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W tym numerze także:
- harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
- nowy komendant Policji - sylwetka
- otwarcie schroniska w Skałowie
Głosuj!
- Dzień Przedszkolaka
w w w. k o r n i k . p l / b o g k
- obwieszczenie o wyborach

Rajd w Radzewie
24 września wiceburmistrz Antoni
Kalisz uczestniczył w rajdzie rowerowym
organizowanym corocznie przez Szkołę
Podstawową w Radzewie, tym razem we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W
wydarzeniu licznie uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele ze szkół naszej gminy.

Otwarcie ekspozycji:
„Warsztaty Starych Mistrzów”
oraz
„Z Historii Izby Porodowej w Kórniku”
24 października 2015 roku
godzina 15:00
Stara Kuźnia na Piaskach
(u zbiegu ulic Średzkiej i Parkowej,
na terenie Zakładu Doświadczalnego PAN)
ZAPRASZAMY
Klub Podróżnika z Kórnika
„Tajlandia – Feel The Chill”
15 października 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału
w XV JUBILEUSZOWYM
POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości
Konkurs odbędzie się dnia 5 listopada 2015 roku:
- dla klas I-III - o godzinie 11.00 w Domu Parafialnym,
ul. Wojska Polskiego 45
- dla klas IV-VI – o godzinie 10.00
w Strażnicy, ul. 20 Października 93
- dla klas gimnazjalnych – o godzinie 10.30
w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6.

Zapraszamy Państwa na drugą wyprawę z Klubem Podróżnika z Kórnika.
Tym razem odwiedzimy kraj pełen serdeczności, ciepła,
rajskich plaż i pikantnej kuchni – Tajlandię.

O swojej podróży na wyspy Koh Chang, Koh Kood,
pobycie w miejscowości Trat, Bangkoku oraz Ajutthaji opowie Magda Wołyńska.
Wstęp wolny

Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik

TFP wyróżnione
Także 24 września burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w uroczystej,
ósmej już gali zorganizowanej w auli
Wyższej Szkoły Biznesu, podczas której
kilkudziesięciu firmom z Wielkopolski
wręczono tytuły „Firma Godna Polecenia”.
To zaszczytne wyróżnienie przyznano tym
razem związanej od lat z Kórnikiem firmie
TFP sp. z o.o.

Projekt kluczowy ZIT
w Koninku
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z
kierownikiem Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Kórniku Sławomirem
Lepczyńskim gościli w Departamencie
Transportu Urzędu Marszałkowskiego,
gdzie spotkali się między innymi z przedstawicielami PKP, wicestarostą Tomaszem
Łubińskim i urzędnikami samorządu województwa. Dyskutowano na temat planów
budowy parkingu Park&Ride (parkuj i jedź)
w Koninku.
Ustalono, że samorząd Kórnika zleci
opracowanie koncepcji budowy takiego
parkingu, wraz z przebudową odcinka drogi

Kwiaty pod pomnikiem
Dnia 25 września br. na terenie sołectwa
Robakowo pod tablicą poświęconą „Polakom pomordowanym w tych lasach w okresie stalinowskim” kwiaty złożyły delegacje:
z Gimnazjum w Robakowie, pracowników
Nadleśnictwa Babki, Urzędu Miejskiego
w Kórniku, sołectwa Robakowo reprezentowanego przez Andrzeja Surdyka oraz
sponsora obelisku Adama Smorawińskiego.
Obelisk odsłonięty został w zeszłym roku.

Nowy Komendant kórnickiej Policji
Podinspektor Paweł Malusiak- 42 lata, żonaty, dwoje dzieci. W Policji od 16 sierpnia 1994
roku. Początkowo pełnił służbę w Komisariacie Poznań-Rataje, następnie w latach 1997-2000
skierowany do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po jej ukończeniu otrzymał nominację na
pierwszy stopień oficerski i trafił do Komendy Rejonowej Policji Poznań - Nowe Miasto, gdzie
wchodził w skład zespołu do spraw wykroczeń. W 2006 roku oddelegowany został do Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a następnie do Komendy Wojewódzkiej. Do pracy
w Komendzie Miejskiej powrócił w 2009 roku i tam w Wydziale Prewencji pracował do bieżącego
roku. Od 1 października 2015 powierzono mu obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Kórniku.
Opr. ŁG

temat konkursu „Piękno polskiej przyrody”

powiatowej 2489P na odcinku Kamionki,
Szczytniki, Koninko, do Węzła Koninko na
S-11, uwzględniającej budowę wiaduktu
nad linią kolejową oraz przystankiem kolejowym. Inwestycja ta ma być jednym z zadań
kluczowych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Zmiany w kórnickiej policji
1 października odbyło się oficjalne
przekazanie obowiązków komendanta Posterunku Policji w Kórniku podinsp. Pawłowi
Malusiakowi (patrz niżej). Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz
podziękowali odchodzącemu podkom. Eugeniuszowi Sierańskiemu za 9 lat kierowania posterunkiem a nowemu komendantowi
życzyli owocnej pracy w Kórniku.
Otwarto schronisko
4 października otwarto schronisko
dla zwierząt w Skałowie. W uroczystym
otwarciu udział wzięli posłanka Bożena
Szydłowska i poseł Tadeusz Dziuba, wojewoda Piotr Florek, starosta Jan Grabkowski
oraz przedstawiciele 11 gmin wchodzących
w skład związku międzygminnego „Schronisko”, w tym reprezentujący Kórnik burmistrz
Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni
Kalisz.
Więcej na ten temat na stronie 5tej.
Opr. ŁG

20 października 2015 r.
o godzinie 11:00
pod umieszczoną
na ścianie ratusza tablicą
upamietniajacą rozstrzelanych
w 1939 roku przez Niemców
mieszkańców Kórnika i okolic
oddamy hołd bohaterom
składając wiązanki kwiatów.
Zapraszamy
na tę patriotyczną
uroczystość
wszystkich mieszkańców,
poczty sztandarowe
i delegacje.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje podczas Koncertu Finałowego
w dniu 11 listopada 2015 roku, o godz. 16.30
w Zamku Kórnickim.
Konkurs odbędzie się pod patronatem:
Urzędu Miejskiego w Kórniku
Komendy Hufca ZHP w Kórniku
Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o potwierdzenie udziału
Organizatorzy
(Regulamin konkursu na str. )

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
9 października 2015 r.
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23 września odbyła się kolejna sesja
Rady Miejskiej w Kórniku. Ze względu na
konieczność dotrzymania ważnych terminów obradowano nie w ostatnią, a w przedostatnią środę miesiąca. Wielogodzinne
obrady zaowocowały wyborem ławników
i podjęciem wielu uchwał. Radni zgłosili
także wiele zauważonych przez siebie
oraz sygnalizowanych przez mieszkańców
problemów.
Uchwały
Dokonano wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu
Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu
Okręgowego w Poznaniu wybrana została
Barbara Fluder, natomiast na ławników do
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. wybrano
Michała Bartela, Danutę Marię Bąkowską,
Krystynę Marię Gromadzińską, Wojciecha
Kiełbasiewicza, Ireneusza Grzegorza Majchrzaka, Elżbietę Irenę Nowak.
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kórnik na lata
2015-2022 oraz w uchwale budżetowej Gminy
Kórnik na 2015 rok.
Zmieniono uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”. W związku
z planowaną inwestycją Gmina Kórnik zawarła
ze spółką MyPlace Development Spółka
z o.o. SKA umowę pożyczki, na podstawie
której Spółka zobowiązała się udzielić Gminie
pożyczki pieniężnej w maksymalnej kwocie
15.000.000 zł. W wyniku przetargu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
łączny koszt zadania wyniesie 7.977.041,75
zł. W związku z obniżeniem kwoty pożyczki
o kwotę 7.022.958,25 zł, planuje się zmianę
harmonogram spłaty zobowiązania.
Przyjęto pomoc rzeczową od Powiatu
Poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla ochotniczych Straży Pożarnych.
Przekazywane Gminie Kórnik agregaty
prądotwórcze trafiły do OSP Czmoń i OSP
Kamionki.
Udzielono bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na
rzecz użytkownika wieczystego. Bonifikata
dotyczyła nieruchomość opisanych numerami
geodezyjnymi nr 713 oraz nr 224 położonych
w miejscowości Kórnik, obręb Bnin.
Wyrażono zgodę na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w obrębie Gądki, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki nr 44/45, 44/46 oraz
nieruchomości położonej w obrębie Kórnik,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 412/1. Nieruchomość w Gądkach przeznaczona jest pod poszerzenie drogi gminnej ul.
Szkolnej w Robakowie, natomiast nieruchomość w Kórniku przeznaczona jest na drogę
dojazdową.
Radni zgodzili się na zakup prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Gądki,
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gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr 25/7 oraz 25/11. Zakupiony teren
przeznaczony będzie na cele sołeckie – sport
i rekreację.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej,
położonej w Radzewie. Aktualni użytkownicy
wyrażają wolę dalszego dzierżawienia części
przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość
nie jest przeznaczona na cele publiczne,
a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
przeznaczona jest pod uprawy rolne.
Nadano nazwy ulic w miejscowości Kamionki. Powstały ulice:
- Zbożowa – mająca swój początek od ulicy
Poznańskiej i biegnąca do ulicy Rogalińskiej,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 521, 503, 483, część działki nr
506/27,
- Pszeniczna – rozciągająca się od działki
oznaczonej nr 521 i biegnąca do ulicy Rogalińskiej, której podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 519/2, 519/1, 507/2,
część działki nr 506/27,
- Żytnia – mająca swój początek od ulicy
Rogalińskiej i biegnąca do ulicy Rogalińskiej,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 491/2, 491/1,
- Orkiszowa – biegnąca od działki oznaczonej nr 506/27 do działki oznaczonej nr 506/27,
której podstawę stanowi droga oznaczona
częścią działki nr 506/25,
- Jęczmienna – rozpoczynająca się od
działki oznaczonej nr 506/25 i biegnąca do
działki oznaczonej nr 506/25, której podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 507/31
oraz częścią działki nr 506/25,
- Na Wzgórzu – mająca swój początek
od ulicy Poznańskiej i biegnąca do ulicy
Rogalińskiej, której podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 521, 503, 483, część
działki nr 506/27,
- Trakt Polny – rozciągająca się od działki
oznaczonej nr 521 i biegnąca do ulicy Rogalińskiej, której podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 519/2, 519/1, 507/2,
część działki nr 506/27,
- Polny Kwiat – mająca swój początek od
ulicy Rogalińskiej i biegnąca do Rogalińskiej,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 491/2, 491/1,
- Pogodna – biegnąca od działki oznaczonej nr 506/27 do działki oznaczonej nr 506/27,
której podstawę stanowi droga oznaczona
częścią działki nr 506/25,
- Widokowa – mająca swój początek od
działki oznaczonej nr 506/25 i biegnąca do
działki oznaczonej nr 506/25, której podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 507/31
oraz częścią działki nr 506/25.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Dachowa. Ulica Radosna rozciąga się od ulicy
Krętej i biegnąca do działek oznaczonych
nr 156/19 i 156/14, której podstawę stanowi
droga oznaczona działką nr 156/17.
W miejscowości Szczytniki nadano nazwę ulicy Rzeczna, która przebiega od ulicy
Jeziornej do działki oznaczonej nr 109/25,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 109/30.

