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KolARZE PodSUmowAli SEZoN

18 grudnia br. w hotelu Rodan Grupa 
Kolarska Mróz Jedynka Kórnik podsumo-
wała kolejny bardzo udany sezonu kolarski. 
Galę uświetniła obecność Państwa Marii 
i Wojciecha Mrozów (reprezentujących 
głównego sponsora), oraz Prezesa Pol-
skiego Związku Kolarskiego Wacława 
Skarula, a także Prezesa WZKol Lucjusza 
Wasielewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik Jerzego Lechnerowskiego i znanego 
działacza kolarskiego Tadeusza Jasionka. 
Udział w gali brali również radni gminy z 
przewodniczącym Przemysławem Pachol-
skim na czele. 

wSPóŁPRAcA 
Z NowYm SchRoNiSKiEm

23 grudnia wiceburmistrz Antoni Kalisz 
wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
oraz pracownikami Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku go-
ścili w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie. 
Podczas spotkania z dyrektorem Pawłem 
Kubiakiem omówiono procedury dotyczące 
dostarczania bezpańskich psów do schro-
niska.  Przypomnijmy, że od 1 stycznia 
2016 roku psy z naszej gminy trafiać będą 
właśnie do schroniska w Skałowie. 

w RocZNicę wYBUchU 
PowSTANiA...

27 grudnia, w rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-19 pod 
pomnikiem upamiętniającym powstańców 
w Kórniku złożono kwiaty. Wśród licznie 
zgromadzonych delegacji była także grupa 
samorządowców z burmistrzem na czele. 

KUPiliśmY gAZowNię

30 grudnia podpisano akt notarialny w 
sprawie zakupu przez samorząd Kórnika 
działki wraz z budynkiem Starej Gazowni 
w Kórniku.

SPoTKANiE Z PREZESEm PgK śREm

W dniu 5 stycznia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z prezesem Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie 
Pawłem Wojną, by podsumować współpra-
cę w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Dotychczasowa 
umowa w tym zakresie kończy się  31 
marca br. Obecnie przygotowywany jest 
przetarg w tym zakresie na kolejny okres. 

RoZmowY Z PKP PlK

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się  12 stycznia z dyrektorem do spraw tech-
nicznych PKP PLK Andrzejem Skarbińskim. 
Dyskutowano na temat budowy stacji kole-
jowej w Koninku oraz parkingu dla chcących 
się przesiąść na pociąg pasażerów (tzw. 
parking park&ride). Przedstawiciele kolei 
przygotują w najbliższym czasie wstępne 
założenia do projektu stacji oraz infrastruk-
tury towarzyszącej.

Projekt parkingu bedzie obejmował m. 
in. modernizację drogi powiatowej 2489P 
(z Kamionek przez Szczytniki do węzła 
Koninko na S11), wraz z budową wiaduktu 
nad torami kolejowymi  w miejscowości 
Koninko.    

NAwiąZANo wSPóŁPRAcę 

W dniu 13 stycznia 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w Kamionkach podpisany 
został List Intencyjny pomiędzy Miastem 
i Gminą Kórnik a Gminą Czernica (woj. 
Dolnośląskie). W liście tym gminy wyrażają 
wolę współpracy, której głównym celem 
będzie upowszechnienie wzorca działań 
propagujących dobre praktyki w zakresie 
budowy i remontu placówek oświatowych 
oraz programów dążących do podnoszenia 
jakości nauczania poprzez tworzenie no-
wych miejsc w szkołach i przedszkolach, 
wprowadzanie innowacyjnych programów 
nauczania oraz podnoszenia kompetencji 
kadry zarządzającej i nauczycieli.

Opr. ŁG

Wójt Włodzimierz Chlebosz i burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podpisali porozumienie o współpracy Czernicy i Kórnika.

W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego...

Klub	Podróżnika	z	Kórnika	

Gruzja – ludzie – góry –Tbilisi 
	21	stycznia	2016	r.	o	godzinie	19.00	w	restauracji	„Ventus”	

	

 

To będzie opowieść o dwóch tygodniach 

spędzonych w Gruzji. O mieście i wsi, o 

górach i o ludziach.  

Paweł Siczyński, wnikliwy obserwator 

otoczenia i pasjonat fotografii 

dokumentował życie ludzi mieszkających 

w stolicy i w podkaukaskich wioskach. 

Był w miejscowości Lagodekhi, dotkniętej 

klęską powodzi w 2012 roku i podjął 

próbę wejścia na Kazbek (5054mnpm). 

Na spotkaniu przedstawi nam „swoją 

Gruzję”, kraj widziany oczyma artysty 

fotografika. 

		

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	



4 nr 1/2016 15 stycznia 2016 r. 5

Z 
R

AT
U

SZ
A

Z 
R

AT
U

SZ
A

BUDŻET 2016
Podczas Sesji Rady miejskiej w 

Kórniku, która odbyła się 29 grudnia 
2015 roku stosunkiem głosów 12 „za”, 1 
„przeciw”, 6 „wstrzymujących się” radni 
przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 
2016 rok. 

W dniu 12 listopada 2015r. przekazany 
został radnym projekt budżetu na 2016r. 
Od tego dnia rozpoczęła się oficjalna praca 
nad prowizorium. Dyskusja trawała na po-
szczególnych komisjach, w szczególności 
na komisji budżetowej. 

Po wprowadzonych poprawkach projekt 
budżetu na 2016 rok zakłada:
- dochody w wysokości  120.202.779 zł
- wydatki w wysokości   113.629.334,42 zł.

W stosunku do 2015 jest to wzrost o 6,28% 
po stronie dochodów i spadek o 13,37% po 
stronie wydatków. (W 2015r. dochody wyniosły 
113.099.466 zł, a wydatki 131.173.058 zł – wg 
planu).

