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W tym numerze także:
- bieżące inwestycje w naszej gminie
- o problemach Koninka
- Dzień Misia
- zaproszenia na imprezy kulturalne
- sukcesy sportowe
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OBRAdY KOmiSji mAŁYch miAST

W dniach 19-20 listopada burmistrz Je-
rzy Lechnerowski uczestniczył w obradach 
Komisji Małych Miast Związku Miast Pol-
skich, które odbyły się w Śremie. Dyskuto-
wano między innymi na temat planowanych 
zmian w przepisach finansowych, w tym 
o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, 
co odbije się negatywnie na wpływach do 
budżetów samorządów. Podniesiono także 
temat nowej ustawy o rewitalizacji miast. 

dNi PRAcOwNiKA SOcjAlNEgO

20 listopada burmistrz Jerzy Lechne-
rowski oraz Przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Kultury i Polityki Społecznej p. Irena 
Kaczmarek uczestniczyli w obchodach Dnia 
Pracownika Socjalnego, połączonego z 
obchodami 25-lecia OPS w Kórniku. Przed-
stawiciele samorządu złożyli pracownikom 
OPS okolicznościowe gratulacje i życzenia. 

REKUlTYwAcjA NA fiNiSZU

24 listopada odbyło się spotkanie bur-
mistrzów oraz sołtysa, a za razem radnego 
z Czmonia Jerzego Rozmiarka z przedsta-
wicielami spółki SATER oraz wykonawcy 
dotyczące ostatnich działań związanych 
z rekultywacją składowiska odpadów w 
Czmoniu.  

Planowane zakończenie prac przewidy-
wane jest w połowie grudnia br. 14 stycznia 
2016 r. odbędzie się oficjalne otwarcie 
zrekultywowanego składowiska. Przypo-
mnijmy, że zadanie zostanie sfinansowane 
przy pomocy środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

X ZjAZd hUfcA ZhP

26 listopada odbył się X Zjazd Hufca 
ZHP Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego. 
Przy udziale delegata Chorągwi Wiel-

kopolskiej ZHP hm. Janusza Wolskiego 
przedstawiono sprawozdania z czteroletniej 
kadencji, przyjęto plany na następne lata 
oraz dokonano wyboru nowych władz. 
Komendantką Hufca na kolejną kadencję 
została hm. Krystyna Antkowiak, funkcje 
zastępców komendantki pełnić będą: 
phm. Anna Biernacka, phm. Zuzanna Szy-
mańska-Bereta oraz pwd. Elżbieta Mytko. 
Skarbnikiem będzie nadal phm. Tomasz 
Nowaczyk. Podczas obrad zaakcentowano 
dwie ważne rocznice. Zjazd odbył się kilka 
dni po 40-tej rocznicy utworzenia Hufca 
ZHP Kórnik oraz 15-tej rocznicy nadania 
mu imienia Tytusa hr. Działyńskiego. W 
obradach udział wziął wiceburmistrz Antoni 
Kalisz.

UciążliwOści PRZY TORAch

27 grudnia odbyło się spotkanie przed-
stawicieli PKP z wiceburmistrzem Antonim 
Kaliszem, sołtysem a za razem radnym 
Andrzejem Surdykiem, funkcjonariuszami 
Straży Miejskiej oraz przedstawicielami 
Wydziału Ochrony Środowiska UM w Kór-
niku.  Dyskutowano na temat problemów 
wynikających z postojów lokomotyw jedne-
go z przewoźników na bocznicy kolejowej 
w Robakowie Osiedlu, przy stacji Gądki. 
Ustalono, że administracja kolei dokona 
działań, które zminimalizują uciążliwości.  

w SPRAwiE 
POdŁącZANiE Się dO KANAliZAcji

1 grudnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskie-
go odpowiedzialnych za: inwestycje, eks-
ploatację techniczną i ochronę środowiska 
spotkali się z przedstawicielami Aquanetu 
w sprawie konieczności przyłączania się 
mieszkańców Borówca i Kamionek do 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przyłączenie się zdecydowanej większości 
mieszkańców jest warunkiem rozliczenia 
inwestycji dofinansowanej z Funduszu 
Spójności.   

Opr. ŁG

Gmina 
atrakcyjna 

turystycznie
W dniu 28 listopada br. w warszawskim 

Hotelu Gromada odbyła się, organizowana 
od 13-stu lat, Wielka Gala „Polska Przed-
siębiorczość 2015”. Podczas tegorocznej 
gali rozstrzygnięto plebiscyty: „Orły Pol-
skiego Samorządu 2015” „Orły Polskiej  
Przedsiębiorczości 2015”, „Orły Polskiego 
Budownictwa” i „Perły Medycyny”. Organi-
zatorami plebiscytów byli: Ogólnopolska 
Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców 
– Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzesze-
nie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firma 
Europa 2000 Consulting Sp.z o.o.

Gmina Kórnik została nagrodzona złotą 
statuetką w plebiscycie „Orły Polskiego 
Samorządu 2015”, w kategorii: „Gmina 
Atrakcyjna Turystycznie”. Statuetkę i cer-
tyfikat dla Kórnika odebrała Magdalena 
Matelska-Bogajczyk, kierownik Wydziału 
Promocji Gminy.

Celem konkursu „Gmina Atrakcyjna 
Turystycznie” jest wyróżnienie tych gmin, 
którepotrafią wykorzystać walory natural-
ne, prężnie rozwijają turystykę na swoim 
terenie i jednocześnie umiejętnie promują 
swój region. Otrzymanym tytułem i certy-
fikatem „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” 
Kórnik może się posługiwać w działaniach 
marketingowych i turystycznych.

Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość” 
to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi 
przedstawicieli zwycięskich podmiotów 
oraz przedstawicieli instytucji branżowych, 
świata polityki i biznesu. Tegoroczna 
uroczystość zgromadziła około 800 osób. 
Gospodarzami tegorocznej gali byli: Olga 
Borys i Krzysztof Ibisz.

 
 Magdalena Matelska-Bogajczyk

Wydział Promocji Gminy
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1. Budowa odwodnienia na os. 
przy ul. Sarniej w Szczytnikach – 
po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 
28 .10 .2015 podp isano umowę na 
wykonawstwo I etapu odwodnienia 
osiedla. Trwają prace związane z bu-
dową odwodnienia. Planowany termin 
zakończenia robót 18.12.2015 r.

2. Budowa chodnika w Pierzchnie 
- realizacja zadania została przesunięta 
na przyszły rok ponieważ część chod-
nika przewidzianego do realizacji w ra-
mach zadania pokrywa się z trasą plano-
wanej do realizacji sieci wodociągowej 
Pierzchno – Runowo – Szczodrzykowo.

Budowa chodnika w Pierzchnie zo-
stanie wykonana wraz z budową sieci 
wodociągowej, której realizacja prze-
widziana jest na rok 2016. 

3. Budowa ul. Poznańskiej w Ka-
mionkach wraz z kanalizacją desz-
czową – zakończono budowę kanali-
zacji deszczowej w ulicy Poznańskiej 
i Mostowej oraz budowę nawierzchni 
ul. Poznańskiej wraz z rondem. Obecnie 
ogłoszono przetarg na budowę ciągu 
pieszo - rowerowego na ulicy Mosto-
wej (na odcinku od ul. Wilczej do ul. 
Piotrowskiej) wraz z oświetleniem oraz 
przebudową chodnika na ulicy Poznań-
skiej (od ul. Mostowej do ul. Stokrotko-
wej). W dniu 27.11.2015 otwarto oferty 
przetargowe (wpłynęły 4 oferty) trwa ich 
weryfikacja. 

4. Budowa chodnika w Dachowie 
wzdłuż drogi powiatowej - trwają roz-
mowy w sprawie możliwości uzgodnie-
nia dokumentacji projektowej chodnika 
bez konieczności budowy odwodnienia 
za pomocą rowów lub kanalizacji desz-

czowej.  Rozważane są równolegle 
możliwości kompleksowej przebudowy 
drogi przy współpracy z Powiatem Po-
znańskim i ZDP.

5. Budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej łączącej Kamionki (ul. mostowa), 
Szczytniki (ul. jeziorna), Koninko 
(ul. lazurowa) – zadanie zostało za-
kończone. Wykonano 1737 mb ścieżki 
o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem. 
War tość ca łego zadania  wynios ła 
859.339,85 zł.

6. Budowa chodnika w Runowie 
- ustalono zakres projektu, zlecono 
opracowanie dokumentacji. ZDP pier-
wotnie nie zaakceptował rozwiązań 
projektowych. Przygotowano ponowne 
wystąpienie. Uzyskaliśmy pozytywną 
opinię. Do końca bieżącego roku pla-
nowane jest zakończenie opracowania 
dokumentacji projektowej.

7 .  Budowa chodnika przy ul . 
Wspólnej w Szczytnikach – dwa prze-
targi zostały unieważnione ponieważ 
wszystkie złożone przekraczały wartość 
zadania. Zmniejszono zakres rzeczowy 
zdania i ogłoszono kolejny przetarg. 
W dniu 23.11.2015 r. podpisano umowę 
na budowę chodnika. Planowany termin 
zakończenia zadania 18.12.2015 r.

8. Budowa chodnika ul. mickie-
wicza w Kórniku – zadanie związane 
z budową chodników zakończono. Trwa-
ją czynności odbiorowe. W miesiącu 
grudniu planowane jest uzupełnienie 
oznakowania ulicy.

9. Budowa chodnika we wsi Roba-
kowo - ul. Wiejska – podpisano umowę 
na budowę chodnika planowany termin 
realizacji 15.12.2015 r.

10. modernizacja ul. Poprzecznej, 
w tym kanalizacja deszczowa – zada-
nie zakończono. Wybudowano łącznie 
około 200 mb kanalizacji deszczowej, 
wykonano remont nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej o łącznej powierzch-
ni 827 m2, wykonano nowy chodnik oraz 
odcinek jezdni ul. Poprzecznej – Plac 
Powstańców Wlkp. z warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego o łącznej pow. 487 
m2. W ramach zadania zostały przebudo-
wane przyłącza wodociągowe i nastąpiło 
przełączenie sieci wodociągowej. Całko-
wity koszt zadania wyniósł 509.714,33 zł.

11. Budowa drogi wraz z kanali-
zacją deszczową na ul. Aleja flensa 
w Kórniku - ogłoszono przetarg na re-
alizację zadania, termin składania ofert 
upływa 8.12.2015. Planowany termin 
zakończenia zadania 31.08.2016. Za-
danie dwuletnie.

12. Budowa ul. Steckiego w Kór-
niku - ogłoszono przetarg na realizację 
zadania, termin składania ofert upływa 
3.12.2015. Planowany termin zakończe-
nia zadania 1.08.2016. Zadnie dwuletnie.

13. modernizacja strażnicy w Ka-
mionkach – trwają prace wykończe-
niowe: wykonano płytki na ścianach 
i posadzkach, Zakończono prace malar-
skie na sali głównej, rozpoczęto montaż 
oświetlenia i wentylacji mechanicznej. 

14. modernizacja budynków nr 5 i 6 
przy Placu Niepodległości w Kórniku 
– trwają prace remontowe: wykonano 
instalacje sanitarne i elektryczne, zo-
stały otynkowane ściany wewnętrzne, 
wykonano posadzkę betonową, trwają 
przygotowania do osadzenia stolarki 
okiennej i drzwiowej.

inwestycje w Gminie kórnik 15. Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ul. michałow-
skiego w Kórniku – w dniu 26.10.2015 r. 
podpisano umowę. Została wybudowana 
w całości sieć wodociągowa, częściowo 
sieć kanal izacj i  sanitarnej.  Rozpo-
częto budowę przyłączy. Planowany 
termin zakończenia realizacji zadania 
18.12.2015r. Inwestycja w części finan-
sowana przez właścicieli działek.

16. Przebudowa przepompowni 
ścieków dla skanalizowania OSiR 
w Kórniku - w wyniku zapytania ofer-
towego wyłoniono wykonawcę zadania. 
Planowany termin realizacji 21.12.2015.