Uchylono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Lipowej i Bnińskiej, obręb geod. Czmoń,
gm. Kórnik.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie
w Borówcu, gmina Kórnik.
Nie uwzględniono trzech złożonych
przez trzy podmioty wezwań do usunięcia
naruszenia prawa w związku z uchwałą nr
VII/78/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Dachowa, w rejonie ulicy Poznańskiej
i Szerokiej, gm. Kórnik – etap II.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko. Celem
opracowania planu miejscowego jest ochrona
gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową oraz zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru.
Zaapelowano do Posłów i Senatorów
Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie niektórych zapisów projektu ustawy Prawo Wodne.
Szczgóły dotyczace uchwał dostępne na
str. http://esesja.pl/3614
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Tomasz Nagler złożył interpelację
w sprawie zamontowania progów spowalniających na osiedlu „Przy Lesie” w Kamionkach.
Radny Roman Genstwa interpelował
o przywrócenia oświetlenia kładki na przejeździe kolejowym w Szczodrzykowie.
Radny Przemysław Pacholski złożył
dwie interpelacje: jedną w sprawie budowy
chodnika w Dachowie przy ul. Poznańskiej,
oraz na temat wprowadzenia ulg w opłatach
za gospodarowanie odpadami dla rodzin
wielodzietnych.
Radna Małgorzata Walkowiak zwróciła
uwagę na problem bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi powiatowej z droga
serwisową w Koninku (wyjazd z hal magazynowych). Interweniowała także w sprawie
niewłaściwego oznakowania terenu wokół
szkoły w Kamionkach. Poprosiła o podanie do
publicznej wiadomości (np. na przystankach
autobusowych) informacji o kursowania autobusu, który uruchomiono doraźnie na trasie
Kamionki-Kórnik.
Radny Stanisław Duszczak zwrócił uwagę
na nieprawidłowości przy budowie obiektu
przy ul. Poznańskiej i Stodolnej w Kórniku.
Uszkodzono w sąsiedztwie chodnik oraz brak
jest tablicy informacyjnej. Jak wyjaśnił jeden
z urzędników wydano dla tego terenu warunki
zabudowy dla obiektu handlowego.
Radny Stanisław Duszczak poruszył również kwestię lokalizacji przystanku kolejowego
w Koninku oraz koncepcji zlokalizowania obok
parkingu buforowego.
Radna Krystyna Janicka poinformowała,
że na terenie osiedla przy SKR-ach coraz
częściej kradzione są samochody. Zaapelowała o działania odpowiednich służb oraz
rozważenie zainstalowania monitoringu.
Radna Julia Bartkowiak poinformowała, że
w związku z licznymi skargami mieszkańców na

nr 17/2015

uciążliwe zapachy dochodzące z nawożonych
pól, Komisja RiOŚ na najbliższym posiedzeniu
podejmie próbę rozwiązania problemu.
Ponadto zawnioskowała o wystąpienie
do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
skutecznej naprawy drogi na odcinku Konarskie-Radzewo.
Przewodniczący RM Przemysław Pacholski
zaproponował by zaproponować ZDP dokonanie przeglądu wszystkich dróg powiatowych.
Radny Adam Lewandowski zawnioskował
o uporządkowanie terenu zielonego przy ul.
Wyspiańskiego w Kórniku (działka nr 470/3).
Zapytał też, czy urząd rozważa wprowadzenie
nowych rozwiązań wynikających z ustawy krajobrazowej dotyczących np. regulacji lokalizacji
reklam. Radny zapytał też o stan przygotowań
do wprowadzenia płatnej strefy parkowania
na rynku w Kórniku. Kierownik wydziału Inwestycji UM Bronisław Dominiak poinformował,
że nadal trwa oczekiwanie na zatwierdzenie
przez starostwo organizacji ruchu na rynku
w Kórniku (powodem sporu są znaki poziome
wyznaczające miejsca parkingowe, na których
wymalowanie nalega starostwo). Burmistrz
dodał, że z obserwacji wynika, iż liczba parkowanych na płycie rynku samochodów zmalała;
są w pobliżu inne dogodne miejsca parkingowe
i być może nie będzie trzeba wprowadzać stref
płatnego parkowania. Zauważył również, że
zaproponowany w innych ościennych gminach
kosztowny system płatnego parkowania nie jest
w pełni wykorzystywany. Burmistrz proponuje
więc, aby na razie wstrzymać się z decyzją
w tej sprawie.
Radna Danuta Paluszkiewicz zapytała czy
Urząd przygotowany jest już do wprowadzenia
SIM-u, o którym była mowa w kwietniu br.
Radny Jarosław Mieloch zwrócił uwagę na
konieczność wymalowania oznaczeń poziomych rozgraniczających pasy ruchu na drodze
Biernatki- Prusinowo, Błażejewko-Błażejewo.
Zwrócił też uwagę na zaniedbane pobocza
i brak działań w zakresie równania dróg gminnych (Biernatki, Prusinowo, Błażejewko). Radny
zapytał także o realizację lewoskrętu na S11
w kierunku Dębca. Burmistrz odpowiedział,
że w przyszłorocznym budżecie Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad planowane jest sfinansowanie tego zadania.
Jarosław Mieloch zawnioskował także o zainstalowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu
Al. Flensa, Laskowej i Dębieckiej.
Radna Irena Kaczmarek poprosiła o wytyczenie „pasami” przejścia na ul. Zwierzynieckiej
przy skrzyżowaniu z ul. Śremską jako przedłużenie chodnika wzdłuż ulicy Śremskiej.
Radny Roman Genstwa pytał o to, kto wykonuje ogrodzeniowe wokół gruzowiska, które
pozostawiła spółka wykonujaca inwestycję kanalizacyjną w Szczodrzykowie. Wiceburmistrz
odpowiedział, że w dalszym ciągu nie doszło
do rozliczenia niedokończonej przez „Wody
Polskie” inwestycji Gmina nie może usunąć
materiału, który nie jest jej własnością, dlatego
zabezpiecza teren, zamyka betonowe kręgi, tak
aby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Otwarto schronisko

Po 13 latach dyskusji, planów, projektów
oddano nareszcie do użytku schronisko dla
zwierząt w Skałowie. Inwestycja jest owocem współpracy 11 gmin oraz Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Przy budowie
współdziałały samorządy: Czerwonaka,
Kleszczewa, Komornik, Kostrzyna, Kórnika,
Mosiny, Nekli, Pobiedzisk, Puszczykowa,
Suchego Lasu i Swarzędza.
4 października 2015 roku, czyli w
Światowym Dniu Zwierząt (imieniny św.
Franciszka z Asyżu) liczne grono gości
przybyło do Skałowa, by uczestniczyć w
uroczystościach związanych z otwarciem
obiektu. Obecni byli posłowie, wojewoda
wielkopolski, starosta poznański, włodarze
11 gmin, które obiekt sfinansowały oraz
przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji
związanych z ochroną zwierząt.
Nowe schronisko posiada obecnie
dwa pawilony po 26 boksów oraz budynek
kwarantanny z 14 boksami. Każdy pawilon
wyposażony jest w teren wybiegowy. Obiekty powstały w oparciu o doświadczenia
istniejących, nowoczesnych schronisk z
kraju i zza granicy. W boksach zainstalowano np. podgrzewane podłogi, które jak
zapewnia dyrektor obiektu nie są fanaberią

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

Wrześniowa
sesja RM

projektantów, ale sprawdzonym w praktyce
rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie będzie powodować oszczędności.
Budynek główny mieści sale do zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych,
kuchnię, biura, pomieszczenia dla wolontariuszy i salę edukacyjną.
Schronisko ma zajmować się oczywiście opieką nad czworonogami, które będą
przywożone do placówki z terenu 11 gmin,
ale planuje się także prowadzenie w tychże
gminach akcji edukacyjnych na szeroką
skalę i starania o zapewnienie adopcji dla
porzuconych zwierząt.
W jednym z pawilonów zorganizowany
będzie hotel dla czworonogów. W przypadku konieczności uśpienia zwierzaka można
będzie skorzystać z usług krematorium i
cmentarza.
Inwestycja kosztowała w sumie ponad
9 milionów złotych. Utrzymaniem obiektów
zajmie się Związek Międzygminny zawiązany w 2010 roku przez wymienione na
początku gminy.
Z ofertą schroniska zapoznać można się
na stronie internetowej
http://schronisko-skalowo.pl/
ŁG

Na podstawie informacji
z Biura Rady Miejskiej
opracowali
ZF i ŁG
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1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa,
Żerniki – wystąpiono do Aquanet S.A. o wydanie warunków technicznych.
2. Budowa odwodnienia na os. przy ul.
Sarniej w Szczytnikach – został ogłoszony
przetarg na realizację pierwszego etapu. Termin
składania ofert upływa 15.10.2015r. Planowany
termin zakończenia robót 30.11.2015r.
3. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kempingowej w Borówcu
– otrzymano upoważnienie z Aquanet S.A. na
przepisanie pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest wniosek i dokumenty o wystąpienie
o pozwolenie na budowę na rzecz Gminy do
Starostwa Powiatowego.
4. Budowa chodnika w Pierzchnie Podjęte zostały stosowne uchwały przez Radę
Powiatu i Radę Miejską w sprawie realizacji
odcinka chodnika przy drodze powiatowej.
Podpisane zostało porozumienie. Przygotowuje
się materiały do zapytania ofertowego.
5. Budowa ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową – Zakończono budowę kanalizacji deszczowej
w ulicy Poznańskiej Mostowej oraz budowę
nawierzchni ul. Poznańskiej wraz z rondem.
6. Ścieżka pieszo – rowerowa łącząca
Kamionki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul.
Jeziorna), Koninko (ul. Lazurowa) – Prowadzone są prace związane z wbudowaniem
obrzeży i wykonaniem podbudowy ścieżki
pieszo-rowerowej na całej długości trasy.
Wykonano odwodnienie pasa drogowego.
Wykonywana jest przebudowa odcinków drogi
powiatowej (na wysokości ul. Szczególnej i ul.
Wilczej). Prace wykonuje firma SKANSKA S.A.

8. Budowa chodnika ul. Mickiewicza w
Kórniku – w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 17.09.2015 podpisano
umowę na budowę chodnika firmą DROBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Planowany
termin zakończenia zadania10.11.2015r.
9. Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach
– Zadanie zakończono

Chodnik przy ul. Mieczewskiej
w Kamionkach

Rondo w Kamionkach
-w tle remiza OSP

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

7. Budowa chodnika przy ul. Wspólnej
w Szczytnikach – Pierwszy przetarg został
unieważniony wpłynęło 6 ofert, kwota najniższej
oferty przekraczała posiadane środki. Został
ogłoszony kolejny przetarg termin składania
ofert upływa 15.10.2015r.
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10. Modernizacja ul. Poprzecznej, w
tym kanalizacja deszczowa – wykonano sieć
kanalizacji deszczowej, wykonano przebudowę
odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę
przyłączy wodociągowych, wykonano chodnik,
obecnie trwa wykonanie podbudowy drogowej. Planowany termin zakończenia zadania
20.10.2015r.
11. Budowa promenady spacerowej
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap
II – w dniu 28.08.2015 została oddana do
użytkowania część promenady na odcinku od
tarasu widokowego przy ul. Zamkowej pomostu
zamkowego do Placu Browarowego. Pomost
zamkowy nad Jeziorem Kórnickim miał być oddany jeszcze we wrześniu, niestety negocjacje
z wykonawcą robót się przedłużyły, stąd wynikło
opóźnienie w jego oddaniu. Obecna umowa
podpisana z wykonawcą przewiduje zakończenie prac w zakresie pomostu zamkowego
na koniec października 2015r..
12. Modernizacja strażnicy w Kamionkach – Zakończono prace związane z wykonywaniem stropu nad rozbudowywaną częścią
budynku oraz wymieniono pokrycie dachu

i opierzenia nad istniejącą salą. Wykonano
wewnątrz rozbudowywanej części budynku
ścianki działowe.
13. Budowa kompleksu edukacyjnego
w północnej części gminy - budowa szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola – etap I obejmującego szkołę podstawową
wraz zagospodarowaniem terenu i boiskami
wielofunkcyjnymi - Zadanie zostało zakończone.
14. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w gimnazjum w Kórniku – został
wykonany podjazd.
15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Michałowskiego w
Kórniku – ogłoszono przetarg. Termin składania ofert upływa 14.10.2015. Planowany termin
realizacji zadania 18.12.2015r.
16. Budowa oświetlenia na Prowencie
– wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenie na budowę
17. Budowa oświetlenia oś. Nadwarciańskie w Trzykolnych Młynach – Zadanie
zakończono.
18. Budowa oświetlenia placu zabaw
i boiska w Szczytnikach – zadanie zakończono.
19. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Robakowie – zlecono opracowanie
dokumentacji projektowej. Planowany termin
zakończenia zadania 21.12.2015r.
20. Budowa oświetlenia ul. Sarnia w
Szczytnikach – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin
zakończenia zadania 23.12.2015r
21. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo
- rowerowej w Biernatkach – zadanie zakończono.
22. Budowa oświetlenia w Błażejewie
wzdłuż drogi powiatowej – W trybie zapytania
ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania.
Planowany termin zakończenia zadania
30.11.2015r.
23. Budowa zasilania i oświetlenia placu
zabaw w Prusinowie – etap I – przygotowuje
się zlecenie zdania do realizacji.
24. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Dziećmierowie – Trwają prace wykończeniowe i porządkowe pomieszczeń w budynku
oraz terenu wokół świetlicy. Wykonawca w
dniu 30.09.2015r. zgłosił obiekt do odbioru
końcowego.
25. Radzewska Kraina Sportu Radzewo
ul. Dworzyskowa - Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik
na rok 2015. W ramach zapytania ofertowego
wyłoniono wykonawcę. W dniu 6.08.2015r.
podpisano umowę na wykonawstwo, planowany termin zakończenia zadania 12.10.2015r.
Wykonano korytowanie gruntu pod warstwy
podbudowy bieżni. Wykonawca przygotowuje
kolejne warstwy podbudowy pod właściwą
nawierzchnię.
26. Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Kamionkach, ul. Mieczewska
– Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015. Został
opracowany projekt skateparku i uzyskano
zgodę na realizację. W dniu 1.10.2015r. otwarto
oferty przetargowe. Trwa ich rozpatrywanie.
Planowany termin realizacji 25.11.2015r.
Wydział Inwestycji UM w Kórniku