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 
6.573.444,58 zł, która będzie przeznaczona na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

dochodY
(120.202.779 ZŁ)

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

- 67,14 % dochody podatkowe od os. 
prawnych, od os. fizycznych i od innych jed-
nostek nieposiadających osobowości praw-
nej 80.699.084,00 zł (było 73.728.600 zł);

-  13,22 %  -  subwencja ogólna 
15.891.315,00 zł (było 12.950.947 zł) w 
tym część oświatowa 15.806.526  zł;

- 7,35 % - dotacje na zadania własne 
oraz na zadania z zakresu administracji 
rządowej – 8.839.481 zł (było 14.957.099 
zł), w tym na pomoc społeczną 4.996.741 
zł (było 5.283.278 zł )

- 12,29 % - pozostałe dochody w tym 
m.in.:

- ze sprzedaży składników majątkowych 
3.114.069 zł

- dotacja na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa ul. Poznańskiej/ul. Mostowej w 
Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową 
w kwocie 460.382 zł

- wpływy realizowane przez Centrum 
OAZA w kwocie 3.611.900 zł, w tym z usług 
świadczonych w kwocie 3.190.700 zł

- dzierżawa i najem składników mająt-
kowych gminy w kwocie 608.614 zł (poza 
dochodami OAZY i OSiR-u), w tym dochody 
z najmu mieszkań komunalnych i socjal-
nych (kwota 281.640 zł)

- wpływy realizowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kórniku w kwocie 
280.350 zł, w tym z usług świadczonych w 
kwocie 250.000 zł.

W pierwszej pozycji (dochody od osób 
prawnych i fizycznych):

- 39.553.525  zł  - podatek od nie-
ruchomości (32,9% dochodów gminy) 
(było 38.826.310 zł), w  tym 33.873.478 

zł od osób prawnych (było 33.176.674 
zł)  5.680.047 zł od osób fizycznych (było 
5.649.636 zł)

- 29.504.269 zł - to 37,79%  (było 
37,67%) udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (24,55% dochodów gminy) 
(było 25.017.742 zł)

- 2.500.000 zł  - to 6,71% udział w podat-
ku dochodowym od osób prawnych (2,08 % 
dochodów gminy) (było 2.500.000 zł)

- 1.582.315 zł -  podatek od czynności 
cywilnoprawnych (1,32% dochodów) (było 
2.180.000 zł) 

- 1.367.713 zł  - podatek od środków 
transportu (1,14 %  dochodów) ( było 
1.422.690 zł)

- 1.210.085 zł  – podatek rolny (1,01 % 
dochodów gminy) (było 1.332.325 zł)

Inne dochody :
-  opłata za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 4.150.000 zł
-  opłata za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 540.000 zł
-  opłata za zajęcie pasa drogowego   

1.285.805 zł
- opłata za korzystanie z przystanków 

na terenie gminy  52.000 zł
-  podatek od spadków i darowizn   

80.000 zł
- opłata za posiadanie psów    15.600 zł
- opłata targowa  30.000 zł

Przyjęty plan dochodów oparty jest na 
wymiarze podatków i przeprowadzonej ana-
lizie wpływów  poszczególnych dochodów.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych jest oszacowana 
na podstawie przyjętych przez Radę Miej-
ską stawek podatkowych. 

Stawki podatku od nieruchomości zo-
stały obniżone średnio o 1,2% w stosunku 
do stawek obowiązujących w gminie Kórnik 
w 2015 roku.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 53 zł za kwintal 
żyta, tj. 132,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, 
a do obliczenia stawki podatku leśnego 
przyjęto cenę drewna tartacznego w kwocie 
191,77 zł za 1 m3.

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

 
wYdATKi  

(113.629.334,42 ZŁ)
Przy opracowaniu projektu wydatków 

założono:
- wzrost cen towarów i usług konsump-

cyjnych w wysokości 1%
- wzrost wynagrodzeń o 2,5%.

Struktura wydatków  przedstawia  się 
następująco :

- 77,79 % wydatki bieżące 88.396.742,42 
zł  (było 87.913.926 zł)

- 22,21 % wydatki majątkowe 25.232.592 
zł  (było 43.259.132 zł)

Struktura wydatków.
Według działów klasyfikacji budżetowej 

struktura tych wydatków jest następująca : 
- 30,81 % oświata i wychowanie  

oraz edukacyjna opieka wychowawcza 
35.001.084 zł (było 35.503.038zł)

-  19,57 %  t ransport  i  łączność                   
22.232.635 zł (było 28.095.256 zł)

-10,46 % gospodarka  komunalna i 
ochrona środowiska 11.888.676 zł (było 
16.690.559zł) 

- 8,95 % administracja publiczna             
10.169.440 zł (było 9.814.485 zł)

- 7,83 %  pomoc społeczna                      
8.893.519 zł (było 9.059.876 zł)

- 7,21 % kultura fizyczna i sport                                  
8.196.550 zł  (było 8.288.588 zł)

- 3,77 % różne rozliczenia                                    
4.286.810 zł (było 3.477.169zł)

- 2,73 % kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 3.106.347 zł (było 1.862.652 zł)

- 2,58 % gospodarka mieszkaniowa                             
2.933.700 zł (było 3.944.886zł) 

-  1,86%  ro ln ic two i  łow iec two                                     
2.118.500 zł (było 4.428.240 zł)

- 1,32 % obsługa długu publicznego                             
1.503.000 zł (było 1.180.000 zł)

- 1,14% bezpieczeństwo publ. i ochro-
na przeciwpożarowa 1.297.572 zł (było 
1.957.085zł) 