17. Budowa oświetlenia na Prowen-
cie – otrzymano pozwolenie na budowę. 
W wyniku zapytania ofertowego wyło-
niono wykonawcę. Planowany termin 
zakończenia zadania 21.12.2015.  

18. Budowa oświetlenia placów za-
baw w Skrzynkach, dachowie i Roba-
kowie – wsi – opracowane zostały pro-
jekty. W dniu 27.11.2015 wystąpiono do 
Starosty Poznańskiego ze zgłoszeniem 
zamiaru wykonania budowy oświetlenia. 

19. Budowa oświetlenia ul. żniwna 
w Radzewie - opracowany został pro-
jekt. W dniu 27.11.2015 wystąpiono do 
Starosty Poznańskiego ze zgłoszeniem 
zamiaru wykonania budowy oświetlenia.

20. Budowa oświetlenia w Błaże-
jewie wzdłuż drogi powiatowej – za-
danie zakończono, trwają czynności 
odbiorowe. 

21. Budowa oświetlenia w Koninku 
przy ul. Kinowej, filmowej i częścio-
wo literackiej (projekt) - opracowany 
został projekt. W dniu 27.11.2015 wy-
stąpiono do Starosty Poznańskiego ze 
zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy 
oświetlenia.

22. Budowa oświetlenia w Robako-
wie - wieś ul. Szkolna, ul. Szafirowa i Błę-
kitna – ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia w dniu 30.11.2015 podpisano 
umowę na realizację zadania. Planowany 
termin zakończenia zadania 21.12.2015. 

23. Budowa zasilania i oświetlenia 
placu zabaw w Prusinowie – etap 
I – przygotowuje się zlecenie zdania do 
realizacji. 

24. Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w dziećmierowie – zadanie zakończo-
no. Do wykonania pozostaje zagospoda-
rowanie terenu przy świetlicy.

25.  Radzewska Kraina Sportu 
Radzewo ul. Dworzyskowa - zadanie 
realizowane było w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Kórnik na rok 2015. 
Zadanie zostało zakończone.

26.Rozbudowa terenu rekreacyj-
no - sportowego w Kamionkach, ul. 
mieczewska – zadanie realizowane 
jest w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Kórnik na rok 2015. W dniu 
16.10.2015 podpisano umowę na bu-
dowę skateparku. Została wykonana 
płyta żelbetowa i rozpoczyna się montaż 
urządzeń.  

Wydział Inwestycji 
UM w Kórniku

Ścieżka pieszo-rowerowa Kamionki-KoninkoUl. Mickiewicza w Kórniku

Ul. Wspólna w SzczytnikachSkatepark w Kamionkach

Zatwierdzono taryfy Spółki Akcyjnej AQU-
ANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na części terenu Gminy Kórnik 
na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r.

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych 
i zwolnień od podatku od środków transporto-
wych. Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby 
dostosowania podziału klas autobusów do obo-
wiązujących przepisów w zakresie homologacji 
typu, gdzie stosuje się podział autobusów na 
autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza 
kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą 
lub większą niż 22.

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości oraz uchwa-
łę w sprawie opłaty targowej.

Obniżono ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego. 
Obliczona na jej podstawie stawka podatku 
rolnego na 2016 rok wyniesie 132,50 zł za 1 
ha przeliczeniowy. 

Określono wzory formularzy mających 
zastosowanie w podatku od nieruchomości, 
podatku rolnym i podatku leśnym.

Wybrano metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. Stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny wynosić bę-
dzie 10 zł miesięcznie na jednego mieszkańca 
oraz 15 zł miesięcznie na jednego mieszkańca 
gdy odpady komunalne w sposób selektywny 
zbierane i odbierane nie są .

Ustalono stawki opłaty za pojemnik o okre-
ślonej pojemności oraz ryczałtową stawkę opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wyrażono zgodę na  zawarcie  aneksu  nr  
9 do porozumienia międzygminnego z   dnia   
7  grudnia   2004 r.  w  sprawie  powierzenia   
Gminie   Śrem   zadania   związanego z prowa-
dzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt  
i ochroną  przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Gaju.

Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości 
Czmoń na lata 2015-2025. Dokument został 
opracowany z inicjatywy mieszkańców wsi i 
jest on niezbędny do złożenia wniosku o do-
finansowanie inwestycji zarówno ze środków 
UE, jak również z innych dostępnych środków 
krajowych.

Uchwalono roczny program współpracy 
Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na rok 2016. Podsta-
wową formą współpracy będzie prowadzenie 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych.

Określono tryb udzielania i rozliczania dota-
cji dla szkół i placówek oświatowych niepublicz-
nych oraz publicznych prowadzonych przez 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
organy oraz tryb i zakres przeprowadzenia 
kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 
dotacji.

Rozpatrzono wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa wywołanego uchwałą nr 
XI/109/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 
29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Kórniku 
– obręb geod. Bnin i Błażejewko – rejon ul. 
Lipowej i Śremskiej – etap V. 

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia 
jednostek budżetowych gromadzących do-
chody na wydzielonym rachunku bankowym, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowe-
go dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania.

Wyrażono zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i wydzierżawienia nie-
ruchomości rolnej niezabudowanej, położonej 
w m. Konarskie.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości Mościenica w 
rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki.

Zmieniono uchwałę w sprawie przystą-
pieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 
obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 434.

Uznano za zasadną  skargę dotyczącą bra-
ku odpowiedzi na pismo skierowane Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.

Uchwalono Statut Miasta i Gminy Kórnik. 
Zmieniono między innymi nazewnictwo insty-
tucji związanych z samorządem. Zgodnie z 
nowymi ustaleniami od 1 stycznia 2016 roku 
będziemy mieć „Urząd Miasta i Gminy Kórnik” 
a nie „Urząd Miejski w Kórniku” jak dotychczas 
i analogicznie „Radę Miasta i Gminy”,  itd.

Szczegóły uchwał znajdują się na stronie 
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/4172

Opr. 
ZF i ŁG

na listopadowej sesji rm
 uchwalono...

UwAgA!

W dniu  24 grudnia 2015 r
-  w wigilię

Urząd  miejski  w Kórniku
będzie nieczynny

/dzień wolny za święto 
26 grudnia 2015 r.-sobota/

Za utrudnienia przepraszamy.
za wszelkie niedogodności.
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Ruiny z potencjałem

Nie było w historii Powiatu Poznańskiego 
inwestycji na taką skalę. Swym zasięgiem 
objęła ona przez minione lata dwie, rozwi-
jające się prężnie miejscowości; Borówiec 
i Kamionki. Blisko 10 milionów złotych 
zainwestowane przez Powiat Poznański 
dało kilka kilometrów dróg z chodnikami, 
ścieżkami pieszo-rowerowymi, siecią ka-
nalizacyjną. A wszystko dzięki  współpracy 
Powiatu Poznańskiego, Gminy Kórnik i 
spółki Aquanet. 

Borówiec 
Dzięki porozumieniom pomiędzy Kór-

nikiem i Powiatem Poznańskim oraz 
współpracą z Aquanetem dziś mieszkańcy 
Borówca i Kamionek mogą korzystać z 
nowoczesnego układu komunikacyjnego z 
nową, kompleksowo odwodnioną i wzmoc-
nioną nawierzchnią, chodnikami, zatoka-
mi autobusowymi oraz nowoczesnymi i 
szerokimi chodnikami z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego. W ramach zadania 
skrzyżowanie ulic Poznańskiej, Głównej i 
Szkolnej w Borówcu przebudowane zostało 
na rondo. Wymieniony został most na rzece 
Głuszynce. Powiat Poznański dofinansował 
zadania w Borówcu do 2014 roku  niebaga-
telną kwotą -  ok. 6 mln złotych. 

 Kamionki
W tym roku w Kamionach  zakończył się 

kolejny etap tej wielomilionowej inwestycji 
- na ulicy Poznańskiej i Mostowej. Zadanie 
warte ponad 7 milionów złotych zostało 
dofinansowane przez Powiat Poznański – 
kwotą 3,7 mln złotych (50 procent kosztów 
poniesionych przez Gminę). 

W ramach tej inwestycji zakończona 
została budowa 20-kilometrowej sieci ka-
nalizacji sanitarnej (sfinansowanej przez 
Aquanet). Ponadto powstała kilkukilome-
trowa nowa droga, chodniki i ścieżki pie-
szo-rowerowe i kanalizacja deszczowa. Z 
kolei niebezpieczne skrzyżowanie zostało 
zastąpione nowoczesnym rondem u zbiegu 
ulic Poznańskiej, Mostowej i Mieczewskiej 
wraz z nową pętla autobusową, które stano-
wią bezpieczny dojazd do pobliskiej szkoły 
podstawowej. Mieszkańcy oddychają dziś 
świeższym powietrzem i mają udogodniony 
sposób stałego odprowadzania nieczystości 
z terenu posesji. A podróżowanie po ich 
miejscowości jest przyjemnością i to nie 
tylko dla kierowców, ale również rowerzy-
stów i pieszych. 

Z kolei dalszy odcinek tej drogi od ronda 
w Kamionach do początku miejscowości 
Daszewice (gmina Mosina) po zakończe-
niu budowy kanalizacji sanitarnej przez 
Aquanet, zyskał nową nakładkę na długości 
ok. 1,7 km. 

Będzie nowy chodnik
Po ostatecznym rozliczeniu całego 

zadania – rozbudowy drogi Borówiec-
-Kamionki  powstały oszczędności, które 
Urząd Miejski w Kórniku zaproponował 
przeznaczyć na przebudowę istniejącego 
1,5 kilometrowego chodnika Kamionkach. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
w listopadzie uzgodnił zakres prac, dzięki 
czemu dotychczasowy destrukt bitumiczny 
zastąpi nowa nawierzchnia z kostki beto-
nowej,  umocnione zostaną także zjazdy.

 Najpierw kanalizacja 
W przypadku drogi powiatowej do Za-

niemyśla, spółka Aquanet zwróciła się do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
o wydanie warunków na jakich może roz-
począć budowę kanalizacji sanitarnej w 
tej drodze. Zasadnym wydaje się wobec 
planów Aquanetu – nie inwestowanie w 
przebudowę tego odcinka drogi, w sytuacji, 
gdy spółka zamierza rozpocząć swoje za-
dania następnych latach. 

Dodatkowo, w tym toku Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu zakończył re-
mont kolejnych, dwóch dróg powiatowych 
na terenie gminy Kórnik. Nową, ponad 
2-kilometrową  nawierzchnię zyskały drogi; 
Czmoń-Kaleje – na odc. Czmoń gr. powiatu 
oraz Czmoń-Radzewo od skrzyżowania z 
DW 434 w m. Czmoń. 

Pierwszeństwo
 – największe natężenie
Warto dodać też, że zarówno kolejność 

jak i zakres robót drogowych determino-

wane są wielkością natężenia ruchu na 
danym odcinku. Z badań natężenia ruchu 
przeprowadzonych w tym roku wynika, że 
w przypadku drogi do Zaniemyśla notujemy 
2355 pojazdów na dobę. Na  kompleksowo 
przebudowanym odcinku w Borówcu jest 
ich od 5590 do 6522 pojazdów na  dobę. 
Podczas gdy na odcinku za rondem w kie-
runku Daszewic ruch jest trzykrotnie niższy 
i wynosi 1783 pojazdów na dobę.

Jako Powiat Poznański zawsze z dużą 
aprobatą angażujemy się w przedsięwzię-
cia, które przekładają się na zdecydowa-
ną poprawę warunków i komfortu życia 
mieszkańców. Kiedy więc plany Aquanetu 
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 
Borówcu i Kamionkach stały się realne,  
a władze Kórnika zadeklarowały chęć 
prowadzenia inwestycji – nie pozostaliśmy 
obojętni. Należy bowiem pamiętać, że przy 
tak ambitnej skali całego przedsięwzięcia 
ani Powiat, ani Gmina czy wodna spółka 
nie byłyby w stanie udźwignąć finansowo, 
w tak krótkim czasie tego zadania. Razem 
stało się to możliwe.