nr 17/2015

Wieści
z Borówca
Nowego

WIEŚCI SOŁECKIE

AKTUALNOŚCI

Gminne
Inwestycje

W czerwcu br. Gmina Kórnik wzbogaciła się o sołectwo Borowiec Nowy,
które powstało poprzez podział dawnego
Borówca na dwa sołectwa. Sołtysem nowopowstałej jednostki została wybrana
Sylwia Brzoskowska, która od urodzenia
zamieszkuje na jej terenie - dzięki czemu
zna „od podszewki” trudności z jakimi
zmagają się mieszkańcy oraz rozumie
ich potrzeby. Mimo niewielkiego doświadczenia w działalności samorządowej
nowa pani sołtys z optymizmem, energią
i nadzieją patrzy w przyszłość, czując
duże wsparcie wśród osób zasiadających
w Radzie Sołeckiej.
Sylwia Brzoskowska podkreśla niewielkie zaangażowanie mieszkańców
w życie wsi, co stanowi wg niej główną
trudność podczas organizacji jakichkolwiek przedsięwzięć. Będzie ona dążyć do
zaktywizowania borówczan i włączenia
ich w inicjatywy społeczne. Ponadto,
sołtys Borówca Nowego jako główne problemy dostrzega kwestię dróg pokrytych
pylącą nawierzchnią, braku odświetlenia
ulic oraz brak placu zabaw odpowiadającego potrzebom dzieci. Problemy te są
tożsame z tymi, o których wspominała
w poprzednim numerze „Kórniczanina”
sołtys Borówca.
Miejscowość Borówiec zmaga się
także z problemem nadmiernej prędkości
na drogach, gdyż kierowcy nie stosują
się do obowiązujących ograniczeń,
tworząc tym samym zagrożenie dla
innych użytkowników dróg - zarówno
kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. W chwili obecnej trwają prace nad
opracowaniem skutecznego sposobu na
„piratów drogowych”. Do czasu znale-

zienia rozwiązania, aby zwrócić uwagę
na zaistniałą sytuację sołtys Borówca i
Borówca Nowego planują zorganizować
kampanię informacyjno–edukacyjną na
temat bezpieczeństwa drogowego. Pomysł ten powstał z inicjatywy jednego z
mieszkańców.
Współpraca obu pań sołtys nie będzie
odbywać się tylko na tej płaszczyźnie, w
zamierzeniach współdziałanie ma być
długofalowe i będzie obejmować wspieranie wspólnych inicjatyw oraz wydatkowanie środków z budżetu z naciskiem na
realizację wspólnych założeń. Jednym
z pierwszych celów będzie utrzymanie
czystości i pielęgnacje terenów zielonych
przy drogach.
Sylwia Brzoskowska ma wiele planów i pomysłów na polepszenie jakości
życia w Borówcu, jednakże nim podzieli
się tymi informacjami z nami, chciałaby
uzgodnić je najpierw ze swoją Radą
Sołecką oraz mieszkańcami. Jako
osoba reprezentująca ogół lokalnej

społeczności, chciałaby liczyć się również z jej zdaniem. Uchyla jednak rąbka
tajemnicy, informując iż jednym z jej
odległych marzeń jest pozyskanie gruntu parkowo–rekreacyjnego służącego
organizacji spotkań dla mieszkańców
całego Borówca. Posiadanie takiego
terenu mogłoby pozytywnie wpłynąć na
lepsze poznanie się społeczności, a co
za tym idzie zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie wsi. Byłoby to
miejsce spotkań dla każdego - zarówno
dla starszych mieszkańców, jak i dla tych
najmłodszych.
Życzymy powodzenia!
Zosia Fludra
Borówiec Nowy
sołtys: Sylwia Brzoskowska
mail: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Sołectwo „Borówiec Nowy” obejmuje swym obszarem ulice:

Mapka-załącznik do uchwały o podziale Borówca.
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Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa,
Deszczowa, Fiołkowa, Główna,
Graniczna, Grzybobranie, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna,
Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa,
Labirynt Wodny, Leśna Polana,
Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad
Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna,
Poziomkowa, Prawdziwkowa,
Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa,
Sosnowa, Spółdzielcza, Strumyk o w a , Ś w i e r k o w a , Te o f i l a Wo l niewicza, Wierzbina, Wrzosowa,
Zapomniana, Żurawinowa.
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o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i dla głosowania korespondencyjnego,
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 16 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację dla wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Nr obwodu
głosowania
1

2

2

3

3

4

4

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Miasto Kórnik
Obwód obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, Błonie, Krótką, B. Leśmiana, Leśną, A.
Mickiewicza, Poprzeczną, Poznańską, M. Reja, J. Słowackiego, Stodolną, S. Woźniaka

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256

Miasto Kórnik
Obwód obejmuje ulice: St. Staszica
Miasto Kórnik. Obwód obejmuje ulice: Czereśniową, Dworcową, Działyńskich,
H. Kołłątaja, Os. I. Krasickiego, Patriotów, T. Potulickiej, Strzelecką, A.
Wróblewskiego, St. Wyspiańskiego, Wiatraczną, W. Zamoyskiego, Zaułek,
Miasto Kórnik. Obwód obejmuje ulice: Harcerską, Kolegiacką, Kuśnierską, Pl.
Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Pocztową, Prowent,
Szkolną, Wodną, Wojska Polskiego, Zamkowa
Miasto Kórnik. Obwód obejmuje ulice: 20-tego Października, os. S. Białoboka,
Z. Celichowskiego, A. Flensa, Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego, J. Kantego,
Młyńską, Modrzewiową, Parkową, E. Pohla, Prof. Z. Steckiego,
Szarych Szeregów, Średzką, St. Weymana
Miasto Kórnik - Bnin. Obwód obejmuje ulice: Armii Krajowej, Biernacką,
Cmentarną, Czołowską, W. Droździka, K. Fludry, M. Grześkowiaka, Ks. Sz.
Janasika, Jeziorną, Kanałową, Konarską, Kościelną, Ładną, St. Michałowskiego,
St. Mikołajczyka, Radosną, Rynek, Szeroką, J. Wójkiewicza, W. Witosa,
Zwierzyniecką, Ks. R. Żurowskiego
Miasto Kórnik - Bnin
Obwód obejmuje ulice: Akacjową, Błażejewską, Brzozową, Bukową, Dębową,
Dojazd, Drogę Kalejską, J. Krauthofera, Jagodową, Jodłową, Kalinową,
Kasztelana Jarosty, Lipową, J. Molińskiej-Woykowskiej, Piaskową, Pl.
Jesionowy, Sosnową, Śremską, Świerkową, H. Trąmpczyńskiego, Topolową, M.
Wieruszowskiego, Wierzbową, Wrzosową, Żwirowa

5

Obwód obejmuje sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo,
Dworzyska) Czołowo

5

Obwód obejmuje sołectwa: Czmoniec (obejmuje Czmoniec, Trzykolne Młyny)
Czmoń

6

Obwód obejmuje sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Dębiec, Prusinowo

6

Obwód obejmuje sołectwa: Błażejewo

7

Obwód obejmuje sołectwa: Mościenica, Skrzynki

8

9

8

Granice obwodu głosowania

Obwód obejmuje sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno,
Celestynowo), Szczodrzykowo
Obwód obejmuje sołectwa: Dziećmierowo, Runowo

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Kórniku
ul. Dworcowa 11, tel.
61-8170-196
Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Kórniku
ul. Dworcowa 11
tel. 61-8170-196
Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256
Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470

nr 17/2015

Obwód obejmuje sołectwa: Robakowo-osiedle

10

12

12

13

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470
Szkoła Podstawowa w
Radzewie
ul. Dworzyskowa 3
tel. 61-8170-310
Szkoła Podstawowa w
Radzewie
ul. Dworzyskowa 3
tel. 61-8170-310
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470
budynek przy ul.
Szkolnej 2 w Borówcu
tel. 61-8171-170
Szkoła Podstawowa
w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
tel. 61-8190-542
Szkoła Podstawowa
w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
tel. 61-8190-542

Obwód obejmuje sołectwa: Dachowa, Robakowo-wieś

10

11

13

Gimnazjum w
Robakowie
ul. Szkolna 3
tel. 61-8171-172
Gimnazjum w
Robakowie
ul. Szkolna 3
tel. 61-8171-172

Obwód obejmuje sołectwa: Gądki, Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki)
Obwód obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice:
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa,
Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna,
Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, Nad
Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle Zielona Polana,
Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko,
Warzywna, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek,
Zielona, Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana.
Obwód obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice:
Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa,
Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna,
Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa,
Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna,
Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer
Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, T.
Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
Obwód obejmuje sołectwo Kamionki, w tym ulice:
Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży,
Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza,
Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Piaskowa, Polna,
Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzyste), Promienna, Rogalińska, Rolna,
Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa,
Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna.
Obwód obejmuje sołectwo Kamionki, w tym ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa,
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa,
Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska,
Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska, Platanowa,
Poznańska (numery parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa,
Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze.
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Obwód obejmuje sołectwa: Koninko (obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki)
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Obwód obejmuje sołectwo Szczytniki

Obwódy oznaczone symbolem
posiadają lokale dostosowane do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 12
a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy (dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.
Nr 217, poz. 721, ze zm.) oraz wyborcy,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą
75 lat mogą w terminie do 16 października
2015r. złożyć wniosek do Burmistrza o

9 października 2015 r.

sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w jego imieniu w wyborach.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy
w terminie do dnia 12 października 2015r.
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę
zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz na podstawie zaświadczenia jest
wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu
wyborców, udzielenia pełnomocnictwa

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 września 2015r.

Gimnazjum w
Robakowie
ul. Szkolna 3
tel. 61-8171-172

budynek przy ul.
Szkolnej 2
w Borówcu
tel. 61-8171-170

budynek przy ul.
Szkolnej 2
w Borówcu
tel. 61-8171-170

Dom Strażaka w
Kamionkach
ul. Poznańska 78
tel. 61-8971-357

Dom Strażaka w
Kamionkach
ul. Poznańska 78
tel. 61-8971-357
Świetlica w
Szczytnikach
ul. Wspólna 16
Świetlica w
Szczytnikach
ul. Wspólna 16

oraz zaświadczeń o prawie do głosowania
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Kórniku Plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, pok. nr 10 tel. 61 8972 608, e-mail:
elud@kornik.pl.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu
glosowania 25 października 2015r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania
wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument ze zdjęciem umożliwiający
stwierdzenie tożsamości.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski
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REJON

DATA ODBIORU

REJON 1 MOŚCIENICA, SKRZYNKI, BORÓWIEC : Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka,
Gruszkowa, Gruntowa, Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad
Jeziorem, Ogrodowa, Okreżna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona.
REJON 2A DACHOWA
REJON 2B SZCZODRZYKOWO
REJON 2 C GĄDKI
REJON 3A ROBAKOWO
REJON 3B JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
REJON 4A BORÓWIEC Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna,
Na Skarpie, Piaskowe, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa,
Zacisze, Zaułek, Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana
REJON 4 B
BORÓWIEC Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa,
Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa,
Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Lisa Witalisa, Leśna Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem,
Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer
Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa,
Zapomniana, Żurawinowa
REJON 5A KONINKO
REJON 5 B SZCZYTNIKI
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.
REJON 7 KAMIONKI
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa,
Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa,
Kresowe, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa,
Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, Rogalińska, Rolna, Leśna, Liliowa,
Lipowa, Lisia, Sosnowa, Sportowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza,
Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna
REJON 8 BIERNATKI (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreacyjna) BŁAŻEJEWO (Cicha,
Jeziorna, Krótka, Leśna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska)
BŁAŻEJEWKO DĘBIEC PRUSINOWO
REJON 9A
CZMONIEC
CZMOŃ
REJON 9B DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO
REJON 10 CELESTYNOWO KROMOLICE
PIERZCHNO RUNOWO DZIEĆMIEROWO,
KÓRNIK, Czereśniowa
REJON 1 A KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska,
Kolegiacka, ks. Jabłońskiego, Kuśnierska, Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Szkolna,
Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, Woźniaka, Zamkowa, Reja, Słowackiego, Mickiewicza
REJON 11 B KÓRNIK Al.. Flensa, os. Białoboka,Celichowskiego,E.Pohla, Modrzewiowa, Parkowa,
Prowent BIERNATKI
Al.. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, Toboły, Wiatrakowa.
REJON 12 KÓRNIK Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana,
Patriotów, Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego,
Zamoyskiego, ul. 20-go Października, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, Młyńska
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, Kanałowa, Konarska, Krauthofera,
ks. Janasika, Ładna, Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej - Wojkowskiej, Radosna, Śremska,
Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa, Wójkiewicza, Kasztelana Jarosa, Zwierzyniecka,
Żurowskiego BŁAŻEJEWO - os. Przylesie