-  0,66 %  dzia ła lność usługowa                       
750.000 zł (było 840.000 zł)

- 1,11% pozostałe 1.251.501,42 zł

Po stronie wydatków największymi  
pozycjami są:  

oświata 31%  w tym:
Szkoły podstawowe   
16.240.261 zł (było 13.563.525 zł)
Gimnazja   
5.022.217 zł (było 5.050.490 zł)
Przedszkola    
 4.124.424 zł (było 4.193.455 zł)
Punkty Przedszkolne   
116.299 zł (było 259.818 zł)
Przedszkola niepubliczne
2.200.000 zł (było 2.154.487 zł)

Wydatki majątkowe   
8.525.486 zł (było 5.348.800 zł)

Dotacje dla innych gmin za odpłatność 
dzieci uczęszczających do przedszkoli poza 
terenem gminy 950.000 zł (było 923.997 zł)

Razem na szkoły podstawowe i 
gimnazja przeznaczymy w 2016r. kwotę 
21.262.478 zł przy subwencji na te zada-
nia w wysokości 15.806.526 zł (różnica 
5.455.952 zł).

oraz  transport i łączność 19,6%, w tym:
- środki dla Spółki KOMBUS w wysoko-

ści 4.318.610 zł
- dotacja dla M. Poznania w wysokości 

1.160.000 zł
- komunikacja na trasie Zaniemyśl- 

Kórnik i Środa Wlkp. – Kórnik w wysokości 
1.907.980 zł

- utrzymanie dróg gminnych w wysoko-
ści 2.080.000 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 
12.079.592 zł.

Wydatki przeznaczone na jednostki 
organizacyjne gminy i inne (nie wg działów 
klasyfikacji budżetowej):

Spółka KOMBUS 4.318.610 zł (było 
3.804.021 zł)
Ośrodek Sportu i Rekreacji                           
1.383.330 zł (było 1.351.455 zł)
Kórnicki Ośrodek Kultury                               
760.000 zł (było 772.010 zł)
Biblioteka Publiczna                                    
625.500 zł (było 545.500 zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej                        
7.949.059 zł (było 8.111.453 zł)
Środowiskowy Dom Samopomocy
531.960 zł (było 532.943 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna                                
564.972 zł (było 1.100.070 zł)
Straż Miejska
664.460 zł (było 744.473 zł)
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA               
5.307.760 zł (było 5.541.206 zł)

w 2016r. planuje się wykonać 95 
zadań inwestycyjnych o wartości 
22.874.882 zł. Zadania inwestycyjne to 
m.in.: 

-  w zakresie oświetlenia – kwota 
699.000 zł

1. budowa oświetlenia ul. Biernackiej w 
Bninie w kwocie 30.000 zł

2. budowa oświetlenia osiedla Międzyle-
sie w Szczytnikach (projekt) w kwocie 6.000 
zł (fundusz sołecki)

3. budowa oświetlenia osiedla przy ul. 
Cichej w Szczytnikach w kwocie 180.000 zł

4. budowa oświetlenia przy boisku w 
Szczodrzykowie (szkoła) oraz placu zabaw 
(projekt) w kwocie 4.000 zł (fundusz sołecki)

5. budowa oświetlenia przystanków w 
Żernikach w kwocie 30.000 zł

6. budowa oświetlenia ul. Chabrowej i 
Cisowej w Dachowie w kwocie 90.000 zł

7. budowa oświetlenia ul. Czereśniowej 
w Kórniku w kwocie 20.000 zł

8. budowa oświetlenia ul. Kinowej i ul. 
Filmowej w Koninku w kwocie 100.000 zł

9. budowa oświetlenia ul. Leśnej w 
Czmoniu - dokończenie (projekt) w kwocie 
5.000 zł (fundusz sołecki)

10. budowa oświetlenia ul. Ogrodowej 
w Robakowie w kwocie 16.000 zł

11. budowa oświetlenia ul. Palmowej 
w Skrzynkach (projekt) w kwocie 5.000 zł

12. budowa oświetlenia ul. Parkowej w 
Kórniku (projekt) w kwocie 15.000 zł

13. budowa oświetlenia ul. Polnej w 
Robakowie (projekt) w kwocie 13.000 zł (w 
tym fundusz sołecki)

14. budowa oświetlenia ul. Słonecznej 
w Błażejewie w kwocie 20.000 zł

15. budowa oświetlenia w Czołowie - I 
etap w kwocie 30.000 zł

16. budowa oświetlenia w Dębcu w 
kwocie 50.000 zł

17. budowa oświetlenia na skrzyżowa-
niu drogi wojewódzkiej 434 z ul. Konarską 
w Kórniku-Bninie w kwocie 80.000 zł

18. budowa zasilania i oświetlenia na 
terenie rekreacyjno-sportowym w sołectwie 
Kromolice w kwocie 5.000 zł

- w zakresie dróg i placów – kwota 
10.180.432 zł

1. Budowa ul. Poznańskiej/ul. Mostowej 
w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczo-
wą w kwocie 460.382 zł

2. budowa chodników, oświetlenia i ka-
nalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa 
130.000 zł

3. budowa drogi w Czmońcu w kwocie 
1.300.000 zł 

4. budowa drogi w Żernikach w kwocie 
1.000.000 zł 

5. budowa drogi wraz z kanaliza-
cją deszczową na ul. Flensa w kwocie 
2.600.000 zł 

6. budowa ul. Jaśminowej w Robakowie 
w kwocie 100.000 zł

STRUKTURA DOCHODÓW
Plan na 2016 rok.
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Ruiny z potencjałem