Katarzyna Wozińska-Gracz

miliony zainwestowane w droGi powiatowe
dziś  przeskakujemy nieco alfa-

betyczną kolejność prezentowania 
informacji z naszych sołectw, gdyż 
w ostatnim czasie rada sołecka wsi 
Koninko zwróciła się do nas z prośbą 
o zajęcie się sprawą zagospodaro-
wania działki sołeckiej znajdującej 
się niedaleko ul. lazurowej. Teren 
ten został pozyskany przez gminę 
Kórnik w 2012 roku. Sa-
morząd zgodził się wtedy 
na wymianę innej, będą-
cej w posiadaniu gminy 
działki. 

Już na początku wiado-
mo było, że przez działkę 
przebiega napowietrzna 
linia elektro-energetyczna 
średniego nap ięc ia .  By 
w pełni wykorzystać teren 
należałoby ją skablować, 
co dotychczas niestety nie 
nastąpiło.

We wstępnej koncepcji 
zagospodarowania terenu, 
której kilka wariantów za-
prezentowano do akcep-
tacji mieszkańców już we 
wrześniu 2012 roku, czyli 
jeszcze przed przejęciem 
terenu, zaplanowano miej-
sce na świetlicę, boisko pił-
karskie, budynki zaplecza, 
boisko wielofunkcyjne, plac 
zabaw i miejsca postojowe.

Już przy przedstawieniu 
tych projektów pojawiły się 
spory. Jeden z mieszkań-
ców nie chciał przy swojej 
granicy boiska sportowego. 
Ostatecznie zaakceptowa-
no jeden z wariantów.

Ponieważ sołectwo nie 
miało dotychczas terenów 
z  infrastrukturą sportową 
i rekreacyjną, zdecydowano 
przeznaczyć środki z fun-
duszu sołeckiego właśnie 
na te zadania. Niestety gdy 
zaczęto grodzić teren po-
jawiły się następne protesty. Kolejnym 
sąsiadom zaczęło przeszkadzać boisko 
oraz wysokość ogrodzenia. Dziś niemal 
wszelkie działania rady sołeckiej i sołty-
sa dotyczące sprawy spornego terenu 
napotykają na sprzeciw grupy sąsiadów.

Kolejnym punktem spornym jest 
wytyczenie przez działkę sołecką drogi, 
przedłużenia ul. Błękitnej. Sołtys i rada 
sołecka utrzymują, że nie wiedzieli 
o tym, że taka droga ma przebiegać 
przez ten teren. Urzędnicy twierdzą, że 
od początku wiadomo było, że taka dro-
ga konieczna jest do skomunikowania 
sąsiedniej działki. 

Na mapce przedstawiającej zaakcep-
towaną w 2012 roku wstępną koncepcję 
droga ta jest widoczna. Pytanie, czy 
poinformowano wtedy wyraźnie, że ma 
być to droga przelotowa? Do dziś dnia 

nie wydzielono jej też geodezyjnie.
Sołectwo otrzymało dofinansowanie 

na nasadzenie krzewów na sołeckim 
terenie. Część roślin zasadzono w pasie 
wspomnianej drogi, a obok usytuowano 
murowane miejsce do palenia ognisk. 
Wywołało to kolejny protest sąsiadów. 
Urzędnicy dolali oliwy do ognia wymaga-
jąc od sołectwa mapki z nasadzeniami 

po ich dokonaniu (jakby nie można było 
prosić o projekt nasadzeń wcześniej).

Z powodu konfliktu z roli sołtysa zre-
zygnował pełniący tę funkcję dotychczas 
Jan Jankowiak i niektórzy członkowie 
rady sołeckiej. Na początku bieżącego 
roku odbywały się zebrania wiejskie 
podczas których wybierano nowych 
przedstawicieli. W Koninku nie obyło się 
bez kontrowersji. Podważono legalność 
wyborów. Nowy sołtys Jacek Schimdt 
złożył rezygnację by ją następnie wyco-
fać. Tłem dla tych wszystkich wydarzeń 
był oczywiście opisywany tu spór.

Obecnie legalizowane są powstałe 
już elementy zagospodarowania terenu. 
Starania o zgodę na lokalizację kolej-
nych elementów rekreacyjnych przedłu-
żają się w Starostwie Powiatowym, bo 
jak nie ukrywają powiatowi urzędnicy, 

na ręce patrzą im przeciwnicy projektu. 
Z każdej ze stron pojawiają się oskar-
żenia o uprawianie prywaty i bezprawne 
działania.

Większość mieszkańców jest zde-
terminowana, by budowę obiektów 
sportowo-rekreacyjnych doprowadzić do 
końca. Grupa przeciwników z podobną 
determinacją stara się działania te za-

blokować.
J a k  p o w i e d z i e l i  m i 

przedstawiciele mieszkań-
ców, ich zdaniem brak jest 
jednoznacznych decyzji ze 
strony władz. Najpierw po-
zyskano teren, dano radzie 
so łeck ie j  upoważn ien ia 
i wolną rękę do działania, 
potem zabrakło wsparcia 
ich posunięć, a nawet za-
blokowano przez pewien 
czas wydatkowanie fundu-
szy sołeckich. Gdyby na 
wstępnym etapie władze 
wyraziły jasne stanowisko 
wobec problemu, konflikt 
nie narósłby do takich roz-
miarów. 

Mieszkańcy  Kon inka 
z  zazdrośc ią  pat rzą  na 
huczne otwieranie kolej-
nych boisk na terenie na-
szej gminy. Także ta nie-
wielka miejscowość zasłu-
guje na teren rekreacyjny 
z prawdziwego zdarzenia. 
Obecnie rysuje się szansa 
na powstanie boisk i tere-
nów zielonych na terenach 
przylegających do plano-
wanego parkingu park&ride 
w pobliżu mającej powstać 
w Koninku stacji kolejowej 
. Ale to dopiero koncepcja. 
Czy uda się dzięki temu 
wygasić konflikt w Koninku 
i  co dalej  z terenem na 
którym obecnie inwestuje 
sołectwo? Zobaczymy.

ŁG

Wieści z KoninKa

Koninko położone jest około 8 km na 
północny zachód od Kórnika. Sołectwo  
Koninko składa się z samego Koninka 
(320 zameldowanych mieszkańców) i po-
łożonego kilka kilometrów dalej przysiółku 
Świątniczki  (17 zameldowanych). 

Strona Koninka: 
http://www.koninko.pl/

Sołtys Koninka 
Jacek Schmidt
515-229-685
soltyskoninko@wp.pl
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Z głębokim żalem żegnamy

śp.
Halinę Siwek

Rodzinie Zmarłej 
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Zarząd oraz Pracownicy 
 Banku Spółdzielczego 

w Kórniku

OgŁOSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działki nr 83/3, 
obręb Czołowo, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 
ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina 
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 14 grudnia 
2015 r. do 14 stycznia 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepod-
ległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik o godz. 14:00 (I piętro, sala 106 – 
przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 28 stycz-
nia 2016 r. na adres: Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgod-
nie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OgŁOSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb 
Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) i art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i 
Dworcowej, gmina Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
14 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o 
godz. 15:00 (I piętro, sala 106 – przy se-
kretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwa-
gi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. na 
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OgŁOSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb 
Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) 
i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dwor-
cowej, gmina Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 14 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku 
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik o godz. 15:00 (I piętro, sala 106 – 
przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwa-
gi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. na 
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w po-
staci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub opatrzone podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej. Organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

W dniu 30 listopada Policja zatrzy-
mała mężczyznę, który w nocy z 20 na 
21 listopada br. w Kórniku zaatakował 
nożem kobietę i zrabował jej torebkę. 
mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania 
zabójstwa i rozboju. 

Do zdarzenia doszło około północy z 20 
na 21 listopada przy ul. Szarych Szeregów. 
Mężczyzna wielokrotnie ugodził nożem 
idącą ulicą kobietę i zrabował jej torebkę. 
Poszkodowana z licznymi obrażeniami trafiła 
do szpitala. Całe zdarzenie zarejestrował 
monitoring. Po otrzymaniu informacji o zda-
rzeniu funkcjonariusze Policji rozpoczęli  
poszukiwania mężczyzny.

30 listopada br. policjanci z Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 
21-latka, mieszkańca Kórnika. Śledczy 

szczegółowo wyjaśniają przebieg i oko-
liczności zdarzenia. Mężczyzna usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa oraz rozboju. 
Za przestępstwo, którego się dopuścił, grozi 
kara nawet dożywotniego więzienia.

Dokładnie tydzień po tragicznym zda-
rzeniu, o północy z 27 na 28 listopada 
około stu mieszkańców Kórnika i okolic 
w geście solidarności z ofiarą tego brutal-
nego napadu przeszło w „marszu milczenia” 
z Placu Niepodległości ulicami Kuśnierską 
i Szarych Szeregów. Marsz zakończył się 
wspólną modlitwą o zdrowie poszkodo-
wanej, którą poprowadził ks. proboszcz 
Grzegorz Zbączyniak.

Opr. ŁG

zatrzymano spraWcę 
brutalneGo napadu

Serdecznie dziękujemy 
Państwu mieszkającym 

przy ul. Wojska Polskiego 
za uratowanie życia 

naszej córce, siostrze, mamie i żonie.

Rodzina

Liczni mieszkańcy solidaryzowa;i się z ofiarą napadu 

SERdEcZNiE ZAPRASZAmY NA OSTATNiE w TYm ROKU 
SPOTKANiE PRZEZNAcZONE dlA KOBiET Z cYKlU

  „lEPiEj ZAPOBiEgAĆ Niż lEcZYĆ!”
SPOTKANiE jEST BEZPŁATNE!!!

 dlA KAżdEgO PRZYgOTOwAliśmY miŁą NiESPOdZiANKę. dOdATKOwO, 
wśRÓd UcZESTNiKÓw ROZlOSUjEmY BEZPŁATNE BONY

 NA BAdANiA ORAZ NAgROdY.
SPOTKANiA OdBędZiE Się w KcRiS  „OAZA” 

09.12.2015 godzina 17.00
PROfilAKTYKA RAKA SZYjKi mAcicY i jAjNiKA

gość specjalny - prof. dr hab. n. med. witold Kędzia

23.10.2015r spotkałyśmy się z prof. dr hab. n. med. Magdaleną Pisarską-Krawczyk, 
która omówiła problemy z dolnym odcinkiem układu moczowego.

W drugiej części spotkania, fizjoterapeutki z Poznania pani Bogumiła Dampc i Magda-
lena Tomczyk, pokazały nam jak prawidłowo ćwiczyć mięśnie dna miednicy. Wszystkim 
uczestniczkom bardzo dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że pojawią się Panie 
na spotkaniu 9.12.2015 r.

ZAPRASZAmY!!!

Wyrazy głębokiego współczucia i 
słowa otuchy Rodzinie

śp. 
Janiny 

Kościelskiej
 składają

dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy i  uczniowie 

Zespołu Szkół w Kórniku

AKcjA 
wOlONTARiATU

 KlAUdYNKi

KlAUdYNKOwA 
przedświąteczna sprzedaż 

ciast oraz kartek świątecznych. 

