zwycięskie 
walki. Już w pierwszym pojedynku pokazał że 
jest w wysokiej formie, walkę gładko wygrywa 
na punkty 5:13. Jeszcze lepiej zaprezentował 
się w pojedynku finałowym. Od samego począt-
ku przejmuje inicjatywę, zasypuje przeciwnika 
wieloma technikami. W dziesiątej sekundzie 
walki ciosem na głowę nokautuje przeciwnika 
i zwycięża swoją kategorię wagową. Łupem 
naszych reprezentantów padły dwa srebrne 

medale. Bardzo dobrze zaprezentowała się w 
pierwszej walce Zuzanna Szpak, która swoją 
przeciwniczkę pokonała nokautującą techniką 
na głowę . W finałowym pojedynku spotyka się 
z koleżanką z Rapidu Śrem. Niestety tu ulega 
bardziej doświadczonej zawodniczce. Klub wy-
stawił w kategorii masters Pawła Kopyrę. Bar-
dzo zacięty i wyrównany pojedynek przegrywa 
zaledwie jednym punktem 5:4. Dla Pawła był to 
trzeci pojedynek w tym roku i widać, że z turnieju 
na turniej prezentuje się coraz lepiej. Kolejne 
dwa brązowe medale przypadły Mateuszowi 
Napieralskiemu i Anieli Kopyra. Niestety bez 
medalu z Niemiec powracają Szymon Deneka 

i Bartek Kopyra.
Udział w turnieju w Ahlbek potraktowali-

śmy jako zdobycie kolejnego doświadczenia. 
Zgodnie z przewidywaniami w coraz lepszej 
dyspozycji jest nasz najlepszy zawodnik Wiktor 
Kościelski. Podbudowała się Zuzanna Szpak, 
która uległa jedynie bardziej doświadczonej 
zawodniczce. Kolejne medale naszych zawod-
ników do dobry prognostyk na sezon 2015 roku. 

UKS OAZA

PodSumowanie 
kltS, klS i klrl

16 grudnia był ostatnim dniem w 2014 
roku, w którym do Radzewa zjechali miłośnicy 
tenisa stołowego, strzelania z wiatrówki i rzutu 
lotką. Odbył się wówczas V Świąteczny Turniej 
Gwiazdkowy. Oprócz tego podsumowano 
całoroczne zmagania w ramach Kórnickiej 
Ligi Tenisa Stołowego (KLTS), Kórnickiej Ligi 
Strzeleckiej (KLS) i Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką 
(KLRL).

Najlepszymi zawodnikami w rywalizacji 
rocznej okazali się: Piotr Raptis, Andrzej Szy-
mankiewicz, Jakub Szymankiewicz i Mirella 
Rozmiarek w tenisie stołowym, Michał Olejni-
czak, Marzena Brylewska, Bartosz Radziejew-
ski i Patrycja Litka w strzelectwie oraz Andrzej 
Szymankiewicz, Dominika Kątna, Samuel Kąt-
ny i Michalina Hajdrych w rzucie lotką. Puchary 
dla najlepszych trzech zawodników w każdej 
kategorii wręczali przedstawiciele organizatora 
rozgrywek – Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka-Kórnik” oraz Agata, Weronika i Domi-
nika – trójka dziewcząt, która przybyła prosto 
z Laponii, wysłana przez Świętego Mikołaja.

W Turnieju Gwiazdkowym zwyciężali na-
tomiast: Kamil Stempniak i Paweł Kireńczuk w 
tenisie stołowym, Jadwiga Niemier i Krzysztof 
Krucki w strzelectwie oraz Łukasz Wdowczyk 
i Mirella Rozmiarek w rzucie lotką. Za trafienia 
w balonik urocze Mikołajki wylosowały misie. 
Najwięcej szczęścia uśmiechnęło się do Emilii, 
w ręce której powędrował największy z nich. 
Pozostałe maskotki trafiły do Klaudii, Roksany, 
Weroniki i Wiktorii.

Wszystkie nagrody, puchary i medale trafiły 
do zawodników dzięki dotacji Urzędu Miejskie-
go w Kórniku.

Wszystkim sędziom dziękuję za pomoc 
przy organizacji turniejów, a zawodników za-
praszam do nowej rywalizacji, która rozpocznie 
się w marcu!