7. budowa ul. Steckiego w Kórniku w kwocie 
920.000 zł 

8. budowa ul. Zimowej w Mościenicy (pro-
jekt) w kwocie 15.000 zł

9. modernizacja dróg w Borówcu: ul. Leśna 
Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdzielcza 
w kwocie 420.000  zł

10. modernizacja ul. Bukowej i Szafirowej 
w Kamionkach w kwocie 554.050 zł

11. modernizacja ul. Kempingowej  w Bo-
rówcu w kwocie 360.000 zł

12. modernizacja ul. Krętej w Dachowie w 
kwocie 420.000 zł

13. modernizacja ul. Łąkowej i Polnej w 
Szczodrzykowie w kwocie 98.000 zł

14. modernizacja ul. Leśnej i Pasiecznej w 
Czmoniu w kwocie 277.500 zł

15. modernizacja ul. Wierzbowej w Moście-
nicy w kwocie 427.000 zł

16. modernizacja ulic: Harcerskiej, Jodło-
wej, Kasztelana Jarosta, Sosnowej, Szarych 
Szeregów i Wodnej oraz Pl. Browarowego w 
Kórniku w kwocie 401.000 zł

17. modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwia-
towej, Leśnej i Słonecznej w Dziećmierowie w 
kwocie 402.500 zł

18. utwardzenie ul. Podgórnej, Ogrodowej i 
Nowej w Robakowie (projekt) w kwocie 5.000 zł

19. budowa parkingu przy ul. Dworcowej w 
Kórniku w kwocie 90.000 zł

20. utwardzenie placu przy świetlicy w 
Robakowie w kwocie 200.000 zł

- w zakresie budowy chodników – kwota 
1.503.450 zł

1. budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż 
drogi wojewódzkiej w kwocie 426.000 zł – za-
danie kontynuowane

2. budowa chodnika przy drodze powiato-
wej w Błażejewie w kwocie 60.000 zł

3. budowa chodnika przy ul. Konarskiej w 
Bninie - lewa strona (projekt) w kwocie 10.000 zł

4. budowa chodnika ul. Dworzyskowa i Św. 
Mikołaja w Radzewie (projekt) w kwocie 25.000 
zł (w tym fundusz sołecki)

5. budowa chodnika w Dachowie w kwocie 
200.000 zł 

6. budowa chodnika w Runowie w kwocie 
200.000 zł 

7. budowa chodnika przy ul. ul. Dworcowej 
w Kórniku w kwocie 37.450 zł

8. budowa chodnika przy ul. Lipowej w 
Bninie w kwocie 30.000 zł

9. budowa chodnika przy ul. Śremskiej w 
Bninie wraz z zatokami (do os. Przylesie) w 
kwocie 200.000 zł

10. budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w 
Robakowie (kontynuacja) w kwocie 5.000 zł 
(fundusz sołecki)

11. budowa chodnika przy ul. Zwierzyniec-
kiej w Bninie - lewa strona (projekt) w kwocie 
10.000 zł

12. budowa chodnika w Koninku od ul. 
Pisarskiej do ul. Drukarskiej 200.000 zł (BO)

13.budowa chodnika w Robakowie od ul. 
Polnej do ul. Szafirowej w kwocie 100.000 zł 
(BO)

- w zakresie turystyki i kultury fizycznej 
– kwota 2.203.000 zł, w tym m.in.

1. budowa promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 160.000 zł

2. zagospodarowanie terenu przy Placu 

Browarowym w Kórniku w kwocie 
1.200.000 zł

3. budowa boiska w Kamionkach (dokoń-
czenie) w kwocie 30.000 zł 

4. budowa przyłącza energetycznego do 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w kwocie 
71.000 zł 

5. doświetlenie boiska bocznego OSiR w 
Kórniku w kwocie 3.000 zł

6. modernizacja stadionu OSiR w Kórniku 
w kwocie 500.000 zł

7. modernizacja świetlicy w OSiR w Kórniku 
w kwocie 5.000 zł

8. wykonanie instalacji nawadniającej na 
płycie boiska treningowego OSiR w Kórniku w 
kwocie 34.000zł

9. Kamionkowskie Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w kwocie 200.000 zł (BO)

- w zakresie oświaty – kwota 5.314.300 
zł, w tym m.in.

1. budowa klimatyzacji w pomieszczeniach 

SP Nr 2 w Kórniku w kwocie 10.000 zł
2. budowa sieci komputerowej w sali lekcyj-

nej w SP w Radzewie w kwocie 9.300 zł
3. przebudowa zbiornika bezodpływowe-

go na ścieki przy SP w Radzewie w kwocie 
45.000 zł

4. rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Kórniku (projekt) w kwocie 50.000 zł 

5. rozbudowa Przedszkola w Szczodrzyko-
wie (projekt)  w kwocie 50.000 zł

6. budowa kompleksu edukacyjnego w 
północnej części gminy - budowa gimnazjum, 
przedszkola oraz żłobka w kwocie 5.150.000 zł

- w zakresie infrastruktury wodociągo-
wo- kanalizacyjnej -  kwota 2.223.000 zł

1. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Katowickiej, Czereśniowej w Dziećmierowie w 
kwocie 620.000 zł

2. budowa kanalizacji w miejscowościach 
Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki (projekt)  
w kwocie 365.000 zł

3. budowa sieci wodociągowej Pierzchno-
-Runowo-Szczodrzykowo w kwocie 240.000 zł

4. budowa wodociągu ul. Wiatrakowa w 
Dachowie w kwocie 30.000 zł

5. budowa wodociągu w Mościenicy (pro-
jekt) w kwocie 20.000 zł

6. dokończenie budowy kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 
248.000 zł 