Dnia 12.12. 2015 r. na ulicach Kórnika 
pojawi się niezastąpiony sztab wolonta-
riuszy. Wolontariusze będą sprzedawać 
ciasteczka oraz Kartki Świąteczne na 
rzecz STOWARZYSZENIA KLAUDYN-
KA. Zapraszamy do słodkiego zakupu. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony 
zostanie na Mikołajkowe upominki dla 
podopiecznych Klaudynki.
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Wieści 
z biblioteki

„Piosenki z wybrzeża 
i morskie opowieści”

W dniu 22 listopada w salce na piętrze 
Biblioteki Publicznej w Kórniku odbył się 
koncert pt.: „Piosenki z wybrzeża i morskie 
opowieści”. Panowie - Krzysztof Jurkiewicz 
(gitara) oraz Jacek Jakubowski (akordeon), 
członkowie zespołów „Słodki Całus od 
Buby” i „Formacji”, zaprezentowali kilkana-
ście wspaniałych piosenek. Okraszone one 
były ciekawym komentarzem, dzięki które-
mu przenosiliśmy się w dalekie nadmorskie 
rejony. Zaprezentowana muzyka osadzona 
jest zarówno w rockowej jak i folkowej tra-
dycji. Usłyszeliśmy utwory tak naprawdę 
rzeczach najprostszych i najważniejszych: 
o Gdańsku, Pradze, miłości, górach, Hraba-
lu, poezji, przyjaźni, o ludziach i miejscach, 
które coś znaczą. Sam zespół od kilku lat 
zespół znajduje się w nieustającej trasie 
koncertowej czyli, jeździ z pieśnią po kraju, 
ponieważ najważniejsze jest to, aby się 
ludzie nawzajem słuchali.

Pasjoteka
Nasze cykliczne warsztaty „PASJO-

TEKI” zaowocowały wspaniałymi pracami 
naszych uzdolnionych Pań. W dniach 16 
i 23 listopada wykonywałyśmy świąteczne 
stroiki dla Poznańskiego Caritasu. Na drew-
nianych kawałkach i deseczkach, każda 
skomponowała stroik na którym znajdowały 
się iglaste gałązki, szyszki, susz, elementy 
świąteczne. Powstało ponad dwadzieścia 
stroików. Mamy nadzieje, że upiększą one 
wigilijne stoły osób najuboższych. Dzięku-
jemy za pomoc.

Katarzyna Kaczmarek

światowy dzień Pluszowego misia
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego 

Misia w Bibliotece Publicznej w Kórniku 
od 24 do26 listopada odbywały się zajęcia 
dla dzieci. 

Dnia 24 listopada bibliotekę odwiedzili 
najmłodsi czytelnicy. Na zajęciach obejrzały 
prezentację multimedialną o niedźwie-
dziach, zapoznały się z historią powstania 
pluszowego misia. Każdy uczestnik spo-
tkania złożył życzenia swojemu misiowi i 
przykleił kokardkę swojej maskotce. Dzieci i 

misie bawiły się przy dźwiękach przebojów 
takich jak „Jadą, jadą misie” oraz „Stary 
niedźwiedź mocno śpi”. Na zajęciach 
nauczyły się także misiowego wierszyka 
„Jedna łapka, druga łapka – ja jestem 
niedźwiadek”. Zajęcia zakończyły zabawa 
z chustą animacyjną oraz przygotowanie 
portretu pluszowego misia z warzyw i owo-
ców. W kolejnych dniach bibliotekę odwie-
dziły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku. Uczniowie obejrzeli prezentację 
multimedialną, zapoznali się z literaturą 
dotyczącą misiów. Bardzo chętnie roz-
wiązywali zagadki o misiach – bohaterach 
książek i bajek telewizyjnych. Dzieci i misie 
ćwiczyły przy muzyce, a zajęcia zakończyły 
się wspólną recytacja poznanego wierszy-
ka. Wszystkie dzieci wykonały portrety mi-
siów, które można obejrzeć w holu Biblioteki 
Publicznej w Kórniku. Dziękujemy wszyst-
kim szkołom za współpracę i uczestnictwo 
w zajęciach. Wszelkie informacje na temat 
działań Biblioteki znajdziecie Państwo na 
naszej stronie www.biblioteka.kornik.pl.

Agnieszka Szkudlarek

Jesień to piękna pora roku, której nie wszy-
scy mogą zaznać. My jednak cieszymy się, że 
możemy doświadczyć jej piękna dźwięków, 
smaków i zapachów. Każdy czas ma bowiem 
charakterystyczne i niepowtarzalne dla siebie 
dary. Jesienny las kusi i wabi nas wspaniałymi 
zapachami kory, żywicy i grzybów. Sady i ogródki 
rozkoszują smacznymi  warzywami i owocami, 
a parki bawią kolorowymi liśćmi.

Dzisiaj, idąc do pracy, dostrzegłam piękną 
tęczę. Pojawiła się niewiadomo skąd. Malowało 
ją na niebie dopiero wstające słońce, tylko, że 
deszcz nie padał. To było takie niesamowite.

Ponieważ nasza piękna,  kolorowa i bogata 
jesień dobiega już końca, dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Kamionkach postanowiły to uczcić 
balem. Dlatego też 13 listopada wszystkie dzieci  
z naszych zerówek wspaniale integrowały się 
podczas zabaw, konkursów i rebusów bawiąc 

się przy dziecięcej muzyce na Balu Jesieni. Z 
okazji tej uroczystości przywędrowały leśne 
skrzaty, muchomorki, jarzębinki, wiewióreczki, 
leśne wróżki, motylki, a nawet niedźwiadki. Jak 

to jesienią nie mogło zabraknąć deszczu.
Cieszmy się drobnymi rzeczami, których 

możemy doświadczać każdego dnia.
M. Tatarynowicz

Jesień W sp W KamionKach
Wolontariusze to wspaniali ludzie, którzy 

swój wolny czas bezinteresownie poświęca-
ją ludziom niepełnosprawnym, dając wiele 
sympatii, uśmiechu, słów otuchy, pomaga-
jąc w życiowych czynnościach. 

5 grudnia przypada Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza.

Takich niezwykłych ludzi nie brakuje tak-
że w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kórniku. Kierownik Anita Wachowiak 
wspomina, że trudno byłoby wymienić 
wszystkich, którzy w trakcie kilkuletniej 
pracy placówki służyli pomocą, ale tak w 
codziennej rzeczywistości prawie zawsze 
są przy nas Pani Ola Chałupka z córką 
Jadwigą Niemier, pani Krystyna Przybył 
oraz pani Maria Zielińska wraz ze swoim 
mężem panem Jerzym Zielińskim, oraz pani 
Ewa Klupczyńska.

Każdego dnia wychodzą z domu, po-
zostawiając swoje ważne i mniej ważne 
sprawy za drzwiami zamkniętego domu, 
aby z uśmiechem i radością powitać każ-
dego z uczestników i ofiarować im coś od 
siebie, coś niepowtarzalnego – swoje serce 
i bezinteresowną troskę.

Ciężko  tylko w kilku słowach opisać 
dar jakim otaczają uczestników zajęć. W 
każdy poniedziałek i wtorek pojawia się 
pani Maria, w środy i piątki pani Krysia, 
a w czwartki pani Ola. Pani Krysia, Ola i 
Marysia służą pomocą podczas czynności 
pielęgnacyjno - opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnościami. Zdumiewające jest 
ich zaangażowanie i poświęcenie, bowiem 
robią to nieprzerwanie już od marca 2012 

roku. Podczas dowozów uczestników do 
naszego ośrodka przez trzy dni w każdym 
tygodniu towarzyszy nam w roli opiekuna 
pan Jurek. Pani Jadzia natomiast w każdy 
czwartek umila nam czas swoim śpiewem i 
grą na gitarze podczas zajęć z muzykotera-
pii. Raz w miesiącu przychodzi również pani 
Ewa ze swoimi psami i prowadzi zajęcia z 
dogoterapii.

Od samego początku funkcjonowania 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
przychodzi do niego pani Krysia i babcia 
Ola. Jest tak nazwana ze względu na swój 
stosunek do osób, którymi się zajmuje, ale 
też dlatego, iż na co dzień jest babcią dzie-
więciorga wnucząt. Swój czas dzieli pomię-
dzy opiekę nad nimi i niepełnosprawnymi 
osobami. Jest emerytowaną nauczycielką 
wychowania do życia w rodzinie. Zwierza 
się, iż zaangażowała się w pracę wolonta-
riuszki, by opiekować się braćmi Karolem 
i Kamilem. To trudne zdanie. Musi ich 
wspierać przy najprostszych czynnościach 
fizjologicznych i karmieniu. Babcia Ola 
rozmawia także z innymi uczestnikami ŚDS, 
bo takiej rozmowy potrzebują najbardziej.

Podkreśla, iż będzie tutaj wolontariusz-
ką, póki starczy jej sił...

Uczestnicy zajęć w ŚDS o swoich 
wolontariuszach wypowiadają się z wielką 
wdzięcznością.

Pan Piotr mówi, że panie Krysia, Ola, i 
Marysia dbają o nich i ich lubią. Uczestnicz-
ka zajęć - pani Małgorzata lubi babcię Olę, 
gdyż wszystko wytłumaczy i porozmawia. 

Pani Matylda wspomina, że wolonta-

riuszki są miłe, bo przychodzą do ŚDS, 
bardzo kochają uczestników i pomagają w 
różnych potrzebach. Nawet poza ośrodkiem 
służą pomocą. Kiedyś Matylda chodziła z 
panią Marysią na kijki po parku, były nawet 
u fryzjera i kosmetyczki. Pani Maria zawsze, 
gdy przychodzi do ŚDS dba o dłonie i pa-
znokcie uczestników, aby były wypielęgno-
wane. Matylda lubi również panią Krysię, bo 
jest bardzo miła, zawsze służy radą i zna 
większość odpowiedzi na trudne pytania. 
Z Babcią Olą bardzo fajnie rozmawia się 
Matyldzie - jak to z babcią. Kiedy potrzeba 
przytuli i zawsze wysłucha.

Pani Paulina – uczestniczka zajęć mówi, 
że uwielbia Panią Marysię. Najbardziej lubi 
jak pielęgnuje dłonie, jak pomaga pracow-
nikom i uczestnikom. Paulina lubi również 
panią Krysię, która zawsze chętnie poroz-
mawia i doradzi, oraz babcię Olę, która 
obdarowuje uczestników czasem i nigdy 
nie myśli o sobie..

Pani Honorata – uczestniczka wspomi-
na, że bardzo lubi jak przychodzą do ŚDS 
panie wolontariuszki. Lubi je za to, że może 
sobie z nimi porozmawiać.

Uczestnicy wraz z Kadrą środowi-
skowego Domu Samopomocy w Kór-
niku pragną wyrazić głębokie wyrazy 
wdzięczności, za każdą poświęconą 
chwilę swojego czasu, dobre słowo, 
życiową mądrość i dużą dozę radości 
wszystkim „swoim” wolontariuszom!!! 
dZięKUjEmY!!!

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Wspaniali Wolontariusze W śDs W KórniKu
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Przedszkolaki z „misia Uszatka” 
 świętują dzień misia.

Można szeptać mu do ucha swoje sekrety... Można tulić się 
do niego w trudnych chwilach… Może być naszą poduszką. I 
naszą chusteczką…Jest miły, ciepły i wyjątkowy. Jedyny w swoim 
rodzaju…Pluszowy miś… Któż nie wspomina swojego ukochanego 
misiaka z dzieciństwa…Choć dla nas, dorosłych dziś jest tylko 
zwykłym pluszakiem, dla naszych dzieci bywa często wielkim i 
jedynym przyjacielem…

25 listopada Pluszowy Miś obchodził swoje święto. Z tej okazji 
nasze przedszkolaki bawiły się hucznie razem ze swoimi misia-
mi. Małymi, dużymi, nowiutkimi i tymi bez uszka czy łapki, które 
odpadły ze starości…Tego dnia dzieci pokazały swoim misiom, 
jak bardzo je kochają… Jak każdego roku, był to dzień radosny, 
miły i niezwykły…

Beata Krakowska

dzień misia w „czterech Porach Roku”
Czy jest wśród nas ktoś, kto nie miał ulubionego misia? Milutkiego, 

pluszowego, z kokardką na szyi lub w pięknym kraciastym kubraczku? 
Misie towarzyszą nam i naszym bliskim od wielu lat. 25 listopada przypada 
Święto Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci z Przedszkola nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w Kórniku – Bninie przyniosły do przedszkola swojego ulu-
bionego misia. Wielkie Misiowe święto rozpoczęło się od przedstawienia 
historii pluszowych niedźwiadków,  i wielkiej parady naszych pluszowych 
przyjaciół. Na przedszkolaków czekało wiele wspólnych, tych starych i 
zupełnie nowych, misiowych tańców      i zabaw ruchowych. Zadaniem 
dzieci było rozwiązywanie zagadek o niedźwiadkach. Dla Pań przy-
gotowane było specjalne zadanie, rozpoznanie piosenek i melodii z 
trochę starszych bajek  i dobranocek o misiach. My życzymy wszystkim 
pluszowym Misiakom, żeby dzieci je bardzo kochały, często przytulały, 
dbały o futerko i nigdy nie rzucały w kąt!!                                            

   Eiza Mieloch, Dorota Leciej

iii Dzień 
wojskowy 
w SP im. jANA PAwŁA ii 
w SZcZOdRZYKOwiE. 