Karol Niemier

koLARSTwo

SPotkanie z miStrzem 
SPort Szkolny

RAdZEwo i BNiN miSTRZAmi w 
GmiNNEJ  SiATkÓwcE

Gospodarzem mistrzostw gminnych w 
siatkówce szkół podstawowych była Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie. Zawody 
przeprowadzili p. Dariusz Śmigielski i p. 
Barbara Jańczyk.. Uczniów, nauczycieli 
przywitała oraz dyplomy i medale wręczała 
dyrektorka szkoły p. Małgorzata Siekierska 
wraz z Anną Rauk -  gminnym organiza-
torem sportu. Walka pomiędzy szkołami 
była niezwykle zacięta, gdyż w zawodach 
powiatowych może brać udział tylko jedna 
najlepsza szkoła z gminy.

W tym roku chłopcy reprezentowali 
średni i wyrównany poziom umiejętności. 
W podstawówkach gra się pierwszy set 
jedną czwórką, drugi set drugą czwórką a 
dopiero w ewentualnym tie breaku mogą 
grać dowolni siatkarze z całego zespołu. 
Ostatecznie  zwyciężyli chłopcy z Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie i oni 
będą reprezentować naszą gminę w za-
wodach powiatowych. W zespole p. Mał-
gorzaty Iszkuło grali: Szymon Cyrulewski, 
Kasper Jankowski, Miłosz Nawrocki, Jakub 
Iszkuło, Krzysztof Maślanka, Jakub Cyru-
lewski, Hubert Pelczyk, Hubert Wojciński, 
Szymon Stypczyński, Piotr Matuszewski. 
Drużyna z Bnina wygrała dwa mecze 2:0 
z Kórnikiem i Radzewem a przegrała z 
Szczodrzykowem 1:2.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa z Szczodrzykowa , która wygrała 
dwa mecze 2:1 z Kórnikiem i Radzewem i 
przegrała z Bninem 0:2.

Trzecie miejsce zajęła szkoła z Kórnika 
(1:2  z Szczodrzykowem i Radzewem, 2:1 
z Bninem).

Czwarte miejsce zajęło Radzewo ( 2:1 
z Kórnikiem i 1:2 z Szczodrzykowem,0:2 
z Bninem).

Z kolei wyższy poziom gry od chłop-
ców zaprezentowały dziewczęta grające 
w turnieju.

Mistrzostwa wygrały siatkarki ze Szko-
ły Podstawowej w Radzewie grające w 
składzie : Weronika Matuszewska, Agata 
Radziejewska, Dominika Frąckowiak, 
Klaudia Olejniczak, Sandra Nowicka, Kinga 
Banecka, Mirella Rozmiarek, Magdalena 
Sulkowska, Sylwia Rumińska, Agnieszka 
Wiśniewska. Uczennice p. Karola Niemiera  

wygrały wszystkie mecze: 2:0 z Kórnikiem i  
2:1 z Szczodrzykowem oraz Bninem.

Dziewczęta z Szczodrzykowa zajęły 
miejsce drugie wygrywając 2:0 z Kórni-
kiem, 2:1 z Bninem i przegrywając 1:2 z 
Radzewem.

Trzecie miejsce wywalczyła szkoła z 
Bnina ( 2:1 z Kórnikiem, 1:2 z Szczodrzy-
kowem i Radzewem) a czwarte szkoła z 
Kórnika, która przegrała wszystkie mecze 
( 0:2 z Szczodrzykowem i Radzewem oraz 
1:2 z Bninem).

Szkoła z Bnina awansowała do mi-
strzostw szkół  powiatu  poznańskiego.

ARA

roBert kĄtny zwycięzcĄ 
klSz-w 2014

29 grudnia 2014 roku w Radzewie odby-
ło się podsumowanie czwartej edycji cyklu 
„Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa”. W 
sezonie 2014 odbyło się sześć turniejów: 
trzy szachowe, dwa warcabowe i jeden 
turniej mieszany. Zwycięzcą całego cyklu 
okazał się tym razem Robert Kątny, detro-
nizując obrońcę tytułu i trzykrotnego mistrza 
rozgrywek Dawida Miszczaka, który tym ra-
zem musiał zadowolić się drugim miejscem. 
Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej 
zajęły dzieci: Magdalena Sułkowska, Mi-
rella Rozmiarek i Samuel Kątny. Otrzymały 
one za ten wyczyn nagrody specjalne. W 
poszczególnych kategoriach zdobywcami 
pucharów za czołowe miejsca byli: w ka-
tegorii mężczyzn 1. R. Kątny (Czołowo), 
2. D. Miszczak (Błażejewo), 3. Zdzisław 
Jastrzębski (Czmoń), w kategorii kobiet: 
1. Dominika Kątna (Czołowo), 2. Karolina 
Piechowiak (Czołowo), 3. Agnieszka Glura 
(Studzianna), w kategorii dziewcząt: 1. M. 
Sułkowska (Czmoń), 2. M. Rozmiarek (Ra-
dzewo), 3. Dominika Frąckowiak (Trzykolne 
Młyny), w kategorii chłopców: 1. S. Kątny 
(Czołowo), 2. Tymoteusz Kątny (Czołowo), 
3. Tomasz Frąckowiak (Trzykolne Młyny). 