20.10.2015
19.10.2015
23.11.2015
29.10.2015
02.12.2015
09.10.2015
24.11.2015

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA!
WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W CENTRUM SPORTU I REKREACJI-OAZA, GODZ. 17.00
23.10.2015r - BEZ PROBLEMÓW Z DOLNYM ODCINKIEM UKŁADU MOCZOWEGO, DAMY RADĘ BEZ TABLETEK
Gość specjalny- prof. dr hab. n. med. MAGDALENA Pisarska-Krawczyk
BEZPŁATNE warsztaty dotyczące
prawidłowego ćwiczenia mięśni dna miednicy dla kobiet w każdym wieku
09.12.2015r - PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY I JAJNIKA
Gość specjalny - prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
WSTĘP WOLNY! KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NIESPODZIANKĘ
Dziękujemy za udział w spotkaniach!
09.06.2015r - PORÓD W ŻYCIU KOBIETY
24.09.2015r - BADAM SIĘ MAM PEWNOŚĆ - WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PIERSI

24.11.2015

29.10.2015
30.10.2015
27.10.2015

27.10.2015

23.11.2015
19.10.2015
20.10.2015
09.10.2015
30.11.2015

Mistrzowie Rummikuba
25 września 2015r. w Sztumie odbywały się IV Mistrzostwa Polski Szkół Rummikub 2015.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Marta Strzykowska i Józef Chmura.
Po dość długiej podróży, bo trwającej prawie 4 godziny dotarliśmy do Sztumu, gdzie po godzinie
10 rozpoczęły się zawody. Po części oficjalnej rozpoczęcia, 92 uczniów z różnych szkół Polski,
zaczęli rozgrywki. W rundzie eliminacyjnej uczniowie mieli do rozegrania 6 meczów. Mecze te
wyłoniły 16 najlepszych zawodników, którzy walczyli w półfinale, a spośród nich, 4 najlepszych
zmierzyło się ze sobą w finale.
Uczniom z naszej szkoły nie udało się niestety awansować do półfinału, jednak zawody te były
dla nich niezapomnianym doświadczeniem, które zapewne będzie procentowało w przyszłości.
W czasie trwania zawodów, rozegrane zostały także I Mistrzostwa Nauczycieli, w których
zajęłam 4 miejsce.
Katarzyna Szczepaniak

30.11.2015
30.11.2015

26.10.2015

26.10.2015

INFORMACJA:
W wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD),
meble, kanapy, sofy, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne
i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: przetermnowane leki i chemikalia, farby i lakiery.
Odpady będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych
Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godz. 7.00Firmy z teneu Gminy Kórnik,
mogą zgłosić potrzebę wywozu tego typu odpadów za dodatkową opłatą pod numerem telefonu 61 28 511 w.140

Grupa Mróz z Ministrem Sportu Adamem Korolem
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„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
NIŻ LECZYĆ”
ROK KOBIETY - 2015

INFORMACJE

INFORMACJE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KÓRNIK

nr 17/2015

REGULAMIN KONKURSU

„wpisani w Historię”

1. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół podstawowych klas I-VI
i gimnazjalnych oraz reprezentacji drużyn
harcerskich.
2. Ustalone zostały następujące kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie gimnazjum
3. Uczestnik recytuje jeden wybrany
przez siebie tekst poetycki.
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:
- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne
6. Szkołę lub drużynę harcerską w każdej kategorii wiekowej może reprezentować
tylko dwóch przedstawicieli.
7. Prosimy o zgłaszanie uczestników

9 października 2015 r.

drogą pocztową lub e-mailową w terminie
do 23 października 2015 roku na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl
W zgłoszeniu powinny być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- autor i tytuł przygotowanego tekstu.
8. Informacje są udzielane pod numerem telefonu - 668 320 302
Serdecznie zapraszamy!

Kórnickie Koło Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
zaprasza
swoich członków i sympatyków
na wycieczkę
do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu,
która odbędzie się 24.10.2015 r.(sobota).
Zbiórka o godz. 9.45 na parkingu
przy Domu Parafialnym w Kórniku
Zapisy przyjmuje skarbnik koła p.Wanda Rajkowska
(tel. 698 046 040) do dnia 18.10.2015r.
Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorzy
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EKOLOGIA

O tym jak ważne jest właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli
się przekonać uczestnicy Festynu Ekologicznego, który odbył się 26 września 2015
roku na rynku kórnickim. Organizatorzy
zaproponowali wiele konkursów, zabaw,
pokazów oraz zaprosili do wspólnego bicia
rekordów. Tłem każdej atrakcji festynu
były: segregowanie odpadów i inne działania proekologiczne.
Jeszcze przed dniem głównej imprezy
zorganizowano kilka konkursów. Tylko
cztery prace wpłynęły od sołectw. Przedstawiciele Prusinowa, Biernatek, Czołowa
i Dachowy przygotowali jednak piękne
prace dotyczące segregacji odpadów. W
nagrodę za zaprezentowane talenty 10
osób z każdego sołectwa będzie miało
okazję, aby zwiedzić Zakład Przetwarzania Odpadów Sztucznych w Radomsku.
Dodatkowo każde sołectwo otrzymało na
swoje potrzeby zgniatarkę do butelek i
puszek oraz pojemnik do zbierania zużytych baterii.
W konkursie plastycznym udział wzięło
łącznie 37 osób oraz dwie grupy przedszkolne z przedszkola „Śpiewający Włóczykije”.
Najlepszy projekt graffiti dotyczącego
zasad selektywnej zbiórki odpadów w
kategorii do 10 lat wykonali: Zuzia Belter,
Marta Wrzesińska oraz Norbert Wojtuszak.
W kategorii powyżej 10 lat za najlepsze
uznano projekty: Weroniki Szymańskiej,
Agnieszki Smolińskiej oraz Martyny Indy.
Najlepsze komiksy na temat zasad
selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy Kórnik w kategorii do 10 lat stworzyli: Nadia Jańczak, Mateusz Grzybowski
oraz Igor Kazyaka.
W kategorii powyżej 10 lat triumfowały:
Zosia Napieralska, Marianna Grynia i Alicja
Sznober.
Laureaci otrzymali podczas festynu
nagrody, ale także mogli wykonać malunki
na przygotowanych tablicach na podstawie
swoich projektów.
Nagroda specjalna - rower ufundowany
przez sponsora firmę Transpol Kopalnia
Kruszywa Zenon Poliński z Łojewa przypadła Oliwii Szkudlarek.
Podczas festynu wszyscy chętni mogli
stanąć w szranki wielu zmagań - najczęściej ze śmieciami. Rzucano do bramki
odpadami - oczywiście z zachowaniem
zasad segregacji.
Łowiono śmieci za pomocą wędki,
segregowano na czas lub produkowano
Eko-wazonik
Wata cukrowa w kolorach segregacji
była „za darmochę”, choć by ją zdobyć,
trzeba było odpowiedzieć na pytanie dotyczące ... oczywiście sposobu rozdzielania
rodzajów śmieci. Konkurs na najlepsze
eko-selfie wygrał Paweł Mróz. Nagrodą był
dron. Wierzę stereofoniczną wygrać można było biorąc udział we wspólnym segregowaniu odpadów. Nagrody czekały także
dla uczestników bicia rekordu ilości osób
zgromadzonych w jednym miejscu z torbą

I miejsce w kategorii powyżej 10 lat - komiks Zosi Napieralskiej

EKOLOGIA
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Udany Festyn ekologiczny

ekologiczną. Tak na prawdę, choć rekord
ustanowiono, nie było to „bicie rekordu”,
gdyż w Kórniku zorganizowano pierwszą
akcje tego typu. Teraz w innych miastach,
gdzie organizowane będą podobne festyny
próbować będą pobić rekord ponad 200
osób zgromadzonych na naszym rynku
(patrz fotografia na okładce).
Na festynowej scenie wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ze spektaklem pt. „Szpital”.
Pojawił się także iluzjonista z programem
pt. „Magia odzysku”.
Swoje stoiska miały spółki WODKOM
i SATER, Zakład Gospodarki Odpadami
w Jarocinie, PGK Śrem i firma Peri. Przy
stoisku Straży Miejskiej i Policji można było
oznakować rower. Strażacy z kórnickiej
OSP pokazali sprzęt strażacki i ratunkowy.
O swoich działaniach opowiadali pracownicy schroniska w Skałowie.
Jeśli nie poszczęściło się w konkursie
lub w losowaniu cenniejszych nagród,
można było łatwo zdobyć torbę „eko”,

smaczne jabłko, gadżet jednego z partnerów festynu lub nabyć świeżo wydany
„Leksykon krajoznawczy gminy Kórnik”.
Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali
maszyny wykorzystywane do odbioru i
transportu odpadów wspinali się lub skakali na dmuchanych zameczkach. Wielu
zdecydowało się na przejażdżkę bryczką
wraz z grupą rekonstrukcyjną „Rotmistrz”
(która zaprasza na swoją stronę internetową http://rotmistrz.beepworld.pl/. Atrakcją
był też przejazd przez rynek barwnego
zbioru samochodów, biorących tego dnia
udział w rajdzie marki Citroen.
Oj działo się tego dnia na rynku!
ŁG
Organizatorzy przekazują podziękowania dla firmy Transpol Kopalnia
Kruszywa Zenon Poliński Łojewo 70, 88101 Inowrocław za wsparcie finansowe
Festynu Ekologicznego.

nr 17/2015

9 października 2015 r.
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Obchody miejskie III Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka w Kórniku.
We wtorkowe przedpołudnie, 22 września najmłodsze dzieci uczęszczające
do Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”
przemaszerowały na rynek w Bninie gdzie
odśpiewały piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”. Starsze grupy zainicjowały
pochód do Kórnika w celu zintegrowania się
z pozostałymi przedszkolami i nauczycielami z Przedszkola nr 1 im. „Misia Uszatka”
oraz Przedszkola w Szczodrzykowie. Po
dotarciu na kórnicki rynek zostaliśmy
powitani przez Burmistrza Gminy Kórnik
Pana Jerzego Lechnerowskiego. Grupa
Promyczki powitała Burmistrza wierszykiem, a pozostali przedszkolacy piosenką:
„Panie burmistrzu, Panie burmistrzu.
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy! Wszyscy Cię lubimy!
Bądź wśród nas!”
Z okazji święta Przedszkolaki zostały poczęstowane cukierkami. Był też

„Trzeba coś robić”

PRZEMEK MAZUREK
Wojtek Winiarski – gitara,
Paweł Głowacki – kontrabas, banjo, mandolina

Fundacja „APJA” i Biblioteka Publiczna w Kórniku
zapraszają na koncert w ramach projektu „Kultura na oku”

20.10.2015 r. godz. 19.00 BP w Kórniku

Gminne
Inwestycje

Rezerwacja miejsc w BP w Kórniku,
ul. Poznańska 65, tel. 61-8170-021

Patronat medialny

Projekt współfinansowany przez

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-

Fot. J. Dziedziczak
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prezent dla władz miasta. Na ręce Pana
Burmistrza Kubuś złożył piękny plakat,
na którym przedstawiono prawa dziecka.
Burmistrz rozmawiał sobie na luźne tematy z najmłodszymi, sprawdził też wiedzę
przedszkolaków (np. czy wiedzą jak się
nazywa ich przedszkole, jakie są grupy
w danej placówce, czy znają dni tygodnia
itd.). Oczywiście maluchy znały odpowiedź
na wszystkie pytania. Na zakończenie
wszystkie przedszkola wspólnie odśpiewały
piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”,
by mieszkańcy Kórnika usłyszeli, że „Dzień
Przedszkolaka jest właśnie dzisiaj, to święto
Ani, Basi i Krzysia…”
Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie w ten słoneczny dzień: dzieciom,
nauczycielom i władzom miasta.
A przedszkolakom raz jeszcze życzymy
beztroskiego, uśmiechniętego dzieciństwa
oraz wielu wspaniałych przyjaciół.
Katarzyna Bortlisz
Karolina Ratajczak