16.11.2015 r., odbył się w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie im. Jana 
Pawła II „Jesienny Happening Historyczny 
zatytułowany III Dzień Wojskowy”, w któ-
rym wzięli udział uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych wraz z nauczycielami. 
Najważniejszym punktem tego dnia była 
tzw. „żywa lekcja wojskowości” poświęcona 
klasom wojskowym i organizacjom strze-
leckim, którą przygotowali wspólnie z or-
ganizatorem uczniowie klas wojskowych 
ZS w Mosinie im. Adama Wodziczki oraz 
członkowie Zespołu Strzeleckiego „Strze-
lec”. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
mieli możliwość zobaczenia, dotknięcia, 
przymierzenia i wypróbowania artefaktów 
militarnych związanych ze współczesną 
wojskowością. Uczniowie klas wojskowych 
zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności 
w pokazach musztry, przyjmowaniu pozycji 
strzeleckich, replik broni używanych w ćwi-
czeniach terenowych oraz umundurowania 
i oporządzenia wojskowego. 

„III Dzień Wojskowy” upłynął szybko 
i efektywnie, uczniowie wywiązali się wzo-
rowo z powierzonych im zadań a efektem 
dużego zainteresowania w/w tematyką 
były duże kolejki uczniów chętnych do 
przymierzenia oporządzenia wojskowe-
go, czy krótkiego instruktażu z trzymania 
replik broni. Warto też wspomnieć, że 
uczniowie i niektórzy nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie w czasie 
„III Dnia Wojskowego” byli ubrani w stroje 
wojskowe lub harcerskie z emblematami 
symboli narodowych.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, 
którzy pomogli mi zorganizować i przepro-
wadzić projekt dotyczący klas wojskowych 
i organizacji strzeleckich. Szczególne 
podziękowania kieruje do uczniów klas 
wojskowych ZS w Mosinie im. Adama 
Wodziczki oraz dyrekcji tej szkoły. Osob-
ne podziękowania kieruje do pani Danusi 
Rozmierek i dyrekcji SP w Szczodrzykowie, 
bez pomocy, których nie poradziłbym sobie 
z logistyką tego projektu. 

                                              Dziękuje:
organizator Robert Steinitz

17 listopada uczniowie klasy I c i II d 
wraz ze swoimi wychowawczyniami p. D. 
Zwierzyńską i p. A. dopierała wyjechali 
na wycieczkę do muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu. celem wyjazdu była 
lekcja muzealna na temat : „Zabawy i za-
bawki w średniowieczu” oraz zwiedzenie 
ekspozycji muzealnych.

Dla większości dzieci była to pierwsza 
wizyta w muzeum, więc tym większe 
emocje im towarzyszyły.

Podczas zajęć dzieci  dowiedziały 
się jak i czym bawili się ich rówieśnicy 
w czasach  średniowiecznych;  jak wy-
glądały średniowieczne szachy, warcaby, 
wiatraczki,  drewniane i sznurkowe lalki, 
miniaturowe mebelki;  jak można było 
bawić się nie mając lalek Barbie, klocków 
Lego i tabletów.

Oprócz obejrzenia  prezentacji mul-
timedialnej i zapoznania się z ekspona-
tami dzieci miały także okazję wykazać 

się plastycznie. Samodzielnie zrobiły 
papierowego konika, koronę księżniczki 
i hełm rycerza.

Wszyscy uczniowie wrócili do szkoły 
z uśmiechami na twarzy , co pozwala 
wnioskować , że wycieczka się udała.

A. Dopierała

 z Wizytą W muzeum archeologicznym W poznaniu

Dnia 21 listopada nasze Koło zorgani-
zowało dla mieszkańców wsi Szczytniki i 
Koninko „Bal Andrzejkowy” w Domu Stra-
żaka w Szczytnikach.   Do tańca przygrywał 
p. Grzegorz - DJ, zaprzyjaźniony od lat z 
naszym kołem. Tańcom i hulankom nie 
było końca. Wszyscy świetnie się bawili 
do białego rana. Oprócz tańców KGW 
zakupiło różne przedmioty gospodarstwa 
domowego, artykuły dekoracyjne, artykuły 

przydatne w każdym domu, aby zorgani-
zować loterię. Dzięki ofiarności naszych 
stałych sponsorów- Salon Urody LEJDIS 
oraz firmie Bosstop, a także pomysłowości 
pani Reni wszystkie przygotowane losy 
były trafione. Akcja losowania cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród zebranych. 
Dziękujemy sponsorom - zawsze możemy 
na Was liczyć. Podziękowania należą się 
państwu Koper oraz ich towarzystwu (stolik 

pod oknem) za bezinteresowną pomoc w 
sprzątaniu sali po zabawie. Bez pomocy 
sponsorów, dużego zaangażowania całe-
go zarządu KGW oraz członkiń OSP,  to 
wszystko byłoby niemożliwe.

Już 12 grudnia 2015 spotykamy się 
na uroczystości „Przy Wigilijnym Stole” z 
mieszkańcami wsi Szczytniki i Koninko.

 Genowefa Błotna

kGw szczytniki na „balu andrzejkowym”

śWięto misia

PRZEdSZKOlE i żŁOBEK 

tajemnicza wyspa 
PROPAgUjE ZdROwY STYl żYciA

Niepubliczne Przedszkole Tajemnicza 
Wyspa w Borówcu prowadzi działania 
promujące zdrowy styl życia, kształtuje 
postawy prozdrowotne, proekologiczne, 
patriotyczne. Należymy do Wielkopol-
skiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
i posiadamy tytuł ,,Przedszkole w ruchu” 
przyznany przez MEN. Realizujemy pro-
gram autorski promocji zdrowia „Zdrowy 
przedszkolak, to wesoły przedszkolak”.

Od września do listopada zrealizo-
waliśmy wiele działań prozdrowotnych:  
dni sportu, program edukacyjny „Pora 
na pomidora” mający na celu kształto-
wanie zdrowych nawyków żywieniowych, 
program profilaktyki stomatologicznej 
„Akademia Aquafresh”. Odbyły się uro-

czystości związane z „Dniem Przedszkolaka”, 
ze „Świętem postaci z bajek”, „Świętem Plu-
szowego Misia”, zabawy andrzejkowe oraz 
niezliczona ilość koncertów muzycznych, 
teatrzyków kukiełkowych. Poza tym gościliśmy 

ważne osobistości z gminy Kórnik – burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, panią inspektor 
Wydziału Oświaty w Kórniku Katarzynę Zimny, 
proboszcza parafii w Borówcu księdza Mirosła-
wa Nowaka podczas oficjalnego otwarcia i po-

święcenia naszej placówki - Przedszkola 
i Żłobka. W listopadzie odbyła się też 
pierwsza uroczystość z udziałem rodzi-
ców – ,,Pasowanie na przedszkolaka”.

Przed nami grudzień, miesiąc pełen 
przygotowań świątecznych i kolejnych 
działań. Będziemy gościli .Św. Mikołaja, 
piekli pierniki, wzruszali się podczas 
jasełek oraz kolędowali na świątecznych 
warsztatach z rodzicami. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do naszej 
placówki oraz na naszą stronę http://
www.tajemniczawyspa.com.pl/ oraz na 
facebook’a. Czekają promocje cenowe!

 Alicja Nowaczyk Chałupka
Dyrektor przedszkola

światowy dzień Pluszowego misia 
w Szczodrzykowie

Tego dnia wszystkie 
dzieci przyniosły do przed-
szkola swojego pluszowego 
ulubieńca. Dzieci brały udział 
w konkursach i zabawach. 
Zapoznały się też z historią 
powstania pluszowego misia 
oraz przypomniały sobie 
nazwy najsłynniejszych baj-
kowych misiów. 

Jako podsumowanie 
„misiowego tygodnia” w holu 
przedszkola pojawiły misie 
wykonane z nieużytków 
przez dzieci wspólnie rodzi-

cami na konkurs „Miś z surowców wtórnych” 
oraz wystawy miśków „z dawnych lat”. Dziękuje-

my za tak liczny udział w konkursie i przepiękne 
prace!  Najstarszym misiem w przedszkolu 

okazała się maskotka z 1976r. 
Wystawa ta udowodniła, że 
niezależnie czy to w XX czy w 
XXI wieku misie są potrzebne. 
Warto zaznaczyć, że Dzień 
Pluszowego Misia posłużył 
nam także do promocji czytel-
nictwa. Stworzyliśmy w przed-
szkolu „misiową biblioteczkę” 
i poznawaliśmy wybranych 
misiowych bohaterów książ-
kowych.

Magdalena Czapkiewicz
Paulina Jankowska
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PAN Biblioteka Kórnicka
zaprasza na 

kolejne spotkanie z serii 
– Kobiety kórnickiego Zamku

 
Wieczór 

z Anną z Radomickich 
Działyńską Gurowską

(Zamek w Kórniku, 11.12.2015)

W programie:
- 18:00  

– dr Agnieszka Jakuboszczak, 
Łyżka, wiśnia i kołyska 

– opowieść o Annie 
z Radomickich 

Działyńskiej Gurowskiej 
- 19:00 

– szczególna wystawa 
zbiorów BK związanych 
z Bohaterką wieczoru, 

która odbędzie się 
w Sali Jadalnej

Dnia 28 listopada 2015 r. Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego (TPPW) 
1918/1919 Koło w Kórniku, zorganizowało 
w Strażnicy OSP po raz piąty przegląd pieśni 
dla uczniów szkół gminy kórnickiej. Sala OSP 
zapełniła się młodzieżą, rodzicami i gośćmi do 
ostatniego miejsca. Zebrało się około 300 osób. 

Dorota Przybylska prezes Koła TPPW po-
witała zebranych. Przedstawiła rolę Powstania 
Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości 
w roku 1918/1919. Wśród zaproszonych gości 
byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Kórnik Przemysław Pacholski, Burmistrz Gminy 
Kórnik – Jerzy Lechnerowski, Jarosław Łuczak 
– dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Woj-
skowego w Poznaniu, delegacja Koła TPPW 
z Kleszczewa z prezes Haliną Kowalewską, 
prezes  Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich – 
Włodzimierz Rocławski, rodziny powstańcze, 
radni Rady Miejskiej w Kórniku, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie 
i sympatycy Kórnickiego Koła TPPW, redaktor 
naczelny „Kórniczanina” Łukasz Grzegorowski. 
Burmistrz wręczył kolejne Krzyże Powstańcze. 
Pamiątkowe Krzyże Powstańcze otrzymali: Ha-
lina Boniec – wnuczka powstańca Jana Jaskuły, 
Ewa Majewska- wnuczka powstańca Jana Mi-
kołajczaka, Lucyna Marciniak -córka powstańca 
Stanisława Zięty. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i i Łukasz Grzegorowski wręczyli dyplomy ro-
dzinom powstańczym, które otrzymały Pamiąt-
kowe Krzyże Powstańcze z okazji 90. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego. Dorota Przybylska 
wręczyła legitymacje nowym członkom koła: 
Ewie Majewskiej i Jackowi Płatkowi. Rotmistrz 
Włodzimierz Racławski wręczył odznaczenie 

Związku Kombatantów RPiBWP Jarosławowi 
Łuczakowi – dyrektorowi Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego w Poznaniu.