Wręczono także nagrody czterem zawod-
nikom, którzy byli obecni na wszystkich 
turniejach w roku, a to też nie lada sztuka. 
Tym bardziej na uznanie zasługuje Dawid 
Miszczak, który jest jedynym graczem 
na świecie, który wystąpił we wszystkich 
turniejach wszystkich edycji naszych roz-
grywek. Sześć ubiegłorocznych turniejów 
zgromadziło na starcie łącznie 117 zawod-
ników. W klasyfikacji całorocznej sklasy-
fikowano 52 graczy. Ostatnim akcentem 
podsumowania sezonu była Noworoczna 
Symultana Warcabowa. Naprzeciwko dzie-
siątki odważnych stanął mistrz ligi Robert 
Kątny. Jak na mistrza przystało nie dał 
się pokonać ani razu, zwyciężył wynikiem 
9,5 : 0,5. Jedyny remis zdołał wywalczyć 
wicemistrz ligi, tj. Dawid Miszczak. Organi-
zatorami cyklu byli: MUKS Wieża Kórnicka, 
SKS Sokół Radzewo i UM w Kórniku. Już 
teraz zapraszamy na turnieje w nowym 
sezonie. Szczęśliwego nowego roku na 
szachownicach i warcabnicach życzą:

Ryszard Bartkowiak
Karol Niemier

 mieSiĄc temu trzecie, 

tym razem 
PierwSze…

Koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kórniku w niedzielę 14.12.2014 wzięły 
udział w kolejnym turnieju CENTRÓW 
KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT DLA KLAS 
IV, który się odbył w SP nr 51 na os. Lecha 
w Poznaniu. Na dwóch salach gimnastycz-
nych rywalizowały ze sobą reprezentacje 
8 szkół. Bardzo dobry występ wszystkich 
zawodniczek z SP 1 i zasłużone ambitną 
sportową postawą I MIEJSCE jest dużym 
osiągnięciem młodych uczennic:

1.SZMAJDZIŃSKA  ALEKSANDRA
2.SZEKIEŁDA           AGNIESZKA
3.JAKUBCZAK         DOMINIKA
4.STRZYKOWSKA    MARTA
5.GORZAŁCZANA   BARBARA
6.KAPITAN              BEATA
7.TOMCZAK            AGATA
8.ANDRZEJCZAK  MARTYNA
9.GUZIANA              EMILIA
10.WALERIAŃCZYK  MAJA
11.GRZĄŚLEWICZ     KLEMENTYNA
     

   Gratulacje !!!
AD
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Następny numer kórniczanina ukaże się 23 stycznia  2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 16 stycznia 2015 r.