Fundacja „APJA” oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku po raz
kolejny zapraszają na koncert w ramach projektu

„Kultura na oku”
Nie chodzi z rozwianym włosem. Nie jest ponury ani smutny.
Zdecydowanie nie jest milczkiem. Czy kochał się nieszczęśliwie?
Może opowie, jeśli Państwo zapytacie. Kto? Muzyk i poeta, bard, ale i
kabareciarz tryskający pomysłami i niesamowitą energią, mający nietuzinkowe poczucie humoru oraz dystans: do siebie, świata i zdarzeń.
Laureat kilku niebagatelnych festiwali muzycznych – Przemek Mazurek
we własnej osobie!
Będzie zaskakująco, zabawnie, śmiesznie, ale i ciepło, lirycznie.
Serdecznie zapraszamy na intrygujący wieczór z Przemkiem
pt.:”Trzeba coś robić”, który będzie miał miejsce 20 października w
Bibliotece Publicznej w Kórniku. Artyście będzie towarzyszyć dwóch
świetnych muzyków: Wojtek Winiarski i Paweł Głowacki.
Wstęp wolny, ale prosimy o telefoniczną rezerwację wejściówek (tel.
61 8170021), gdyż dysponujemy ograniczoną ilością miejsc.
Dla Twórców ogłaszamy zabawę – konkurs na tekst piosenki do
zadanej przez artystę melodii. Szczegóły na stronach internetowych
Fundacji „APJA” i na stronach biblioteki.
Główną nagrodą będzie zaśpiewanie zwycięskiego tekstu przez
artystę podczas koncertu. Bawmy się więc, skoro trzeba coś robić...
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
Koncert współfinansowany przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
Patronat medialny sprawują stacje radiowe: Emaus i Merkury.

nr 17/2015

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr XIII/137/2015
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Na Skarpie
w Borówcu, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zaktualizowanie zapisów planu w związku z istniejącym,
ewidencyjnym przebiegiem drogi – ul. Na
Skarpie w Borówcu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 2 listopada
2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
j.t. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały
nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną
zabudową oraz zachowanie dotychczasowego
rolniczego użytkowania tego obszaru, zgodnie
z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 2
listopada 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze
ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r, poz. 199 z póź. zm.) oraz 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 ze
póź. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki
o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb

Żerniki, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 16 października
2015 r. do 17 listopada 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik (salka 106, I piętro, obok sekretariatu) o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 grudnia 2015 r.

9 października 2015 r.

BURMISTRZ
Miasta i GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 9 października 2015r.
do dnia 2 listopada 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania
w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

OGŁOSZENIA

KULTURA

Ogólnopolski dzień przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
został ustanowiony uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 13 września
2013 r. dla podkreślenia roli edukacji
przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu
dziecka. 20 września 2015 roku obchodziliśmy to święto po raz trzeci.
W Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku- Bninie w dniach 21.0925.09.2015 r. został zorganizowany „Tydzień Przedszkolaka”, którego celem była
popularyzacja wychowania przedszkolnego
oraz wzrost jego znaczenia w świadomości
społecznej. Ten tydzień dostarczył dzieciom
wiele okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Została dzieciom przybliżona idea
Dnia Przedszkolaka, organizowane były
wycieczki w poszukiwaniu niezwykłych i
ciekawych miejsc z najbliższego otoczenia
przedszkola.

1) nieruchomość przeznaczona na
cele rolne:
- 1 działka nr 211 o powierzchni 0,9660
ha położona w miejscowości Błażejewo
obręb Błażejewko.
Bliższych informacji można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411,
wew. 675.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr XIII/136/2015 z dnia
23 września 2015 r. uchylającą uchwałę
nr LVIII/621/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. w
sprawie do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej,
gmina Kórnik.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z treścią ww. uchwał w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl).

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) – projekt zmian Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art.
39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3
wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić
uwagi i wnioski do wyłożonego projektu zmian
Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.
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Wieści
z Biblioteki

Błażejewo pięknieje z dnia na dzień. Zawdzięczamy to wspólnej pracy mieszkańców. W niedzielę, 20 września 2015 grupa
dorosłych, młodzieży i dzieci posadziła na
terenie rekreacyjnym 65 krzewów iglastych.
Po skończonej pracy na zmęczonych
ogrodników czekały pyszne placki, owoce
i kiełbaski z grilla.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy sadzili krzewy, podlewali je i przygotowali smakołyki.
Sołtys Beata Jefremienko

Jak podkreślić urodę ?
24 września biblioteka w Bninie zaproponowała paniom spotkanie pt. „Sekrety makijażu”. Warsztat poprowadziła wizażystka pani
Agnieszka Pawłowska.
W czasie spotkania uczestniczki dowiedziały się w jaki sposób mogą podkreślać swoją
urodę na co dzień i od święta. Poznały różne
kosmetyki do modelowania kształtu twarzy,
podkreślania linii brwi i rzęs, czy obrysu ust.
Pani Agnieszka opowiedziała słuchaczkom
o makijażu dziennym, wieczorowym i ślubnym.
Zwróciła także uwagę na to, jak powinien być
wykonany makijaż u osób noszących okulary,
który powinien być dostosowany do rodzaju
szkieł korekcyjnych.
Uczestniczki poznały 4 typy urody u kobiet
bazujące na analizie kolorystycznej związanej
z barwami pór roku: wiosnę, lato, jesień i zimę,
oraz dowiedziały się, które kolory w makijażu
należy z nimi kojarzyć.

ŚDS na

„Zlocie Talentów 2015”
W piątek 18 września w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Luboniu odbył się III Powiatowy
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów 2015”. Również
w tym roku brali w nim udział i odnieśli wiele
sukcesów uczestnicy zajęć Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku. Zdobyli 1
nagrodę w rywalizacji w kategorii Mała Forma
Teatralna przedstawieniem pt. „Jezus żyje” w
wersji teatru cieni. Teledysk „Będziemy Dziećmi”
przygotowany przez wszystkich uczestników
kórnickiego ŚDS i ich terapeutów oraz rodziców zdobył II miejsce. Można go obejrzeć na
Facebooku: facebook.com/SDS.KORNIK oraz
na youtubie (Będziemy dziećmi).
W konkursie literackim „Mój ulubiony film”
I miejsce zajął Paweł Kerber (swój tekst przygotował na zajęciach pedagogicznych pod

kierunkiem pedagog Karoliny Kapczyńskiej).
Organizatorem przeglądu była Fundacja
Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska, a projekt został sfinansowany przez
Powiat Poznański.
Imprezę prowadził Marcin Żyski z Radia
ZET Gold, które sprawowało nad akcją patronat
medialny. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: wicestarosta Zygmunt Jeżewski, Andrzej
Baehr - dyrektor Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska, Maria
Grabkowska - przewodnicząca Komisji Kultury
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Teresa
Gromadzińska - dyrektor Wydziału Zdrowia i
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Elżbieta Bijaczewska - dyrektor
PCPR w Poznaniu, Elżbieta Tonder - pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Biorących odział w przeglądzie oceniało
jury. W „Zlocie Talentów 2015” udział wzięli niepełnosprawni uczestnicy zajęć prowadzonych

przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz
szkoły. Artyści przedstawili około 200 prac: prace plastyczne, teledyski, małe formy teatralne
oraz prezentacje wokalne. Na wystawie można
było podziwiać prace plastyczne w kilku kategoriach konkursowych oraz katalogi z pracami
z konkursu literackiego.
Warto dodać, iż w przeglądzie uczestniczyli też inni przedstawiciele kórnickiego ŚDS.
Karina Kominek zajęła 6 miejsce w konkursie
wokalnym. W konkursie literackim „Mój ulubiony
film” wystartowali: Honorata Łąkowska, Matylda
Grząślewicz i Paulina Pawlik.
Talentem Roku 2015 został Dariusz Karpiński z WTZ Konarzewo – autor pracy w kategorii
„Magiczne drzewo”.
Imprezę swoim występem, uświetniła
Urszula Lidwin - Wojciechowska z zespołem.
Zebrani mieli zatem okazję do wspaniałej zabawy przy muzyce.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Panie miały też okazję poznać sposoby na
ukrycie niedoskonałości – tzw. makijażowe triki.
Dowiedziały się jak zamaskować opadające
kąciki ust, czy cienie pod oczami oraz w jaki sposób optycznie wygładzić niewielkie zmarszczki
mimiczne i powiększyć wąskie usta.
W czasie spotkania odbył się profesjonalny
pokaz makijażu na jednej z pań.
W imieniu uczestniczek bardzo dziękuję
pani Agnieszce Pawłowskiej za przekazaną
wiedzę, porady i profesjonalizm w podkreślaniu
naturalnego kobiecego piękna.
Marsz po zdrowie
z Nordic walking
Dla miłośników zdrowego trybu życia biblioteka w Bninie zorganizowała 28 września
kolejne spotkanie z cyklu Dbam o zdrowie. Tym
razem odbyło się ono w terenie, a dotyczyło
jednej z form aktywnego spędzania czasu –Nordic Walking - dyscypliny, która mimo pozornej
prostoty angażuje aż 90% mięśni całego ciała,
przynosi wiele korzyści dla zdrowia i może
być podejmowana bez względu na posiadaną
formę.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”…
Emily Dickinson
Panu Jerzemu Holcowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

„Klaudynka” na

„Anielskim Śpiewograniu”
Jak zawsze z dużą sympatią i uznaniem publiczność przyjęła występ członków Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
na XI Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie
Swarzędz 2015”.
Impreza odbyła się w sobotę 19 września
w Swarzędzu pod patronatem ks. arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego. Przegląd tradycyjnie
już zorganizowany został przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka. Dzięki pomocy finansowej władz swa-
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rzędzkiej gminy i Powiatu Poznańskiego oraz
parafii z ks. proboszczem Dariuszem Salskim
na czele oraz osób prywatnych w kościele
pw. Matki Bożej Miłosierdzia mogło się odbyć
wspólne śpiewanie.
Około 25 przedstawicieli „Klaudynki” - podopiecznych, rodziców i wolontariuszy pojechało
do Swarzędza pod kierunkiem pani Danuty.
Przewodnicząca SPDST im. Leszka Grajka
- Barbara Kucharska powitała gości - przedstawicieli duchowieństwa oraz władz gminnych i
powiatowych, wolontariuszy, a przede wszystkim zespoły, solistów i ich opiekunów.
Barbara Kucharska witała po kolei wszystkie 12 zespołów reprezentujących szkoły, Dom
Pomocy Społecznej, stowarzyszenia, warsztaty
terapii zajęciowej z: Poznania, Owińsk, Baranowa-Rokietnicy, Murowanej Gośliny, Kostrzyna,

Konarzewa, Kórnika, Otusza, Swarzędza oraz
czworo indywidualnych wykonawców.
Imprezę prowadziła znana piosenkarka Halina Benedyk. 12 członków Zespół Klaudynki
do występu tradycyjnie przygotowywała pani
Jadwiga Niemier - zaprzyjaźniona ze stowarzyszeniem wolontariuszka. Członkowie Klaudynki
nie tylko zaśpiewali, ale również i zatańczyli.
Halina Benedyk podsumowując przegląd
podkreśliła, iż jego poziom rośnie co roku z roku
na rok. Uczestnicy przeglądu otrzymali statuetki
i dyplomy oraz upominki
Na zakończenie imprezy odśpiewano
wspólnie pieśń pt. „Abba Ojcze”. Tradycyjnie
zebrani przed kościołem wypuścili do nieba balony, utworzyli krąg i odśpiewali hymn SPDST
im. Leszka Grajka pt. „Jaka siła”.
Robert Wrzesiński
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składają
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
„ Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”
Pani Teresie Brogul
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku
9 października 2015 r.