Na scenie pojawiły się zespoły przygo-
towane przez nauczycieli reprezentujące 
następujące szkoły: Gimnazjum w Robakowie 
im. Powstańców Wlkp. – Izabella Banasie-
wicz, SP w Kamionkach – Marta Stefańska, 
SP Szczodrzykowo im. Jana Pawła II – Lidia 
Jarmuszkiewicz, SP Radzewo im. Jana Wój-
kiewicza – Siostra Judyta – Barbara Ciołek, 
SP nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej – Lidia 
Jarmuszkiewicz, SP nr 1 im. Tytusa hr. Dzia-
łyńskiego - Lidia Jakubowska i Gimnazjum im. 
Władysława hr. Zamoyskiego – Aleksandra 
Szymkowiak. Występy chórów przygotowano 
na wysokim poziomie. Brak tutaj miejsca aby 
wymienić wszystkie wykonane utwory: autorów, 
kompozytorów i historie ich powstania. Do-
datkowo wystąpił Jerzy Cepka na akordeonie 
i wykonał dwa utwory, oraz Jan Kołaczkowski 
wykonał pieśń „Za Niemen”.

Pomysł organizowania przeglądów pieśni 
powstańczych ma na celu zainteresowanie 
tematem powstańczym rzesze młodzieży 
szkolnej. Poprzez pieśni rośnie zaangażowanie 
w naukę historii o Powstaniu Wielkopolskim. 
Pieśni i poezja są elementem wychowania 
patriotycznego prowadzonego w kórnickich 
szkołach. 

Zainteresowanie tematem Powstania Wiel-
kopolskiego jest znaczne, wszak udział Kom-
panii Kórnickiej w pierwszych godzinach akcji 
powstańczej, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu 
jest słabo znany i nie do ceniony przez historię. 
Pamięć o Kompanii Kórnickiej, pierwszej woj-
skowej formacji w Wielkopolsce jest w Kórniku 

szczególnie pielęgnowana. Sylwester Gawrych, 
w swoich wspomnieniach, jako jej współorgani-
zator, pisze, że powstała ona 15 listopada 1918 
r. w Domu Przemysłowym. Pierwszy jej szereg 
stanął tego dnia o godzinie 10-tej wieczorem. 
Po wielu latach Sylwester Gawrych doczekał się 
pełnej biografii. Czas na dokładniejszy opis wy-
darzeń rewolucyjnych w Kórniku w 1918/1919 
r. Pierwszym dowódcą Kompanii Kórnickiej był 
Marian Jarosław Trawiński. Obaj powstańcy 
długo czekali na swoje biografie które opu-
blikowano w X Tomie Biografii Powstańców 
Wlkp. Nie doczekali się jednak upamiętnienia 
w Kórniku. Wspomnieć tutaj należy o planach 
umieszczenia tablicy upamiętniającej te wyda-
rzenia na budynku przy Pl. Niepodległości 7. 
Uzupełnić należy listę poległych na pomniku na 
cmentarzu w Bninie o nazwisko zapomnianego 
Stanisława Osińskiego poległego 17 stycznia 
1919 r. pod Łomnicą.. 

Uroczystość zakończono podniośle wy-
konaną „Rotą” Marii Konopińskiej., napisaną 
w 1908 r. pod wpływem oburzenia prześlado-
waniami dzieci we Wrześni w zaborze pruskim. 
Pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego po raz 
pierwszy wykonano w 1910 r. podczas uroczy-
stości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie, ufundowanego przez Ignacego 
Paderewskiego. 

Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów 
uczestników Przeglądu. Delegacja uczniów 
złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na 
grobie Powstańców Wielkopolskich na cmen-
tarzu Kórnickim.

   Kazimierz 
Krawiarz

piąty przegląD pieśni poWstańczych W KórniKu 
25 listopada 2015 r. Zamek w Kórniku 

był miejscem wspaniałego wydarzenia 
muzycznego, jakim był koncert Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia Amadeus 
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal  z progra-
mem M. Musorgski/A. Duczmal - Obrazki  
z wystawy. 

Obrazki z wystawy, to najpopularniejszy 
utwór Modesta Musorgskiego stanowiący 
cykl 10 miniatur fortepianowych z 1874 
roku. Koncert połączony był z ekspozycją 
kopii grafik Wiktora Hartmanna.

Koncert odbył się w ramach programu 
„Kultura Dostępna” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Celem projektu jest wykonanie prac 
plastycznych w dowolnej technice inspiro-
wanych usłyszaną muzyką i obejrzanymi 
grafikami.

Partnerami projektu było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Domu Dziecka  w Bninie.

Słuchaczami byli wychowankowie 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, członko-
wie i wolontariusze Kórnickiego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom  z Niepełnospraw-
nością Intelektualną i Ruchową Klaudynka.

Wśród gości nie zabrakło Jana Grab-
kowskiego, Starosty Poznańskiego, przed-
stawicieli władz samorządowych i instytucji 
współpracujących na rzecz  wychowanków 
oraz Przyjaciół Domu.

Już następnego dnia odbyły się warsz-
taty plastyczne dla  uczestników koncertu, 
których efekty możecie Państwo oglądać 
na wystawie w KCSiR OAZA. 

Dorota Pielichowska-Borysiewicz

słaWna orKiestra zagrała W zamKu





 

 

Do 13 grudnia w Zamku Kórnickim wszyscy zainteresowani mają okazję zobaczyć wystawę „Ze skalpelem w papierach 
o konserwacji zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Dramat w kilku aktach z których każdy kończy się wielce pomyślnie”. Wystawa 
dotyczy realizacji konserwatorskich przeprowadzonych na wybranych zbiorach PAN Biblioteki Kórnickiej.   

Dzięki zaprezentowanym posterom informacyjnym, narzędziom introligatorskim oraz eksponatom poddanym konserwacji 
chciano przede wszystkim zainteresować odbiorców tematem introligatorstwa artystycznego, przebiegiem procesów konser-
watorskich oraz budową ksiązki. 

Ekspozycje przygotowaną przez pracowników pracowni konserwatorsko - introligatorskiej  można oglądać w godzinach 
otwarcia Zamku od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 – 16:00.

Zosia Fludra

„ze skalpelem w papierach”
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temu przy Kórnickim Ośrodku Kultury 
Zespół Piosenki Biesiadnej wziął udział 
w XVIII Przeglądzie „Piosenki z myszką”. 
Impreza odbyła się 

w Poznaniu w Ośrodki Kultury na osie-
dlu Orła Białego w niedzielę 22 listopada. 

Na scenie wystąpiło 14 zespołów skła-
dających się głównie z seniorów, którzy swą 
aktywnością, pasją do śpiewania i muzyki 
udowadniają, że jesień życia może być  
radosna.

Każdy z zespołów wykonywał 3 lub 4 
piosenki. Zespół „kórnicki” ( jeszcze bez 
nazwy) ośmioosobowy pod kierownictwem 
pani Ewy  Wodzyńskiej zaśpiewał 3 piosen-
ki: „Brazylia”, „Serce w plecaku”, „Gołąbki”. 
Jako debiutanci odebrani zostaliśmy bardzo 
pozytywnie. Podziwiano, ze w tak krótkim 
czasie opracowaliśmy piosenki. Otrzymali-
śmy jako zespół pamiątkowy dyplom i sta-
tuetkę, a każdy plakietkę i ozdobną dynię.

W przerwach między występami 
zespół częstowano kawą, ciastkami 
i zupą. Na zakończenie wysłuchaliśmy 
piosenek z lat 20-tych i 30-tych w wy-
konaniu artystów Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

Bardzo udana impreza nie tylko dla 
seniorów.

Ps. Chyba mamy już nazwę – „Magno-
lie” bądź „Kwitnące Magnolie”.

Teresa Przymusińska
POZYSKAj dOfiNANSOwANiE 

NA BUdOwę iNSTAlAcjiKANAliZAcji SANiTARNEj

Fundacja „Dziecko w Centrum” - we współpracy z Aquanet SA - przedstawia propo-
zycję dofinansowania podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku 
z istniejącą studzienką na przyłączu kanalizacyjnym.

Dofinansowujemy do 50% faktury albo rachunku za wykonane podłączenie, jednak 
nie więcej niż 800,00 zł brutto.

Warunkami otrzymania dofinansowania jest:
1. Posiadanie na terenie nieruchomości wykonanego zgodnie z prawem przyłącza 

kanalizacyjnego wraz ze studnią;
2. Wykonanie odcinka instalacji wewnętrznej od studni zlokalizowanej na Państwa 

nieruchomości do połączenia z instalacją kanalizacji sanitarnej wychodzącej z budynku 
w okresie między 4 listopada 2015 r. a 30 czerwca 2016 r.; 

3. Posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę za wybudowany 
odcinek instalacji wewnętrznej od studni do instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzącej 
z budynku;

4. Zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków ze spółką Aquanet SA oraz uzyskanie 
oświadczenia o spełnieniu warunków dofinansowania podłączenia; 

5. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest nie wyższy niż 1.287,00 zł.
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to ustawowy obowiązek.
2. Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szam-

ba. Poniżej przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 osobowej rodziny mieszkającej 
w Poznaniu lub Luboniu przy miesięcznym wytworzeniu 12 m3 ścieków po rezygnacji 
z szamba:

*koszt wywozu szamba: 20zł/m3;
**koszt kanalizacji obejmuje: abonament: 8,10 zł/miesiąc, cena ścieków: 6,18 zł/m3. 
Stawki cen i opłat brutto zgodnie z obowiązującą w 2015 roku Taryfą Aquanet;
***aby sprawdzić jak kształtuje się poziom oszczędności w innych gminach zapraszamy 
na www.aquanet.pl

W celu skorzystania z niniejszej propozycji lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy 
o kontakt osobisty pod adresem ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu lub telefoniczny 
61 832 84 20/ 725 050 555 w godzinach otwarcia biura (pon. 9-17, wt – pt 9-15), albo 
www.funduszwodociagowy.pl.

Propozycja skierowana jest wyłącznie do konsumentów, których posesja jest zabu-
dowana i użytkowana, posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej (na sieci eksploatowanej 
przez Aquanet SA) niepołączone z instalacją wewnętrzną budynku.

Przedstawiona propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu cywilnego.

Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Zadbaj o środowisko i oszczędzaj pieniądze. 

miesiące od podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej 1 6 12 24 36

Koszt wywozu szamba* (zł) 240 1440 2880 5760 8640

Koszt kanalizacji** (zł) 92,1 552,6 1105,2 2210,4 3315,6

Oszczędności***  zł 147,9 887,4 1774,8 3549,6 5324,4

informacJa Dla mieszKańcóW 
mieJscoWości BoróWiec i KamionKi

Spółka Aquanet, biorąc pod uwagę zbliżający się termin spełnienia wy-
magań Dyrektywy ściekowej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, planuje w grudniu przeprowadzić kontrolę wykonania podłączeń 
kanalizacyjnych w miejscowościach Kamionki i Borówiec, gdzie w ostatnich 
latach były realizowane inwestycje kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, którzy dokonali podłączenia instalacji wewnętrznej nierucho-
mości z wybudowanym przyłączem, a jeszcze nie powiadomili Spółki o powyż-
szym, zgodnie z zawartą umową proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu.

Ze względu na grożące Gminie wysokie kary w przypadku nie wypełnienia 
wymogów w zakresie ograniczenia ilości czynnych zbiorników bezodpływo-
wych, należy zintensyfikować działania zmierzające w tym kierunku.

zespół piosenKi BiesiaDneJ Już WystępuJe KÓRNicKiE  
PRZEdSięBiORSTwO  

AUTOBUSOwE 
 „KOmBUS” SP. Z O.O.