7. kanalizacja sanitarna w Borówcu w 
kwocie 140.000 zł

8. budowa kanalizacji w ul. Celichowskiego 
w Kórniku w kwocie 230.000 zł

9. budowa sieci kanalizacji sanitarnej OSiR 
w Kórniku w kwocie 300.000 zł

10. budowa sieci wodociągowej w ul. 
Modrzewiowej w Kórniku w kwocie 30.000 zł

- w zakresie infrastruktury społecznej – 
kwota 670.000 zł

1. modernizacja budynku przy ul. Dworco-
wej 7 w Kórniku w kwocie 220.000 zł

2. modernizacja strażnic OSP w kwocie 

100.000 zł
3. budowa placu zabaw dla dzieci i terenu 

rekreacyjnego dla dorosłych w Błażejewie w 
kwocie 200.000 zł (BO)

4. modernizacja świetlicy w Szczodrzykowie 
w kwocie 150.000 zł

Planuje się również wydatki majątkowe 
(kwota 2.357.710 zł):

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

- zakup wiat przystankowych oraz inne 
wydatki majątkowe 32.000 zł 

- dotacja na dofinansowanie budowy par-
kingu przy Kaplicy Parafii Rzymskokatolickiej 
w Kamionkach w kwocie 25.000 zł

- pomoc finansowa w kwocie 333.710 zł 
dla Województwa Wielkopolskiego na wykup 
gruntów niezbędnych do realizacji zadania: 
Budowa drogi w Żernikach

- zakup nieruchomości przez gminę w 
kwocie 850.000 zł

- zakup sprzętu komputerowego i innych 
wydatków majątkowych dla Urzędu Miejskiego 
w kwocie 456.000 zł

- przekazanie środków na Fundusz Wspar-
cia Policji w wysokości 22.000 zł na sfinanso-
wanie kosztów zakupu i montażu monitoringu 
budynku Policji

- zakupy majątkowe dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w kwocie 15.000 zł

- zakupy majątkowe w jednostkach oświa-
towych w łącznej kwocie 34.500 zł

- zakupy majątkowe Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku w kwocie 4.000 zł

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w kwocie 30.000 zł 

- zakupy majątkowe związane z gospodar-
ką odpadami w kwocie 250.000 zł

- dotacja na dofinansowanie rozbudowy 
schroniska dla zwierząt w Gaju w Gminie Śrem 
w kwocie 52.500 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku 
w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na mo-
dernizację budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie

- zakupy majątkowe Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kórniku w kwocie 73.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne w kwocie 75.000 zł.

Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów 
jako  autopoprawkę do budżetu zapropo-
nowano:

1. dodać inwestycję: rozbudowa Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kórniku (projekt) w kwocie 
50.000,00 zł;

2. dodać inwestycję: rozbudowa Przedszko-
la w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 50.000 
zł. Realizacja projektu będzie uzależniona 
od możliwości uzyskania dofinansowania w 
ramach środków unijnych;

3. zaplanować wydatek w kwocie 5.000 
zł dot. zatrudnienia na umowę - zlecenie psy-
chologa; środki przesunięte z rezerwy ogólnej;

4. zwiększyć środki przeznaczone na granty 
o kwotę 20.000 zł; środki pochodzą z rezerwy 
oświatowej;

5. zwiększyć środki o kwotę 15.000 zł prze-
znaczone na dotację dla Powiatu Poznańskiego 
na odbiór i utylizację azbestu; środki przesunięte 
z rozdz. 90095§4300;

6. w planie wydatków przeznaczonych 
na zadania z zakresu ochrony środowiska 
(załącznik Nr 8 do uchwały) przesunąć 20.000 
zł z przeznaczeniem na zakup zadymiarki do 
kanalizacji sanitarnej;

7. w ramach dotacji podmiotowej dla KOK 
przeznaczyć 50.000 zł na dożynki gminne;

8. wydatki na melioracje wodne podzielić na 
tereny rolnicze (kwota 209.000 zł) i na tereny 
zurbanizowane (kwota 209.000 zł);

9.dodać zadanie inwestycyjne: budowa za-
silania i oświetlenia na terenie rekreacyjno-spor-
towym w sołectwie Kromolice w kwocie 5.000 
zł; środki przesunięte z rozdz. 90015§4270;

10.wprowadzić zadania inwestycyjne: 
modernizacja ul. Łąkowej i Polnej w Szczo-
drzykowie (kwota 98.000 zł), budowa chodnika 
przy ul. Dworcowej w Kórniku (kwota 37.450 zł); 
środki pochodzą z zadania: modernizacja ul. 
Grabowej w Kamionkach (-135.450 zł);

11. przeniesienie do odrębnej rezerwy 
celowej kwoty 300.000 zł przeznaczonej na 
zawarcie ugody z PSE;

Przy ul. Śremskiej w Bninie powstanie chodnik.

Planowany jest chodnik w Dachowie  przy  „powiatówce”.

Budowa chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej 
na osiedlu przy ul. Witosa oszacowana jest na 130.000 zł.

Plac Browarowy czeka na moderniyację

Już w styczniu ruszyć ma remont ul. Steckiego

Modernizacja ul. Kempingowej w Borówcu kosztować będzie 360.000 zł
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12. w ramach środków zaplanowanych na 
upowszechnianie doradztwa rolniczego zapla-
nować 2.000 zł na pogotowie pszczelarskie.