Gościem specjalnym był fizjoterapeuta pan
Bartosz Zakrzewski , który omówił korzyści
zdrowotne wynikające z Nordic Walking i zaprezentował właściwą technikę marszu z kijkami.
Uczestnicy dowiedzieli się jaki sprzęt jest
odpowiedni do treningu oraz w jaki sposób
dopasować odpowiednią dla siebie długość
kijków, a następnie uczyli się prawidłowego chodzenia. Dla rozpoczynających podróż z Nordic
Walking początki nie były łatwe. Nad techniką
czuwał jednak trener, który dbał o poprawną
technikę, cierpliwie tłumacząc i ćwicząc wraz
ze wszystkimi.
Po krótkiej rozgrzewce i opanowaniu podstawowych kroków, uczestnicy wyruszyli na
spacer trasą promenady. Wspólne ćwiczenia w
grupie pozwoliły na wzajemną integrację, rozmowy, poprawę nastroju i doskonalenie formy.
Składam serdeczne podziękowania panu
Bartoszowi Zakrzewskiemu za zaangażowanie, wsparcie i pomoc oraz bezinteresowne
działanie dla osób 50+ na polu promowania
zdrowego stylu życia.

KULTURA

KULTURA

BŁAŻEJEWO
PIĘKNIEJE

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

Kochany człowiek nigdy nie umiera,
żyje wciąż w myślach, słowach i wspomnieniach.
Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii
pogrzebowej

Śp. Henryka Patoki
Naszego kochanego męża, taty, teścia i dziadka
składamy
księdzu proboszczowi
Grzegorzowi Zbączyniakowi,
panu organiście, firmie pogrzebowej,
rodzinie, znajomym oraz delegacjom
za komunię św., złożone intencje mszalne,
kwiaty i wspólną modlitwę
z całego serca Bóg zapłać.
Żona z dziećmi i wnukiem
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Kolejka 02/03.10. 2015
Juniorzy
Kotwica Kórnik- Zawisza Dolsk 12:1.
Bramki:Przewoźny x4, Wąsowicz x3, Surdyk, Wrombel, Tomczak, Szymankiewicz i
Marciniak
Orlik E1
Kotwica – UKS Śrem 1:16. Bramka: Michalski
Orlik E2
Kotwica – UKS Śrem 5:3 Bramki: Borys
Piętka x2, Maciej Wiatr x2, Piotr Rozmiarek
Trampkarze
Mecz z NKS Niepruszewo chłopcy wygrali
walkowerem, ponieważ drużyna Gospodarzy nie zjawiła się na boisku.
Seniorzy
Kotwica Kórnik- Lechia Kostrzyn 1:3 Bramka dla Kotwicy: Nowak
Seniorki
Olimpia II Szczecin- Kotwica Kórnik 0:2
Bramki: Jędraszyk, Weber
Młodziki
Kotwica Kórnik- UKS Śrem 0:2
Kolejka 26/27.09.2015
Trampkarze
Kotwica Kórnik- Warta Śrem 3:0 Bramki
: Filip Soroko, Bartek Zgarda oraz Rafał
Rozmiarek. Dwukrotną asystą popisał się
w tym meczu Bartek Zgarda!
Młodzik
Warta Śrem-Kotwica Kórnik- 0:3 Bramki:
Kledzik x2, Pogonowski
Orlik E1
Warta Śrem- Kotiwca Kórnik 7:0
Juniorzy
Kotwica Kórnik- Kopernik Poznań 9:2
Bramki: Surdyk x2, Wąsowicz x2, Marciniak x2, ?(Zboralski lub Welc), Przewoźny,
Alankiewicz
Orliki E2
Kotwica Kórnik- Warta śrem 9:2.
Bramki zdobyli: Filip Wittman, Kuba Loga,
Maciej Wiatr x3, Mateusz Kasprowicz x2,
Dawid Szymaniak, Igor Checiek
Żaki
Kotwica Kórnik-1920 Mosina 2:3 (bramki:
2x Jeremiasz Michalak)
Kotwica Kórnik- Przemysław Poznań 0:4
Kotwica Kórnik- UKS Śrem 0:7
Seniorzy:
GLKS Wysoka - Kotwica Kórnik 1:3
T.Nawrot(k), D.Kowalewski, samobójcza.
Seniorki:
Kotwica Kórnik- GOSRiT Luzino 4:1
Serafiniak, Boruch x2, Cerajewska.
Seniorzy po 9 kolejkach z dorobkiem
15pkt zajmuja 6 miejsce w tabeli IV ligi gr.
północnej.
Seniorki po 6 kolejkach z dorobkiem
9 pkt zajmuje 6 miejsce w tabeli II ligi gr
kuj-pomorskiej.
Opr. Aleksandra Chojnacka
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Wieści z „Brylanta”

KOLARSTWO

W dniach 11-13 września członkowie Stowarzyszenia Biegowego BRYLAT-KÓRNIK
uczestniczyli w 6 Festiwalu Biegów w Krynicy Zdrój. Wyjazd zaplanowany był od ubiegłego
roku i dzięki dofinansowaniu z Gminy Kórnik udział w nim wzięło 19 osób m.in.:
Zbigniew Baraniecki, Marek Broniewski, Janek Buszkiewicz, Krzysztof Buszkiewicz,
Michał Jóźwiak, Katarzyna Kaczmarek, Agnieszka Kmiecik, Michał Klonowski, Tadeusz
Kozłowski, Witold Ludwa, Piotr Markiewicz, Hubert Nowicki, Mariusz Pelczyk, Ilona Potocka, Maciej Potocki, Ewa Sobkowiak, Józef Topolewski, Agata Walaszczyk, Grzegorz
Wojtaszek, Filip Żelazny.
Tegoroczna edycja festiwalu obejmowała 21 biegów trwających aż trzy dni, a liczba
uczestników przekroczyła siedem tysięcy osób. W Festiwalu mógł biegać każdy, zarówno
dziecko jak i dorosły. Opis wszystkich biegów:
1 - Koral Maraton, 2 - Półmaraton, 3 - Bieg 7 Dolin - Ultramaraton (100 km), 4 - Ultramaraton (64 km), 5 - Bieg Górski (34 km), 6 - Bieg (15 km), 7-Życiowa Dziesiątka (10
km), 8 - Bieg Nocny (5 km), 9 - Nocny Minimaraton Rodzinny (4219,5 m), 10 - Bieg na
Jaworzynę (ok. 4 km), 11 - Sztafeta maratońska (10 km + 10 km + 10 km + 12,195 km),
12 - Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking (ok. 3 km), 13 - MTB na Jaworzynę,
14 - Biegi Deptaka Krynickiego dla dzieci (420 m i 600 m), 15 - Bieg Kobiet (dystans 600
m), 16 - Bieg Przebierańców (600 m), 17 - Bieg na dystansie Mili, 18 - Bieg na dystansie
1 km, 19 - Bieg Małopolski (600 m), 20 - Sztafeta deptaka (4x1 km), 21 - Bieg na 3 km.
Każdy „klubowicz” biegł minimum jeden bieg raz. Na uznanie zasługują Panowie:
Maciej Potocki, który przebiegł „Bieg 7 Dolin” o długości 100 kilometrów oraz Michał
Jóźwiak i Grzegorz Wojtaszek, którzy pokonali dystans 64 kilometrów w Ultramaratonie.
Najważniejsze, że każdy z Nas wrócił z pięknymi medalami, przemiłymi wspomnieniami
i pod ogromnym wrażeniem pięknej Krynicy Zdrój.
Katarzyna Kaczmarek

MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
W WYŚCIGACH DWÓJEK I DRUŻYN
Dwa tytuły mistrzowskie, trzy srebrne
medale i dwa brązowe, zdobyły zawodniczki
Jedynki Kórnik w zakończonych w niedziele
w okolicach Kalisza, mistrzostwach kraju w
wyścigach dwójkami, oraz drużyn (składy 4
osobowe) na czas. Zdążyliśmy przywyknąć,
że na koniec sezonu szosowego, który z reguły kończy się właśnie tymi mistrzostwami,
zawodnicy z Kórnika przywożą kilka medali. Nie
inaczej było i tym razem. Dodatkowo do Kórnika
pojechały jeszcze dwa medale zdobyte przez
kórniczanina, jeżdżącego w zawodowej grupie
kolarskiej CCC Sprandi Mateusza Taciaka. W
wyścigu dwójkami jadąc w parze z Jarosławem
Maryczem zdobył brązowy medal, natomiast
pełen sukces osiągnął w niedziele, zdobywając
wraz z kolegami z zespołu tytuł Mistrza Polski
po raz drugi z rzędu. Wracając jednak do zawodników UKS Mróz Jedynka Kórnik, to zdobycze medalowe padły łupem jedynie dziewcząt.
Drużyna chłopców jadąca w składzie Wojciech
Bystrzycki, Hubert Jańczyk, Jan Łamaszewski
i Patryk Mazurczak zajęła 13 miejsce. Wynik
chłopców nie jest wykładnikiem tego co powinni
osiągnąć. Niestety choroba w ostatnim tygodniu
przed zawodami zmogła najlepszego z zespołu
Wojtka Bystrzyckiego. Dodatkowo wypadek
Patryka Mazurczaka (potrącenie przez samochód) i przymusowy rozbrat z rowerem przez
ostatnie 3 tygodnie, spowodowały że kórniczanie pojechali powalczyć już tylko o jak najlepsze
miejsce. Zdaniem trenera w normalnych warunkach stać ich było na zajęcie miejsca od 4 do 6.
Sporą niespodziankę sprawiły juniorki młodsze
jadące w składzie: Natalia Szymczak, Gracjana
Radzicka, Karolina Przybylak i Joanna Golec,

SPORT

SPORT

Wyniki
meczów
Kotwicy

Ekipa „Mróz” po dekoracjach

zdobywając srebrny medal. Do „złota” zabrakło
zaledwie 7 sekund. Zwyciężyła broniąca tytułu
drużyna Stali Grudziądz, a podium uzupełnił
zespół KTK Kalisz. Sporego pecha miały w
wyścigu dwójek, Karolina Przybylak i Joanna
Golec. Tej drugiej na starcie z kompletnie niewiadomych przyczyn spadł łańcuch. Po szybkiej
i sprawnej akcji trenera, Asia straciła jedynie
ok. 15 sek., ale gdy popatrzymy w wyniki, że
nasze dziewczęta straciły do podium zaledwie
8 sekund, to żal pozostaje duży. Na szczęście
mocno zmotywowane i skoncentrowane kórniczanki, w pięknym stylu powetowały sobie
niepowodzenie w wyścigu drużynowym. Piątkowe zmagania w wyścigach dwójek na czas w
doskonały sposób rozpoczęły Nikol Płosaj (19
lat) i Weronika Humelt (18 lat), zdobywając złoty
medal w kategorii do 23 lat, a srebrny wśród
Elity (seniorek) kobiet. Srebro wśród młodzieżowców, ze stratą aż 32 sekund zdobyła ekipa
Pacifiku Toruń, natomiast brąz druga dwójka
Mróz Kórnik, Viktoria Żegleń i Natalia Morytko.
W Elicie kobiet natomiast zwyciężyły po raz
drugi z rzędu siostry Monika i Paulina Brzeźne
z Pacifiku Toruń. W niedzielnych zmaganiach

drużyn na czas w Elicie kobiet najlepsze
okazały się zawodniczki Pacifiku Toruń, przed
Mróz Jedynką Kórnik w składzie; Nikol Płosaj,
Weronika Humelt, Natalia Radzicka i Natalia
Nowotarska. Podium w elicie uzupełnił zespół
Atom Mat Dzierżoniów. Wymieniona drużyna
z Kórnika, której najstarsza zawodniczka ma
19 lat okazała się bezkonkurencyjna wśród
młodzieżowców (do lat 23), pokonując drugi
zespół Pacifiku. Na trzecim stopniu podium
stanęła druga drużyna Jedynki Kórnik w składzie: Alicja Ratajczak, Viktoria Żegleń, Natalia
Morytko i Patrycja Jędrzejczak. Warto dodać, że
Natalia Radzicka startowała praktycznie prosto
po chorobie, a Alicja Ratajczak (obie nie brały
udziału w piątkowym wyścigu dwójek) wręcz nie
wyleczona, dlatego uzupełniła skład drugiego,
a nie pierwszego zespołu. W przyszły weekend
pozostały do rozegrania jeszcze Mistrzostwa
Polski na torze w Pruszkowie w konkurencjach
nie olimpijskich, oraz torowe mistrzostwa kraju
LZS. Następnie zasłużony odpoczynek, który
przyda się wszystkim.
Paweł Marciniak