62-035 KÓRNiK , cZOŁOwO, 
KÓRNicKA 1

ZATRUdNi  PRAcOwNiKA 
NA  STANOwiSKU

mEchANiK

WYMAGANIA:
- UKOŃCZONĄ  SZKOŁĘ  ŚREDNIĄ  LUB  

ZAWODOWĄ  O  KIERUNKU
MECHANIK  SAMOCHODOWY

- MILE  WIDZIANE  DOŚWIADCZENIE NA  WY-
ŻEJ  WYMIENIONYM  STANOWISKU

- PRAWO  JAZDY  KATEGORII  B
OFERUJEMY:

ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA
UMOWĘ  O  PRACĘ

PRACA  W  DYNAMICZNIE  
ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE

SZKOLENIA

Oferty zawierające  CV prosimy kierować na adres 
mailowy  info@kombus.pl ,  lub pocztą Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z 

o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka  1, 
z dopiskiem „MECHANIK”

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela
 Kierownik Działu Technicznego 

pod numerem 602 612 018.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2014 r. pozycja 1182, 1662 ). 

15 o godz. 19.00 odbyło się spotkanie z po-
dróżnikiem Andrzejem Pasławskim pt:WILNO 
– BAROK NA 7 WZGÓRZACH. Pan Andrzej 
jak zwykle z humorem i pasją opowiedział 
i przybliżył nam Wilno– najbardziej barokowe 
miasto na północ od Alp, a jednocześnie, ponoć, 
podobnie jak Rzym – położone na 7 wzgórzach. 
Za pomocą prezentacji przenieśliśmy się do 
Wilna w miejsca znane z przewodników ale 
i te ukryte niedostępne dla zwykłego turysty. 
Przeszliśmy też przez granicę państwa ... które 
nie istnieje! Odwiedziliśmy bowiem autono-
miczną „Republikę Zarzecza”, mającą swego 
prezydenta, konstytucję oraz Święto Niepod-
ległości obchodzone w ... prima aprilis! Oprócz 
tego w progach Kórnickiego Ośrodka Kultury 
zagościła szeptucha z Wilna. Ze względu na 
zbliżające się Andrzejki powróżyła przybyłym 
gościom.

 P.M

wilno – barok na 7 wzGórzach

29 listopada 2015 odbył się wernisaż 
pokonkursowej wystawy fotografii uczniów 
szkół w Kórniku. Konkurs cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano 
imponującą liczbę prac. Organizatorzy 
Panowie Elizeusz Cieślik i Paweł Cieślik z 
uznaniem wypowiadali się o młodych twór-
cach porównując ich zdjęcia z zawodowymi 
fotografiami przyrody. Tak też podeszli do 
oceny i wyłonienia zwycięzców. Wystawę 
można oglądać w Kórnickim Ośrodku Kul-
tury ul. Prowent 6.

I- nagroda BARTOSZ MAŁECKI
II- nagroda ANNA KRAWCZYK
III- nagroda MARTA STRZYKOWSKA
Nagroda specjalna Pracowni Fotografii 

Artystycznej NATALIA PIĄTEK
Nagroda specjalna Jurorów Marii i 

Krzysztofa Paszkowskich - MARTA STRZY-
KOWSKA i EMILIA GUZIANA

 P.M

Wernisaż poKonKursoWeJ WystaWy W KoK
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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 środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz  o oce-
nach 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 
XV/172/2015 z dnia 25 listopada 2015 
r. zmieniającej uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej 
i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina 
Kórnik – ETAP 1 i 2.

Przedmiotem uchwały jest koniecz-
ność punktowej zmiany planu miejscowe-
goi dostosowania wskazanych w uchwale 
o przystąpieniu dróg do obecnego stanu 
prawnego. W uchwale zmieniającej po-
większa się obszar przystąpienia.

Informuję o jednoczesnym przystą-
pieniu 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 bezpiecz-
nym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym i powinny zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją dotyczącą przedmioto-
wej sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Nie-
podległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: 
kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 
grudnia 2015 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku poszukuje osób do wykonywania specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) spe-
cjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania 
zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, 
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty 
w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę 
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 
posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1. szpitalu psychiatrycznym;
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4. ośrodku terapeutyczno -edukacyjno -wychowawczym;
5. zakładzie rehabilitacji;
6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opie-

kuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez 

osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 
1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają 
zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posia-
dającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą 
posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 
społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 

Miejsce świadczenia usług: Gmina Kórnik
Rodzaj umowy:  Umowa zlecenie
Termin: od 04 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. z możliwością przedłużenia umowy
Planowany tygodniowy zakres z usług: do 30 godzin tygodniowo
Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo 

wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego 
dziecka.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kórniku przy ul. Poznańskiej 34a, pok. 316 do dnia 18 grudnia 2015 r do godz. 12.00.

Do składanej oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
i staż pracy, oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r Nr 
101, poz.926 z póź. zm.).

W ofercie należy wskazać cenę brutto za jedną godzinę specjalistycznych usług opie-
kuńczych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie ośrodka godzinach (7.30 – 15.30) lub 

za pośrednictwem:
• tel./fax. 61 8170 054 
• e-mail: ops@ops.kornik.pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kiełtyka

 “urząD Dla pracoDaWcóW”
Prowadzisz firmę w Poznaniulub powiecie poznańskim? chcesz zatrudnić nowych pracowników?

dowiedz się jak skorzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2016 r.
Przyjdź na spotkanie “Urząd dla pracodawców” 8 grudnia 2015 r. w godz. 1400-1700

w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Poznań, ul. Klasztorna 16

Podczas spotkania dowiesz się m.in. o :
-  możliwościach wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+ poprzez dofinansowanie do wynagrodzenia,
-   systemach pomocy finansowej kierowanej do pracodawców zatrudniających młodych do 30. roku życia,
-  zasadach organizacji staży,
-  współpracy przy naborze i rekrutacji pracowników,
-  możliwościach podniesienia kwalifikacji Twoich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
-  ofercie doradczo – szkoleniowej Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy! Wstęp wolny.
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radzewo 
bad-open 2015

Czwarty turniej badmintona w grach 
pojedynczych i podwójnych „Radzewo Bad-
-Open” za nami. Tegoroczna edycja odbyła 
się 22 listopada i zgromadziła na starcie 20 
zawodników. Zmagania na kortach trwały 
kilka godzin. Każdy z uczestników musiał 
zagrać kilka, a niektórzy nawet kilkanaście 
meczów. Dawka ruchu była więc ogromna. 
Walka toczyła się o każdy punkt i często 
rozstrzygała się dopiero na ostatniej lotce. 
A było o co się starać. Na zwycięzców 
czekały pucharki, a dla zawodników z 
miejsc I-III unikatowe medale. Wyniki w 
poszczególnych kategoriach ukształtowały 
się następująco:

SINGLE CHŁOPCÓW DO LAT 18:
1. Dawid Matuszewski (Konarskie)
2. Kamil Stempniak (Konarskie)
3. Mikołaj Nowak (Dziećmierowo)
SINGLE DZIEWCZĄT DO LAT 18:
1. Weronika Matuszewska (Konarskie)
2. Monika Stempniak (Konarskie)
3. Kinga Banecka (Czmoń)
SINGLE MĘŻCZYZN POWYŻEJ LAT 18:
1. Karol Niemier (Kórnik)
2. Maciej Urbański (Borówiec)
3. Adam Mikołajczyk (Poznań)
SINGLE KOBIET POWYŻEJ LAT 18:

1. Dominika Kątna (Czołowo)
DEBLE ŻEŃSKIE:
1. Weronika Matuszewska i Monika Stemp-
niak
2. Kinga Banecka i Roksana Toboła (Kór-
nik-Bnin)
3. Dominika Frąckowiak (Trzykolne Młyny) 
i Zuzanna Banecka (Czmoń)
DEBLE MĘSKIE:
1. Michał Najewski (Radzewo) i Karol 
Niemier
2. Robert Kątny (Czołowo) i Maciej Urbański
3. Patryk Płóciniak (Biernatki) i Dawid 
Matuszewski

MIKSTY:
1. Dominika Frąckowiak i Karol Niemier
2. Monika Stempniak i Kamil Stempniak
3. Weronika Matuszewska i Dawid Matu-
szewski

Był to turniej wieńczący cykl „Czwartych 
Radzewskich Spotkań z Badmintonem – 
sezon 2015”, organizowanych przez UKS 
Jedynka-Kórnik i SKS Sokół Radzewo, przy 
wsparciu finansowym z Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. Kolejne zmagania na radzew-
skich kortach w nowym roku.

KN

sport szkolny
hiSTORYcZNE ZwYcięSTwO 

BAdmiNTONiSTEK Z RAdZEwA
Od wielu lat badmintonistki z Radzewa 

wracały z zawodów rejonowych z medalami 
za 2-3 miejsce ale to nie dawało szansy 
wystąpić w finałach MISTRZOSTW WIEL-
KOPOLSKI w badmintonie. Tym razem 
KINGA BANECKA i ROKSANA TOBOŁA 
wygrały rywalizację w rejonie Poznań-
-Wschód  i wystąpią w finale.

Tak wyglądała rywalizacja na zawodach:
Grupa:
SP Radzewo - SP Owieczki 3:2
SP Radzewo - SP Dolsk 3:0
SP Radzewo - SP 2 Jarocin 3:2 
Półfinał:
SP Radzewo - SP Targowa Górka 3:0
Finał:
SP Radzewo - SP 2 Jarocin 3:2
Finał wojewódzki 9 grudnia w Pozna-

niu. Będzie to dla Radzewa i nauczyciela 
p. Karola Niemiera historyczny występ. 
GRATULUJEMY i życzymy jak najlepszego 
miejsca.

Chłopcy z Radzewa: Tomasz Frącko-
wiak i Maciej Bartkowiak  grali w rejonie 
Poznań- Zachód . Niestety przegrali mecze  
z Nowym Tomyślem, Lwówkiem i Puszczy-
kowem i zajęli miejsce czwarte. 

gmiNNE i POwiATOwE ZAwOdY
 w SZAchAch i wARcABAch

Dzięki życzliwości Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku-Bninie zawody dla szkół pod-
stawowych i gimnazjów odbywały się w tej 
szkole. Kierownikiem zawodów był p. Ryszard 
Bartkowiak. Zawody w szachach odbywały 
się w rywalizacji drużynowej a w warcabach 
indywidualnie. Jednocześnie prowadzona 
była punktacja dla szkół zarówno w gminie 
jak i w powiecie w ramach współzawodnictwa 
sportowego.

SZACHY GMINNE- 4 uczniów, w tym 
przynajmniej 1 dziewczyna
1. SP Radzewo ( 1. Magdalena Sułkowska, 
2.Mirella Rozmiarek, 5.Tymoteusz Kątny, 6. 
Samuel Katny  )
2. SP 2 Kórnik –Bnin ( 2.Tomasz Zawada, 
4.Mateusz Krawczyk, Franciszek Kowalski, 

Nikola Rozmiarek )
3. SP Kamionki, 4.SP 1 Kórnik, 5. 2 zespół  SP 
2 Bnin, 6. SP Szczodrzykowo

WARCABY  GMINNE- indywidualne 
dziewczęta
1. Mirella Rozmiarek – Radzewo- awans na 
zawody powiatowe
2. Magdalena Sułkowska- Radzewo- awans na 
zawody powiatowe
3.Sandra Potrawiak- SP 2 Kórnik-Bnin
4. Zuzanna Banecka- SP Radzewo

Punktacja do współzawodnictwa sporto-
wego
1.SP Radzewo, 2. SP 2 Kórnik-Bnin, 3. SP 1 
Kórnik, 4. SP Szczodrzykowo. 5. SP Kamionki.

WARCABY GMINNE indywidualne – 
chłopcy
1. Mikołaj Ostroróg-Radzewo- awans na za-
wody powiatowe
2. Samuel Kątny- Radzewo- awans na zawody 
powiatowe
3. Tomasz Zawada- Bnin
4. Patryk Naglewicz - Radzewo

Punktacja szkół do współzawodnictwa 
sportowego

1.SP Radzewo, 2. SP Szczodrzykowo, 
3. SP Kamionki, 4. SP 2 Kórnik-Bnin,5. SP 1 
Kórnik

SZACHY POWIATOWE
Szkoły podstawowe- 4. SP Radzewo, 9. 