Ponadto, w formie autopoprawki, pro-
ponuję:

1. zwiększyć dochody i wydatki o 460.382 
zł z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego 
na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. 
Poznańskiej/ul. Mostowej w Kamionkach wraz 
z kanalizacją deszczową;

2. zwiększyć zadanie inwestycyjne: budo-
wa ul. Steckiego w Kórniku o kwotę 400.000 
zł do kwoty 920.000 zł i zmniejszyć zadanie 
inwestycyjne: budowa drogi wraz z kanalizacją 
deszczową na ul. Flensa o kwotę 400.000 zł do 
kwoty 2.600.000 zł;

3. zmniejszyć środki na remonty dróg o 
kwotę 420.000 do kwoty 580.000 zł i wprowa-
dzić zadanie inwestycyjne: modernizacja dróg 
w Borówcu: ul. Leśna Polana, Jęczmienna, 
Karmelowa i Spółdzielcza w kwocie 420.000 zł;

4.dodać wydatek z przeznaczeniem na do-
tację na dofinansowanie: budowy parkingu przy 
Kaplicy Parafii Rzymskokatolickiej w Kamion-
kach w kwocie 25.000 zł; środki przesunięte z 
rezerwy inwestycyjnej;

5.uszczegółowić zadanie: modernizacja 
dróg na terenie Gminy Kórnik (2.977.500–
135.450=2.842.050 zł) na zadania:

- modernizacja ul. Bukowej i Szafirowej w 
Kamionkach (554.050 zł)

- modernizacja ul. Kempingowej  w Borów-
cu (360.000 zł)

- modernizacja ul. Krętej w Dachowie 
(420.000 zł)

- modernizacja ul. Leśnej i Pasiecznej w 
Czmoniu (277.500 zł)

- modernizacja ul. Wierzbowej w Mościenicy 
(427.000 zł)

- modernizacja ulic: Harcerskiej, Jodłowej, 
Kasztelana Jarosta, Sosnowej, Szarych Szere-
gów i Wodnej oraz Pl. Browarowego w Kórniku 
(401.000 zł)

- modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwia-
towej, Leśnej i Słonecznej w Dziećmierowie 
(402.500 zł);

6. wycofać zadanie inwestycyjne pn. budo-
wa oświetlenia ul. Żniwnej i Zbożowej w Radze-
wie i zamienić na zadanie: budowa oświetlenia 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z ul. 
Konarską w Kórniku-Bninie w kwocie 80.000 zł 

7. wykreślić zapis uzależniający budowę 
gimnazjum w Kamionkach od pozyskania 
środków zewnętrznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ule-
gnie zmianie finansowanie zadań:

- budowa Centrum Kultury: 2018r. – 0 zł, 
2019r. – 6.500.000 zł, 2020r. – 2.500.000 zł, 
2021r. – 2.500.000 zł, 

- budowa budynku komunalnego w Dzieć-
mierowie, zostaje zastąpione zadaniem: bu-
dowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie 
– bez zmiany kwoty limitu

oraz dodaje się nowe przedsięwzięcia:
- budowa kompleksu oświatowego w 

Kórniku-Bninie: 2021r. - 5.500.000 zł, 2022r. 
– 12.000.000 zł

- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Kórniku – Bninie: 2018r. – 2.500.000 zł.

Kwota Budżetu obywatelskiego gminy 
Kórnik na rok 2016 wynosi 700.000,00 zł. 

W dniu 22 października 2015r. rozstrzy-

gnięto, które projekty uzyskały największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 
finansowych przeznaczonych na Budżet Oby-
watelski Gminy Kórnik:

1) budowa chodnika w Koninku przy ul. 
Pisarskiej i ul. Dziennikarskiej (od Pisarskiej do 
Drukarskiej) w kwocie 200.000 zł 

2)  budowa placu zabaw dla dzieci i terenu 
rekreacyjnego dla dorosłych w Błażejewie w 
kwocie 200.000 zł 

3)    budowa chodnika na ul. Szkolnej w 
Robakowie (od ul. Polnej do ul. Szafirowej) w 
kwocie 100.000zł 

4)    Kamionkowskie Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w kwocie 200.000 zł. 

Po raz kolejny Rada miejska utworzyła 
(zgodnie z ustawą) fundusz sołecki. 

Od 2016 roku w Gminie Kórnik funkcjono-
wać będzie 27 sołectw. Uchwałą Rady Miejskiej 
w Kórniku Nr XII/121/2015 z dnia 19 sierpnia 
2015 r. nadano Statut Sołectwu Borówiec Nowy.

Planowana łączna kwota to 747.715,55 zł. 
Wśród zaplanowanych zadań majątkowych, 9 
będzie wykonanych z funduszu sołeckiego. W 
2016r. będzie to kwota 49.700 zł (było 89.834 
zł).  

w 2016r. gmina Kórnik wpłaci do bu-
dżetu Państwa z tytułu podwyższonych 
dochodów 3.036.810 zł  (o 62.442 zł więcej 
niż w 2015r.) .

w wydatkach  przewidziano również 
odsetki od wyemitowanych przez gminę 
obligacji oraz pożyczki z inicjatywy Jessica, 
na ogólną sumę 1.503.000 zł, co stanowi 
1,32% planowanych wydatków. 

W 2016 roku planuje się przychody w łącz-
nej kwocie 3.903.598 zł, z czego kwota 903.598 
zł z tytułu pożyczki MyPlace, zostanie przezna-
czona na finansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa drogi w Żernikach.

W 2016 roku planuje się emisję obligacji 
komunalnych na kwotę 3.000.000 zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją 
wydatków majątkowych, a także spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę obligacji 
planuje się w latach 2017 – 2020.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup 
obligacji na łączną kwotę 6.900.000 zł oraz spła-
tę pożyczek w łącznej kwocie 3.577.041,75 zł, 
z czego pożyczka MyPlace – 2.977.041,75 zł, 
a pożyczki z inicjatywy JESSICA – 600.000 zł. 