*Sprzedam tanio 3letnią kanapę rozkładaną (popiel) w bardzo dobrym stanie. Odbiór własny. Tel. 608 06 33 61
*Meżczyzna 50 podejmie każdą pracę dorywczą lub stałą. Tel. 602 74 56 31
*Remonty budowlane z wieloletnią praktyką: muruję, maluję, płytkuję, płoty, klinkier, dreny ściekowe, hydraulika, pozbruk. Tel. 782 513 000
*Używana 3letnia kuchenka gazowa. Sprzedam tanio. Tel. 782 513 000
*Wyprzedaż części samochodowych nowych do samochodów marki: 126p, 125p, Żuk, Nysa, Star. Tel. 61 8 170 212
*Sprzedam meble biurowe, biurko z nadstawką, szafę do akt, komodę. Cena do negocjacji. Tel. 601 746 930
*Sprzedam niedrogo drzwi wewnętrzne, brązowez szybami, lite drewno. Tel. 601 746 930
*Do wynajęcia 2 pokoje w centrum Kórnika umeblowane po remoncie. Tel. 698 865 187
*Sprzedam rower górski Kross Hexagon V3, biały, stan bardzo dobry, mało używany. Tel. 600 978 857
*Szukam dodatkowej pracy w soboty - Kórnik i okolice. Tel. 600 978 857
*Sprzedam używane łóżko szpitalne, wózek inwalidzki (mało używany). Tel. 515 229 658
*Kupię mieszkanie na Staszica, Krasickiego. Tel. 789 229 351
*Sprzedam dom 100m²/1320m² z widokiem na jezioro, pomost  cena 550 000 zł. Tel. 505 720 027
*Sprzedam działki w gminie Kórnik cena od 29 900zł. Tel. 789 229 351
*Dom na nowym osiedlu w Kamionkach, do zamieszkania. Tel. 517 120 127
*Domek  POD nad jeziorem 100 000 zł. Tel. 517 120 127
*Gospodarstwo, stadninę sprzedam ok. Środy Wlkp. Tel. 517 120 127
*Kawalerkę z ogródkiem na parterze 30m² cena 169tys zł Staszica. Tel.505 720 027
*Działkę pod Aktywizacje Gospodarczą 1,5ha sprzedam Kórnik. Tel. 505 720 027
*Kupię grunt rolny, gotówka. Tel. 505 720 027
*Bezpłatna Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji prawnych nieruchomości oraz doradztwo przy sprzedaży Kórnik ul. Poznańska 6. Tel. 505 720 027
*Mieszkanie na Staszica sprzedam. Tel. 789 229 351
*Restauracja MOP Tulce zatrudni pomoc kuchenną. Tel. 510 014 761
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, ściąganie eternitu, szybko, fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Sprzedam wózek dziecięcy 3- funkcyjny marki Roan kolor brązowo-ecri. Cena 150 zl. Tel. 792 838 587
*Sprzedam dwie kołdry wełniane firmy Kaja nowe rozmiar 140x200 cm. Cena 300 zł. Tel. 792 838 587
*Sprzedam magazyny Burda wraz z wykrojami z lat 1968-1980. Cena do uzgodnienia. Tel. 792 838 587                                                                                      
*Sprzedam lodówkę i pralkę -stan bdb. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam rozsuwaną dwuosobową kanapę w bdb stanie, bordowa z poduszkami. Z dobrej jakości materiału. Tel. 885 539 962 lub 61 8170 105
 *Sprzedam wodomierze 6 szt. do ciepłej i zimnej wody używane tanio(25 zł szt), oraz 2 kanistry do paliwa 20l. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14(2 szt.) oraz Kormoram 185 /60 R14 (1 szt.). Bieżnik po 5 mm obie. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie 4 szt.(komplet) Firestone firehawk 700- 195/55/15 rp.2005 bieżnik po 5 mm każda. Tanio 180 zł komplet. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II  rp. 2009, (2szt.) bieżnik  4mm 205/60/16 oraz Michelin rp 2006 bieżnik 6mm 205/60/16 (2 szt.). Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam rower koła 26’  damsko-męski tanio oraz grzejnik olejowy, palnik i reduktor z węzem do butli gazowej. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne, oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornistry (2), 2 expresy do kawy Philips i Clatronic, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt), taśmy do magnetofonu szpulowego Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson oraz buty i czapsy do jazdy konnej rozm. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke, Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723
*Sprzedam klinkier drugiego gatunku. 1.7 za sztukę. Do obejrzenia w Prusinowie. Tel. 667 246 648

 

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

Podziękowanie,
Dla Właścicieli Hotelu Rodan

oraz dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli 

w ceremonii 
ostatniego pożegnania

ŚP. Małgorzaty Olejniczak

Składa
Mąż z Rodziną

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
 dokąd pamięcią się im płaci

W. Szymborska

Pani Danucie Wawrzyniak 
wyrazy 

szczerego współczucia i żalu
 z powodu śmierci

Ojca

składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego w Kórniku

orSzak trzecH króli w kórniku 

Podobnie jak w roku ubiegłym barwny orszak Trzech Króli zawitał do Kórnika. Liczna rzesza przebranych osób, w większości dzieci 
i młodzieży z koledą na ustach przemaszerowała wokół ratusza, a następnie uczestniczyła we mszy św. w Kolegiacie. Odprawiający 
ją ks. Maciej wczuł się w rolę Baltazara barwiąc twarz i dłonie na czarno. 

Po mszy królewscy przebierańcy udali się do Strażnicy OSP by tam biesiadować i bawić sie.
ŁG