SP 2 Kórnik-Bnin.
Indywidualnie Samuel Kątny z Radzewa 

był drugi.
Gimnazja- 4. Gimnazjum Kórnik, 5. Gimna-

zjum Robakowo
Indywidualnie Bogumiła Sibilska z Kórnika 

była druga.
WARCABY POWIATOWE
Sukces dziewcząt i chłopców z Radzewa, 

którzy awansowali na zawody wojewódzkie.
Dziewczęta- 1. Mirella Rozmierek, 2. Mag-

dalena Sułkowska
Szkoła z Radzewa w punktacji zespołowej 

zajęła pierwsze miejsce w powiecie
Chłopcy- 1. Samuel Kątny z Radzewa, 

2. Tomasz Zawada z Bnina (awansował do 
zawodów wojewódzkich)

W punktacji szkół Radzewo zajęło pierwsze 
miejsce a Bnin ósme.

SZACHIŚCI ZS KÓRNIK MISTRZAMI 
POWIATU POZNAŃSKIEGO

W piątek – 27 listopada 2015r. odbyły się  
mistrzostwa powiatu poznańskiego w szachach 
drużynowych szkół ponadgimnazjalnych. Go-
spodarzem zawodów była szkoła z Kórnika 
a zawody przeprowadził p. Ryszard Bartkowiak. 

Kórnicką szkołę reprezentowali : Błażej Biernac-
ki, Marcin Tomaszewski, Teofil Zięta  i Natalia 
Radziejewska. Zespół szachistów (3 chłopców 
i 1 dziewczyna ) wygrał rywalizację ze szkołami: 
ZS 2 Swarzędz i ZS 1  Swarzędz. Zespół Szkół 
został mistrzem powiatu poznańskiego. Szachi-
ści wywalczyli dla szkoły puchar , dla siebie złote 
medale i awansowali na zawody wojewódzkie.

ZAwOdY wOjEwÓdZKiE w SZTAfE-
TAch PŁYwAcKich-Poznań malta
 Na  Termach Maltańskich odbyły się za-

wody wojewódzkie w sztafetach pływackich. 
Nasza sztafeta ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku zajęła bardzo dobre , bo 13 miejsce 
w województwie. Powoli Kórnik pnie się w pły-
waniu w górę. 

Startowały 44 najlepsze sztafety szkolne z  
całej Wielkopolski.

Szkołę reprezentowali: Aleksandra Syk, 
Nadia Misiak, Natalia Piątek, Karolina Kapitan, 
Martyna Andrzejczak, Jacek Suszka, Norbert 
Kamiński, Bartosz Bartkowiak,

Stanisław Osetek, Sebastian Michalak.
Zwyciężyła szkoła z Rawicza, przed Lesz-

nem i Śremem.

PiŁKA RęcZNA- półfinał powiatu
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Radze-

wie:
Mirella Rozmiarek (kapitan, 4 bramki), 

Kinga Banecka (4 bramki), Sylwia Rumińska 
(10 bramek), Agnieszka Wiśniewska i Patrycja 
Bartkowiak (bramkarki) oraz Natalia Sznura, 
Sylwia Sznura, Magdalena Sułkowska, Rok-
sana Toboła, Emilia Fiedorczyk i Cecylia Kudła 

zajął drugie miejsce i nie wszedł do finału 
( tylko pierwsze miejsce dawało awans).
Ostatecznie szkoła zajmie w powiecie szóste 
miejsce. Dziewczęta pokonały szkołę z Pusz-
czykowa 10: 6 ale przegrały z Tulcami 8:12. Wy-
grały Tulce, które pokonało Puszczykowo 21:5.

Nie znam wyników rywalizacji chłopców 
szkoły z Bnina. Czy wypadli lepiej?

PiŁKA RęcZNA gimNAZjÓw.
Gminę Kórnik reprezentowali w półfinałach 

zawodów powiatowych pilkarze reczni z Kór-
nika. Po zaciętej walce zajęli miejsce drugie 
w grupie i nie awansowali do finału ( tylko 1 
miejsce).Wyniki meczy: Kórnik-Bolechowo 
11:6, Kórnik –Suchy Las 12:9 i przegrali z Mo-
siną 9:12.Jednak trzeba uznać ,że to miejsce 
jest o wiele lepsze niż w poprzednich latach.

   ARA

pokaz studio Fryzur ola.
Dnia 10 listopada w restauracji Nestor w Kórniku po raz pierwszy odbył się pokaz fryzur. 

Pokaz został przygotowany przez Studio Fryzur Ola. W pokazie w roli modeli wystąpili 
amatorzy: Panie: Irena Kasper, Ewa Wlazły, Karolima Ordanik, Agnieszka Kmiecik, Kinga 
Flens, Anna Serwatkiewicz, Marta Kowalska, Agnieszka Wlazły i Zofia Dulska oraz Pano-
wie: Ernest Ordanik, Marcel Łagoda i Kai Flens. Pokaz został uświetniony tańcem Agaty 
Ellmann i Ernesta Ordanika. Podczas pokazu zaprezentowano nie tylko fryzury dzienne, 
wieczorowe, awangardowe, ale także metamorfozę Pani Ireny Kasper. Ponadto jedna z 
modelek - Pani Kinga Flens (Retrospekcja) zaprezentowała się w przepięknej stylizacji 
jako Edith Piaf w piosence „Milord”. Zarówno modele jak i wszyscy goście świetnie się 
bawili przy kawie, lampce wina i słodkim co nieco. Miejmy nadzieję, że nie było to nasze 
ostatnie takie spotkanie.

                           Aleksandra Siejak

swap party
wymień swój ciuch!

Przynosimy - wymieniamy - wynosimy.

Przynieście swoje już za małe, 
niepotrzebne, zalegające - używane 

nie zniszczone lub nowe „nie trafione” 
ubrania lub dodatki (torebki, paski itp.)

Będziemy się wymieniać i doradzać 
przy kawie i ciastku.

Odzież, która nam zostanie zasili 
„Szlachetną Paczkę”.

Pracownia Krawiecka 
przy SZchAdE studio reklamy 
- ul. Poznańska 8 w Kórniku.

12 grudnia - od godziny 14:00.
wstęp wolny!

SPROSTOwANiE 

W ostatnim numerze „Kórniczanina” w 
tekście dotyczącym konkursu „Wpisani w 
Historię” (str. 12) wśród obecnych na gali 
oficjeli nie wymieniliśmy radnego powiato-
wego Zbigniewa Tomaszewskiego. 

Za uchybienie przepraszamy.
W tekście na stronie 8 nieściśle podano, 

że był to finał konkursu recytatorskiego. 
W rzeczywistości odbyły się występy 

laureatów, gdyż zmagania konkursowe 
miały miejsce wcześniej.

Redakcja
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*Przyjmę prace stałą, dorywczą, ogród, las. Mężczyzna 50 lat. Tel. 602 745 631
*Szukam pracy od zaraz , sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien, opieka nad osobami starszymi. Tel. 510 718 741
*Podejmę każdą prace w Kórniku lub okolicy. Tel. 797 679 451
*Szukam pracy od zaraz, usługi budowlane, murowanie, malowanie mieszkań, tanio, sprzątanie ogrodu, rąbanie drewna i cięcie. Tel. 573 395 604
*Zatrudnię kierowcę kategorii C lub C+E. Tel. 606 278 830
*Zatrudnię do pracy dorywczej kierowcę kategorii C. Tel. 606 278 830
*Zatrudnimy pracowników do pracy w magazynie w Gądkach przy sortowaniu warzyw i owoców. Tel. 723 444 304
*Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekty przemysłowe i budowy w miejscowościach: Gądki, Żerniki, Koninko, Robakowo. 
Kontakt: rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl. Tel. 61 659 03 60, 61 659 03 72, 665 102 572
*Atrakcyjna praca w Ochronie: Radzewo i okolice. Zatrudnimy od zaraz osoby z orzeczeniem. Tel. 500 307 402
*Poszukujemy chętnych do pracy jako kasjer-sprzedawca sklep Polo-market Kórnik. Informacja do uzyskania osobiście w sklepie.
*Praca na magazynie odzieżowym w Gądkach darmowy dojazd z wybranych miejscowości atrakcyjna stawka godzinowa. Tel. 537 100 676

*Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Firma ogólnobudowlana wykonuje remonty: płytki, malowanie, murowanie, instalacje wod.-kan., tanio. Tel. 782 513 000
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi powierzchnię użytkową ok. 130m2 w Czmoniu ul. Bnińska 31 – Trasa Kórnik – Śrem. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o powierzchni ok. 80 m² w Kórniku ul. Plac Powstańców Wlkp 1. Tel. 663 977 343.
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku sprzeda lokal użytkowy  ( lokal mieszkalny ) o powierzchni 128,6 m² w Prusinowie nr 6, ok.  6 km od centrum Kórnika. Tel. 663 977 343
*Borówiec, półbliźniak, 123 m², gotowy do zamieszkania. Wynajmę lub sprzedam, także częściowo na raty. Tel. 602 214 931
*Sprzedam żyrandol 10 płom, bardzo ładny, cena 500 zł. Tel. 606 390 219
* Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak,Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Poszukuję mieszkania/pokoju dla 4 pracowników produkcji, firma Euro-Astar. Tel. 792 000 181
*Sprzedam 4 felgi 15 calowe, stalowe do Mercedesa. Tel. 605 140 028
*Sprzedam podgrzewacz gazowy do wody junkers. Tel. 605 140 028
*Masaże lecznicze, relaksacyjne, wyszczuplające z dojazdem do pacjenta. Tel. 721 001 508
*Sprzedam nowy, nieużywany piec kominkowy na drewno i węgiel KAMINO 6 i 8 KW. Cena 1300 zł. Tel. 602 334 946
*Sprzedam nową wyciskarkę do soków na gwarancji GREEN STAR cena 2000 zł. Tel. 602 334 946
*Sprzedam używany stolik/ławę szklaną oraz biurko, Bnin. Tel. 600 978 857
*Sprzedam szczenięta rasy Jagdterier - Niemiecki Terier Myśliwski. Tel. 660 591 376
*Sprzedam lodówkę, pralkę stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam piecyk gazowy z butlą i reduktorem. Tel. 61 817 17 72
*Sprzedam duże, słoneczne mieszkanie, Kórnik Staszica, 4 pokoje 77 m². Tel. 693 303 126
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam butle gazową 11 kg oraz pokrywę studni wodomierzowej nową z Atestem, tanio, okazja. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led  8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stacje pogody bezprzewodową. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki + kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany , długi czarny z kapturem, letni L oraz futerko z norek. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową kasę fiskalną Novitus Soleo Plus, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, zr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke Samsung GC 3530 . Tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat. C i inne) oraz torby, walizki do garniturów. Tel. 506 490 723
*Do wynajęcia budynek 360 m² w centrum Kórnika na biura, gabinety. Istnieje możliwość podziału. Klimatyzacja i wentylacja. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia apartament 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety. Klimatyzacja. Tel. 691 793 249
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżam. Tel. 503 622 212
*Sprzedam używany stolik/ławę szklaną oraz biurko. Bnin. Tel. 600 978 857

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), lub przekazywać telefonicznie.

OgŁOSZENiA dROBNE

Nikol Płosaj najlepsza w elicie 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 18 grudnia 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 11 grudnia 2015 r.
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Klub Podróżnika z Kórnika 

MALTA z plecakiem,  

czyli 

 ZRÓB to SAM 
 17 grudnia 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zapraszamy na wspomnienia z podróży do najbardziej wysuniętego na 
południe kraju Europy, gdzie pomimo egzotycznych widoków, 
południowych temperatur, palm i bujnej przyrody , można poczuć się jak w 
domu, a nawet skosztować pizzy po wielkopolsku… z ziemniakami.  

W podróż po Malcie i Gozo zabiorą nas Ania i Ewa Serwatkiewicz. 

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  
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