Na zakończeniu strzeleckich zmagań
na zawodników czekały pyszne wypieki,
gorąca herbata i wyśmienite zupy. Ukoronowaniem dnia było wręczenie pucharów,
medali, dyplomów i nagród rzeczowych.
Historia Międzyszkolnych Otwartych
Turniejów Łuczniczych, organizowanych
pod patronatem SZS „Wielkopolska” przez
Klub Sportowy Leśnik w Poznaniu sięga
2006 roku. Do tej pory odbyło się 19 takich
zawodów (2 razy w roku: wiosną i jesienią).
Dziesiąty turniej jesienny był pierwszym,
jaki odbył się poza Poznaniem. Na skutek
przejściowych problemów z torami przyja-

ciół z „Leśnika” organizacji imprezy podjęła
się sekcja łucznicza w Radzewie, działająca
przy UKS Jedynka-Kórnik. To właśnie od
tego turnieju zaczęła się radzewska przygoda z łucznictwem.
W 2010 roku uczniowie szkoły z Radzewa wystartowali w V Jesiennym Międzyszkolnym Otwartym Turnieju Łuczniczym.
Zajęli w nim co prawda przedostatnie
miejsce, ale nie zniechęcili się i opłaciło
się. Nasza sekcja z roku na roku prężnie się
rozwija, notując coraz bardziej wartościowe
rezultaty.
Karol Niemier

JESIENNY MIĘDZYSZKOLNY OTWARTY

TURNIEJ ŁUCZNICZY
W RADZEWIE

Sport to zdrowie - Odrobina ruchu
W dniu 24 października odbędzie
się w Kórniku bieg na dystansie 5 i
10 kilometrów, który stanowi imprezę
wpisaną w Wielkopolską Ligę Biegową,
która odbywa się w różnych miastach
naszego regionu. Każdy kto pokona
wybrany przez siebie dystans otrzyma
medal, a najlepsza trójka wśród kobiet
i mężczyzn zarówno na 5, jak i na 10
kilometrów otrzyma atrakcyjne nagrody.
Impreza odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 14.00. Rywalizacja
będzie przebiegała następującymi ulicami: Dworcową, Wojska Polskiego, Pocztową, Placem Niepodległości, Średzką,
Parkową, Z. Celichowskiego, Aleją
Flensa, na powrót Parkową i Średzką,
Wiatraczną, A. Wróblewskiego, Wł.
Zamoyskiego i na zakończenie wracamy

ponownie na ulicę Dworcową. Biegnący
na 5 kilometrów przemierzą tę pętlę raz,
a ci, którzy pobiegną na 10 kilometrów
opisaną trasę pokonają dwukrotnie.
Zapisywać się na zmagania w ramach Wielkopolskiej Ligi Biegowej można elektronicznie na stronach internetowych: www.wielkopolskaligabiegowa.pl
i www.biegbialejdamy.pl.
Zapraszamy Państwa do udziału
w tym biegu. Spotkajmy się 24 października i pokażmy, że sport może
być wspólną pasją całych rodzin, bo
nawet jeśli nie pobiegniemy, to zawsze
możemy kibicować tym, którzy staną
na linii startu. Zatem, do zobaczenia 24
października!
Fundacja Waleczne Serca

nr 17/2015

26 września 2015 roku w Radzewie odbył się X Jesienny Międzyszkolny Otwarty
Turniej Łuczniczy.Frekwencja tym razem
nie dopisała, w przeciwieństwie do pięknej
pogody. Na starcie pojawili się uczniowie
z 6 szkół.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła
Szkoła Podstawowa w Radzewie. Na drugim
miejscu, z nieznaczną stratą zawody ukończyli
gimnazjaliści z Kórnika, zdobywając pierwszy
puchar w historii tych turniejów. Uczniowie obu
tych szkół są zawodnikami UKS Jedynka-Kórnik. Na najniższym stopniu podium stanęła
drużyna Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
Indywidualnie w kategorii 15+10 metrów wśród
dziewcząt wygrała Roksana Toboła przed
Zuzanną Banecką. Wśród chłopców drugi
był Wojciech Radziejewski, a trzeci Tomasz
Frąckowiak. W rywalizacji starszej młodzieży, która strzelała z 30 metrów dominowało
Gimnazjum w Kórniku. Zwycięstwa odnieśli
Agata Radziejewska i Bartosz Radziejewski,
a na drugim stopniu podium stanęli Dominika
Frąckowiak i Michał Najewski.

9 października 2015 r.
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ORLIK 2015/2016
W dniu 10 września na boisku Orlik w
Kórniku odbył się turniej o puchar Premiera RP.
Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny chłopców i 3 drużyny dziewcząt z klas IV-V.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa wygrywając mecze
z SP Kórnik 1:0, SP Bnin 6:0.
Drugie miejsce wywalczyły piłkarki z SP
1 Kórnik, trzecie z SP Bnin. Wśród chłopców
zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Bnina
pokonując szkołę z Kórnika 4:1 i remisując
z Szczodrzykowem 1:1. SP Szczodrzykowo
po meczu remisowym z Kórnikiem 5:5 zajęła
drugie miejsce a trzecie SP 1 Kórnik. Zawody
przeprowadził p. Dariusz Śmigielski.
Sponsorem poczęstunku i wody był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku.

GMINNY DRUŻYNOWY
TENIS STOŁOWY - 29.09.2015 r.
Tradycyjnie zawody odbyły się w Szkole
Podstawowej w Radzewie.
DZIEWCZĘTA:
1. SP Szczodrzykowo (Maria Haremska, Zofia
Śmigielska, Maja Baranowska)
2. SP Radzewo
3. SP Bnin
4. SP Kórnik
Wyniki meczy:
Szczodrzykowo - Radzewo 3:1, Szczodrzykowo - Bnin 3:0, Szczodrzykowo - Kórnik 3:0,
Radzewo - Bnin 3:0,
Radzewo - Kórnik 3:0, Bnin - Kórnik 3:0
CHŁOPCY:
1. SP Szczodrzykowo (Filip Jankowski, Rafał
Sodkiewicz, Bartosz Bukczyński)
2. SP Bnin
3. SP Radzewo
4. SP Kórnik
Wyniki meczy:
Szczodrzykowo - Bnin 3:0, Szczodrzykowo - Kórnik 3:0, Szczodrzykowo - Radzewo
3:1,Bnin - Radzewo 3:2
Bnin - Kórnik 3:0, Radzewo - Kórnik 3:0
Zespoły dziewcząt i chłopców z Szczodrzykowa będą reprezentowały gminę w zawodach
powiatowych. Puchary przechodnie fundowane
ufundowane zostały przez Gościniec „Marzymięta” oraz UKS „Jedynka-Kórnik”, natomiast
medale dzięki wsparciu Rady Rodziców przy
SP w Radzewie. Zawody przeprowadził p.
Karol Niemier.

70 lat
Liceum Ogólnokształcącego
im. Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
WYNIKI TURNIEJU SZACHOWEGO Kórnik 18.09.2015 r.
1.m Duszczak, Dariusz
2000/4,5/9,00/1;2;1;2;/A 1979
2.m Derpiński, Artur
2000/4,0/10,50/4;2;1;/A 1979
3.m Zgarda, Jakub
2000/3,0/5,00 2;3;2;/ A 2004
4.m Sibilska, Katarzyna
1000/0,5/2,00/A 1991
Zawodnicy rozegrali turniej systemem
„każdy z każdym” po dwie partie.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki
i dyplomy. Zwycięzca otrzymał pamiątkową
statuetkę. Zawody przeprowadził p. Ryszard
Bartkowiak.

JUBILEUSZOWA SIATKÓWKA
W tej niecodziennej imprezie zorganizowanej z okazji Jubileuszu brało udział ponad
40 uczestników oraz liczna rzesza kibiców.
W niezwykle miłej atmosferze można było
podziwiać umiejętności siatkarskie starszych
absolwentów i absolwentek z różnych pokoleń. Mecze były zacięte, często o zwycięstwie
decydował tie-break.
Wśród kobiet zwyciężył zespół „JUBILATEK” pod kierunkiem p. Anetty Szarzyńskiej,
drugie miejsce zajęły „PASJONATKI” prowadzone przez niezawodną uczestniczkę
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wszelkich turniejów w liceum p. Olgę Stelmach.
Trzecie miejsce przypadło zespołowi
„RAUKUSIE”, które w większości grały z dawną
wychowawczynią liceum.
Wśród mężczyzn zwyciężył zespół „ABSOLWENCI” zebrani przez p. Adama Nowickiego. Kolejne miejsca przypadły zespołom ZS
Kórnik nr 1 i ZS Kórnik nr 2 przygotowanych
przez nauczyciela p. Andrzeja Palucha. Całością imprezy koordynowała p. Iwona Rauk,
a pamiątkowe koszulki na turnieje szachów
oraz siatkówki sponsorował absolwent p.
Marcin Grześkowiak. Z kolei drobne upominki
przekazali także p. Magdalena Matelska–Bogajczyk z Wydziału Promocji Kórnik, KCRiS
OAZA oraz Hurtownia pp.Powąsków. Zawody
sędziowali: p. Dorota Frąckowiak i p. Andrzej
Paluch - dziękujemy.
HISTORIA SPORTU SZKOLNEGO
1945 - 2015
Z okazji jubileuszów Liceum oraz ZS Kórnik
ukazały się wydawnictwa sportowe. W roku
2005 roku z okazji 60-lecia liceum i ostatnio z
okazji 70-lecia ZS-LO Kórnik. Autorką opracowań jest nauczycielka p. Iwona Rauk. W książkach zawarta jest „Historia Sportu Szkolnego”
a w nich wszystko to, co się działo na sportowo
w szkole. Osiągnięcia uczniów – sportowców,
zdjęcia, wspomnienia a także nazwiska tych,
którzy brali udział w mistrzostwach szkoły,
konkursach literackich, plastycznych, medalistów mistrzostw powiatu, województwa. Są
też informacje o osiągnięciach uczniów w kraju
i za granicą. Całość opracowania upiększają
zdjęcia z różnych imprez. Sponsorem ksiązki
był p. Maciej Olejnik. DZIĘKUJEMY! Także
dziękujemy wszystkim tym absolwentom
szkoły, którzy z różnych okazji wspomagają
działalność sportową liceum.
GMINNY 4-BÓJ LKKOATLETYCZNY
- 22.09.2015 r.
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku a zawody sędziowali
wszyscy nauczyciele szkół uczestniczących w
imprezie. Dwie najlepsze szkoły wśród dziewcząt i chłopców pojadą na zawody powiatowe.
Chłopcy
1. SP 2 Kórnik-Bnin - 636 p. (Krzysztof Maślanka - 152 p. ind. I m., Maksymilian Pogonowski
– 135 p. ind. II m., Adrian Rataj – 132 p. ind. III
m., Dominik Czechak – 116 p.ind. V m., Hubert
Wojciński - 101p.)
2. SP 1 Kórnik - 485 pkt. (Dawid Smajdor – 113
p., Jakub Madejczyk – 113 p., Bartosz Gąska
– 81 p. Stanisław Osetek – 94 p., Adam Stankiewicz – 84 p.)