Łączna kwota przypadających w roku 2016 
do wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z 
należnymi odsetkami oraz wydatkami, które 
zostaną poniesione na podstawie zawartych 
umów doliczonych do kwoty długu wynosi 
12.027.745,63 zł, co stanowi 10,00% plano-
wanych dochodów. Zgodnie z art. 243 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 1515) maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 20,70%. 

Prognozowana łączna kwota długu 
gminy Kórnik na koniec 2016 roku wyniesie 
42.363.868,95 zł, co stanowi 35,24% plano-
wanych dochodów.

Sytuacja finansowa gminy jest nadal bardzo 
stabilna, o czym świadczą też wysokie pozycje 

w rankingach dotyczących dynamiki rozwoju 
gmin. Gmina ponownie zajęła IV miejsce w Pol-
sce wśród gmin miejsko-wiejskich pod wzglę-
dem zrównoważonego rozwoju oraz IV miejsce 
wśród gmin najdynamiczniej rozwijających się.

wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej zawiera prognozowane  
dochody  i wydatki gminy na lata 2016 – 2022. 
Zakłada się wzrost dochodów i wydatków 
średnio o 3-5% rocznie. 

W żadnym roku Gmina nie przekroczy 
dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, który 
dla Gminy Kórnik będzie się kształtował na 
poziomie ok. 21%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowią-
zań będzie wynosiła od 10% w roku 2016, do 
2,30% w roku 2022.  

Załącznikiem do wPF jest wykaz przed-
sięwzięć, w którym  zapisane są 24 zadania 
inwestycyjne.

Najważniejsze zadania, to: 
1. budowa drogi w Żernikach, 
2. budowa kompleksu oświatowego w Ka-
mionkach,
3. budowa kompleksu oświatowego w Bninie
4. budowa drogi w Czmońcu,
5. budowa ulicy Wierzbowej w Mościenicy, 
6. budowa ulicy Steckiego w Kórniku,
7. budowa drogi z kanalizacją deszczową na 
ulicy Flensa w Kórniku,
8.budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadania zapisane w WPF mogą zostać 
uaktualnione po opracowaniu nowej Strategii 
Rozwoju Gminy.

Opracowano na podstawie 
prezentacji 

burmistrza J. Lechnerowskiego 
przedstawionej podczas sesji.

Foto. R. Jankowski

Mieszkańcy gminy Kórnik zamiast 
składowiska odpadów w Czmoniu mają 
teraz zrekultywowany teren zielony wraz 
ze ścieżką edukacyjną. Ta zmiana była 
możliwa dzięki dofinansowaniu inwesty-
cji rekultywacji składowiska ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wynoszącego 85% kosztów netto całego 
projektu, tzn. 6.425.816,34 zł. Umowa o 
dofinansowanie likwidacji składowiska i 
rekultywacji terenu została podpisana w 
maju 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu oraz spółką 
SATER Kórnik, zawiadującą składowiskiem. 
Inwestycja została sfinalizowana wraz z 
końcem ubiegłego roku, co sprawia, że 
niebezpieczna do niedawna bomba eko-
logiczna, stała się elementem krajobrazu, 
miłym dla oka zarówno mieszkańców gminy, 
jak i osób przyjezdnych. Ktoś, kto nie widział 
wysypiska przed rekultywacją, zapewne 
nie będzie mógł uwierzyć, że te – za mo-
ment – zielone i dobrze zaaranżowane 
przestrzenie powstały na leżącej tutaj do 
niedawna górze śmieci. Rozbrojenie tej ty-
kającej bomby ekologicznej było niezwykle 
ważnym zadaniem również z tego powodu, 
że składowisko to stanowiło zagrożenie dla 
środowiska o znacznie szerszym zasięgu 
niż teren, który zajmowało. Góra odpadów 
rozpościerała się na obszarze przekracza-
jącym 8 hektarów powierzchni. Teren, na 
którym dokonywała się rekultywacja, to z 
kolei aż 17 hektarów. By jednak na przy-
sypanej warstwami piasku i ziemi górze 
odpadów mogło coś wyrosnąć, konieczne 

było wykonanie szeregu prac przygoto-
wawczych. Trzeba było zbadać stan gleby 
pod składowiskiem i odpompować wycieki. 
Kolejnym etapem było wykonanie drenażu 
składowiska i zbudowanie nowego zbior-
nika dla wód opadowych. Ostatnim zaś 
etapem było zasypanie pryzmy odpadów 
piaskiem i ziemią, jej uszczelnienie i poło-
żenie warstwy ochronno–drenażowej z gru-
boziarnistych piasków. Na tym wszystkim 
rosną już drzewa i krzewy. Sukces końcowy 
jest o tyle bardziej znaczący, że całość prac 
została wykonana w ciągu sześciu miesięcy, 
co pokazuje jak precyzyjnie musiała być 
ona pierwotnie przygotowana. 

Realizacja wszystkich powyższych 
prac, wraz z przygotowaniem odpowiedniej 
dokumentacji, to koszt ok. 9,3 mln zł, i nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie udało się na 
ten cel pozyskać niemal 6,5 mln zł dotacji 
ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko.
Wiosną 2015 roku pisałem, że w tych 

działaniach musi nam przyświecać dawne 
i mądre powiedzenie, które głosi, że „kto 
mądry, ten wytrwa w postanowieniach”. 
Z dumą informuję Państwa, że wytrwali-
śmy, dzieło zostało ukończone, a zdjęcie 
pod artykułem pokazuje, jak z lotu ptaka 
wygląda zrekultywowane składowisko, 
które wiosną okryje się dodatkowo piękną 
zielenią. Dziękuję wszystkim osobom, które 
merytorycznie, fizycznie, a nawet duchowo 
wspierały te zmagania z naglącym proble-
mem gminy Kórnik. Myślę, że wspólnym 
wysiłkiem doprowadziliśmy do sytuacji, 
która cieszyć będzie obecne, ale również 
przyszłe pokolenia zamieszkujące tę gminę. 