3. SP Radzewo - 415 pkt.
4. SP Szczodrzykowo - 413 p. (Mateusz Stępa
-128 p. - ind. IV m.)
Najlepsze wyniki uzyskali:
60 m - Dominik Czechak (B) - 9, 67, Stępa
Mateusz (Szcz.) - 9,77
W dal - Maksymilian Pogonowski (B) - 4,05,
Krzysztof Maślanka (B) - 3,97
p. pal. Krzysztof Maślanka (B) – 39 m,
Michał Sobkowiak (Szcz.) i Dominik Czechak
(B) - 36 m.
1000 m - Mateusz Stępa (Szcz.) 4:25,65,
Paweł Wojtysiak (Szcz.) 3:44,94
Dziewczęta
1. SP 1 Kórnik - 744 pkt. (Agnieszka Szekiełda
-170 p-ind. II m, Karolina Kapiton – 157 p- ind. III
m.), Zofia Wartecka -156 p. - (ind. V m., Barbara
Wartecka - 141 p., Barbara Gorzałczana 120 p.)
2. SP Szczodrzykowo - 730 pkt.- (Maria Haremska - 187 p.- ind. I m., Daria Norberczak - 146
p., Hanna Śmigielska – 141 p., Emilia Jaskuła
– 137 p., Klaudia Sobisiak – 119 p.)
3. SP2 Kórnik - Bnin (Nikola Rozmiarek ind. III
m. - 157 p., Natalia Woźniak- 149 p. ind. VI m.)
4. SP Radzewo - 431 p.
Najlepsze wyniki uzyskały:
60 m - Agnieszka Szekiełda (K) 9,67, Magdalena Sułkowska (R) - 9,93
W dal - Karolina Kapitan (K) 3,55, Zofia
Wartecka i Agnieszka Szekiełda (K) - 3,49 p.
pal.- Maria Haremska (Szcz.) – 38 m, Zofia
Wartecka i Barbara Gorzałczana (K) po 30 m.
600 m - Karolina Kapiton (K) - 2:11,57, Maria
Haremska (Szcz.) 2:11,96, Daria Nornberczak
- (Szcz.) 2:14,08
HALOWA PIŁKA NOŻNA
PODSTAWÓWEK
Pierwszy sukces sportowy odniosła nasza
nowa Szkoła Podstawowa w Kamionkach,
wygrywając mistrzostwa gminy w halowej piłce
nożnej. Zespół prowadzony przez p. Rafała
Węglarza grał w składzie: Daniel Zuber, Borys
Pietka, Filip Kawalec, Filip Szczupakowski,
Szymon Ratajczak, Maurycy Jeske, Mateusz
Lesków, Roland Kaczmarek, Jakub Kikowski,
Bartosz Ziółkowski i Kornel Nowak. O miejscu
drugim Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
zadecydowała ostatecznie różnica bramek.
Kolejne miejsca zajęły szkoły z Bnina i Szczodrzykowa.
Mistrz gminy pojedzie pod koniec października na zawody powiatowe.
Wyniki meczy: Szczodrzykowo - Kórnik
0:0, Kamionki – Bnin 2:2, Kórnik – Bnin 3:0,
Szczodrzykowo - Kamionki 1:5,
Kamionki - Kórnik 1:1 i Bnin – Szczodrzykowo 3:2. Organizatorem imprezy, która
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POWIATOWE SZTAFETOWE
BIEGI PRZEŁAJOWE
Kórnik - 2.10.2015 r. OSiR
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku był
organizatorem największej imprezy sportowej
organizowanej dla szkół powiatu poznańskiego.
Było to kolejne spore wyzwanie dla działaczy,
nauczycieli wf, OSiR w Kórniku, by sprostać
organizacji tak dużej imprezy.
W pięknym Ośrodku Sportu i Rekreacji, po
uroczych zakątkach Zwierzyńca - lasu PAN w
Kórniku biegały w sztafetowych biegach przełajowych najlepsze szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne gmin powiatu
poznańskiego. Wspaniała pogoda sprzyjała
biegaczom. Razem w imprezie uczestniczyło
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780 osób, w tym 620 zawodników, 118 opiekunów, 32 sędziów - nauczycieli wf Młodzieżowych Organizatorów Sportu – wolontariuszy
z Gimnazjum oraz Zespołu Szkół w Kórniku.
Wyniki sztafet:
SZKOŁY PODSTAWOWE - 19 szkół
1. SP 2 Luboń
2. SP Suchy Las
3. SP Lusowo
4. SP Stęszew
5. SP 1 Mosina
6. SP Rokietnic
8. SP 1 Kórnik, 13. SP Szczodrzykowo, 16. SP
Kamionki, 17. SP 2 Kórnik, 19. SP Radzewo
GIMNAZJA dziewczęta - 15 szkół
1. ZS Puszczykowo
2. G. Tarnowo Podgórne
3. ZS G. Pobiedziska
4. G. 1 Luboń
5. G.1 Mosina
6. G. Stęszew
11 Gim. Kórnik, G. Robakowo nie ukończyło
biegu - kontuzja zawodniczki
GIMNAZJA – chłopcy - 17 szkół
1. ZS Puszczykowo
2. G. Tarnowo Podgórne
3. G. 2 Luboń
4. G. Suchy Las
5. G. ZS G.Pobiedziska
6. G. Kórnik
11. G. Robakowo
Gimnazjum Kórnik 11 m. Gimnazjum
Robakowo nie ukończyło biegu – kontuzja
zawodniczki.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – dziewczęta - 4 szkoły
1. ZS Puszczykowo
2. ZS 2 Swarzędz
3. ZS Bolechowo
4. ZS Kórnik
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - chłopcy- 5 szkół
1. ZS Puszczykowo
2. ZS 1 Swarzędz
3. ZS 2 Swarzędz
4. ZS Kórnik
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe,
które są organizowane w jednym dniu i jednocześnie dla szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych są największą
imprezą sportową organizowaną przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
ARA

zmagania
koszykarzy
W ostatni weekend września 2015 r. 14
drużyn z całej Polski – 8 męskich i 6 żeńskich – spotkało się w Krzesinach i Kórniku
by rozegrać turniej towarzyski poświęcony
pamięci Macieja Frankiewicza. Były zastępca
Prezydenta Miasta Poznania, oprócz swojej
pracowitości w dążeniu do rozwoju miasta,
zapisał się w historii szczególnymi zasługami
dla rozwoju poznańskiego sportu.
Mecze rozgrywane były w hali Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu
oraz Centrum Rekreacji i Sportu Oaza w
Kórniku. Łącznie w ciągu 3 dni rozegrano
35 meczów, po których zarówno w kategorii
dziewczynek i chłopców najlepsza okazała
się Kadra Pomorza. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
W kategorii dziewczynek, 6 drużyn grało
w grupie systemem „każdy z każdym”. W
rozgrywkach chłopców zostali oni podzieleni
na dwie grupy, a po fazie grupowej systemem pucharowym wyłoniono poszczególne
miejsca. Poniżej przedstawia się klasyfikacja
końcowa.
Dziewczynki:
1. Kadra Pomorza
2. MUKS Poznań
3. Kadra Wielkopolski
4. MUKS Supravis Bydgoszcz
5. UKS Krzesiny Poznań
6. Wisła Kraków
Chłopcy:
1. Kadra Pomorza
2. Kadra Województwa Lubuskiego
3. MKS Dąbrowa Górnicza
4. Śląsk Wrocław
5. Kadra Mazowsza
6. MKS Pruszków
7. Biofarm Basket Junior Poznań
8. Rawia Rawicz
MVP turnieju:
Daniel Żiółkowski – Kadra Pomorza
Najlepsza piatka: Piotr Lis – Kadra Pomorza, Norbert Maciejak – Kadra Lubuskiego,
Tomaszl Pustelnik – MKS Dąbrowa Górnicza,
Marek Mitman – Śląsk Wrocław, Kacper
Gordon – Kadra Mazowsza
W imieniu organizatorów specjalne podziękowania przekazujemy dla Pani Joanny
Frankiewicz, Pana Dyrektora ZSO nr 2 Andrzeja Karasia, Pana Wojciecha Kiełbasiewicza, Pana Michała Żukowskiego, Pana Zenona Rybarczyka, Pana Michała Kaczmarka
oraz dla Firm Biofarm, Atrem, Fundacji PBG
i Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, dla Pani Katarzyny Suss, Pana Bartosza Sikorskiego, Pana Andrzeja Śniadka,
nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów
ZSO nr 2 oraz chłopaków z Biofarmu Basket.
Bez Państwa pomocy impreza nie była by tak
udana. Zdjęcia na stronie:
http://biofarmbasketjunior.poznan.pl/
basket/u13-turniej-im-macieja-frankiewicza-za-nami-3080
Organizatorzy turnieju

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Sporti nieSzkolny
tylko ...

odbyła się w hali OAZA była SP 1 Kórnik a
sędziowali nauczyciele szkół uczestniczących
w mistrzostwach.
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Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, kornik@kornik.pl
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74 tel. alarmowy: 602 620 736

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

WARSZTATY
KONSERWATORSKIE

Kontakt do
Szkoły Podstawowej
w Kamionkach:
sekretariat:

882-802-266

intendent:

665-937-321

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

WAŻNE TELEFONY:

Pogotowie ratunkowe 999,

świetlica klas I-III: 665-937-286
księgowość:

665-937-315

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

* „Atrakcyjna praca w Ochronie: Radzewo i okolice. Zatrudnimy od zaraz osoby z orzeczeniem. Kontakt: 517-574-533
Sprzedam kurczaki wiejskie ubite, możliwość dowozu. Tel. 695 618 733
* Kompleksowa budowa dachów, ściaganie eternitu, adaptacja poddaszy, szybko, tanio i solidnie 513-540-581
* Willa „Nestor” poszukuje osoby do pracy w godzinach nocnych – 21.00 -7.00 ( praca co drugą noc ). Tel. 695 191 800
* Zatrudnię panią do sklepu spożywczego w Robakowie tel. 604126690
* Zatrudnię pracownika do pakowania mebli tapicerowanych w miejscowości Skrzynki. Tel. 501-794-666
* Przyjmę emeryta lub rencistę do pomocy przy drobnych pracach konserwatorskich w domu i w ogrodzie” tel 602 687 901
* Borówiec segment gotowy do zamieszkania 115 m², 70000 zł + 132 raty po 1500 zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodową w Śremie, 340 m². Domek murowany z piwnicą 25 m² + gosp. 10 m², prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Przyjmę do pracy na produkcji w hurtowni owoców i warzyw. Tel. 501 250 770
*Kurki oswojone 20-tygodniowe sprzedam, dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Oddam glinę z piaskiem z wykopu. Tel. 519 128 087
*Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1296 m² położoną nad jeziorem w Środzie Wielkopolskiej. Tel. 726 639 952
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę i pralkę stan bdb, gwarancja rozruchowa - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Zatrudnię dekarzy z doświadczeniem w zawodzie. Praca stała, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 602 785 602.
*Okazja! Działka budowlana na sprzedaż, Mieczewo, 1536 m², 129 tys. zł, media. Tel. 501 696 279
*Studio Atelier Paulina Latusek przyjmie praktykantów w zawodzie fryzjer. Kórnik ul. Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479
*Usługi remontowo-budowlane, tanio. Tel. 782 513 000
*Poszukuję pani do sprzątania, Biernatki. Tel. 608 518 789
*Sprzedam tanio kuchenkę gazową na butlę propan gaz, kolor biały. Tel. 507 298 320
*Sprzedam 32 arkusze blachy falistej ocynk., wym. 200x87 cm, fala 3,5. Tel. 605 940 375
*Kórnik-Bnin mieszkanie w stanie deweloperskim 75m²/4pok, działka 86m², 279.000 zł Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Kórnik ul. Staszica mieszkanie 2 pok., parter 37,4 m², 160.000 zł, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Kórnik-Bnin mieszkanie w szeregowcu z garażem 76,3m², 339.000 zł, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Kórnik-Bnin mieszkanie w szeregowcu z garażem i ogródkiem 69,6m², 360.000 zł, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Dom do wynajmu, atrakcyjny, w Bninie 130m² z ogrodem 2500 zł, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Poszukujemy mieszkania 2 pokoje w Bninie, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Poszukujemy działek dla naszych klientów, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Profesjonalna obsługa przy sprzedaży, zakupie nieruchomości, Golden Loft. Tel. 605 464 646
*Sprzedam atrakcyjną działkę w Dębiczku 700m²/45000 zł, Golden Loft. Tel. 731 119 118
*Na sprzedaż ładny dom w Kamionkach, 90m², Golden Loft. Tel. 731 119 118
*Sprzedam piecyk gazowy na butle, prawie nowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne, stare obrazy religijne, 2 sztuki, cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 34 m² w Kórniku przy ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Sprzedam drukarkę do drukowania etykiet nowa DYMO LabelPoint 350 oraz dwie szafki do sypialni nocne, tanio. Tel. 506 490 723

KIEDY? I CO TAKIEGO?

Ogłoszenia DROBNE

11 - 12. IX
9 - 1O. X
GODZ. 12.00

Powrót do kolebki papiernictwa - czyli niecodzienny świat
papierów dalekowschodnich. Na deser ORIGAMI!

6 - 7. XI
GODZ. 12.00

Epistolograﬁa - czyli niezwykła sztuka pisania listów
i tajemnice dawnej korespondencji.

11 - 12. XII
GODZ. 12.00

Passe - Partout, czyli rama w ramie - o tym jak
oprawiać dzieła sztuki i rodzinne pamiątki.

- GDZIE? -

wszystkie wydarzenia
odbywają się w Klaudynówce,
pod Zamkiem w Kórniku

Aby uczestniczyć w zajęciach
wystarczy się zapisać:
tel. 603 508 544
lub fundacja@fzk.pl

WSTĘP WOLNY

Projekt doﬁnansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz środków własnych Fundacji Zakłady Kórnickie i PAN Biblioteki Kórnickiej
dodatkowe informacje:
informacje organizacyjne: Grażyna Pietrzak, tel. 603 508 544 i Magdalena Bieniaś - Szkopek, tel. 531 984 280
więcej informacji na www.fzk.pl i na Biblioteka Kórnicka

FUNDACJA ZAKŁADY
KÓRNICKIE

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. 23), lub przekazywać telefonicznie.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3500 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 23 października 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 16 października 2015 r.

Nikol Płosaj najlepsza w elicie
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9 października 2015 r.
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