Sławomir Hinc
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

SATER Kórnik Sp. z o.o. 

REKULTYWACJA DOBIEGŁA KOŃCA!!!

POzA BUDŻETEm 
UChWALOnO...

Podczas roboczej części sesji RM 29 
stycznia 2015 roku:

 - zmieniono uchwałę budżetową Gminy 
Kórnik na 2015 rok.

- podjęto  uchwałę w sprawie wydatków 
zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik 
na 2015 rok niewygasających z upływem roku 
budżetowego.

- zmieniono uchwałę w sprawie emisji ob-
ligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 
i wykupu. Podjęcie uchwały spowodowane 
jest nie wyemitowaniem w 2015 roku jednej 
serii obligacji na kwotę 1.600.000 zł. Decyzja 
ta została spowodowana wpływem większych 
dochodów, które nie były ujęte w budżecie oraz 
mniejszym wykonaniem wydatków. Wymienio-
na seria zostanie wyemitowana w 2016 roku.

- podjęto uchwałę w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2016. 

- uchwalono uchwałę w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2016 – 2020. 

- określono w drodze uchwały szczegó-
łowe warunki przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania.

- zgłoszono sołectwo Borówiec Nowy 
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”. 

- po zasięgnięciu opinii państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego w drodze 
uchwały uchwalono regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. Przed-
miotowy regulamin określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy.

Określono także szczegółowy sposób i 
zakres świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

- przejęto od Powiatu Poznańskiego 
niektóre zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi. Gmina przejmuje od 
Powiatu Poznańskiego zadanie publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi w zakre-
sie dotyczącym: budowy odcinka chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 2472P (ul. Św. 
Mikołaja) w miejscowości Radzewo, remontu 

i budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 2478P (ul. Dworzyskowa) w miejscowości 
Radzewo, budowy odcinka chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2476P w miejscowości 
Runowo.

- zmieniono uchwałę w sprawie przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogami powiato-
wymi. 

- podjęto uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 
223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Boró-
wiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 
30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geodezyjny 
Skrzynki.

- uchwalono uchwałę w sprawie aktual-
ności Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowani przestrzennego gminy Kórnik 
oraz planów miejscowych. 

- przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, 
obręb Kamionki.

- powołano doraźną komisje statutową, 
której zadaniem będzie omówienie obowią-
zujących statutów sołectw i przygotowanie 
niezbędnych zmian.

Radni przyjęli apel, w którym „Rada 
Miejska w Kórniku, w związku z brakiem 

porozumienia pomiędzy Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi SA z siedzibą w Kon-
stancinie-Jeziornej, a Gminą Kórnik apeluje do 
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie mediacji 
w sprawie zakończenia wieloletniego sporu 
powstałego w związku z realizacją na terenie 
Gminy Kórnik inwestycji polegającej na bu-
dowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 
2x220kV + 2x400kV relacji Ostrów – Plewiska. 

Rada Miejska w Kórniku jest skłonna 
zakończyć konflikt z Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi SA, jednak nie znajdując 
własnej winy w sporze wnioskuje o zawarcie 
ugody bez szkody dla Gminy i jej mieszkań-
ców”.

- dokonano kupna prawa użytkowania 
wieczystego oraz prawa własności nierucho-
mości położonych w Kórniku (Stara Gazow-
nia). Przedmiotowa nieruchomość zostanie 
przeznaczona na cele publiczne tj. siedzibę 
straży miejskiej oraz rejonową stację pogoto-
wia ratunkowego.

- zmieniono uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 
placówek oświatowych niepublicznych oraz 
publicznych prowadzonych przez inne niż jed-
nostka samorządu terytorialnego organy oraz 
trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pra-
widłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Opr. ZF i ŁG
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Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” odbył się Koncert Noworoczny, 
organizowany od wielu już lat z inicjatywy 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Na 
koncert, podobnie jak w latach ubiegłych, 
zaproszeni zostali przedstawiciele władz 
samorządowych województwa, powiatu, 
gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 
firm, stowarzyszeń, organizacji społecznych 
działających na terenie gminy i osoby za-
służone dla Kórnika. 

Burmistrz Lechnerowski dziękując 
gościom za dotychczasową współpracę, 

zaprosił na koncert w wykonaniu zespołu 
Varsovia Brass Quintet, składającego się 
z muzyków grających na instrumentach 
dętych blaszanych. Zespołowi towarzyszyli 
soliści: Dorota Szczepańska (sopran) i Piotr 
Rafałko (tenor). Dorota Szczepańska, po-
mimo młodego wieku ma w swoim dorobku 
artystycznym udział w licznych koncertach 
i międzynarodowych festiwalach muzycz-
nych, występując u boku znakomitych 
artystów. W repertuarze operowym, sopra-
nistka specjalizuje się głównie w dziełach 
epoki baroku i klasycyzmu. Z wielką pasją 
wykonuje również muzykę hiszpańską. 

Natomiast Piotr Rafałko dysponuje szero-
kim repertuarem oratoryjno-kantatowym, 
z którym występuje na estradach polskich 
filharmonii i koncertuje za granicą, chętnie 
sięga również do repertuaru rozrywkowego. 

Koncert był bardzo udany, o czym 
świadczyły najlepiej oklaski i owacje na 
stojąco. Szczególnie podobała się gościom 
solistka, która oprócz wspaniałego głosu,  
do każdego wyjścia na scenę prezentowała 
się w innej kreacji. 

 
Magdalena Matelska-Bogajczyk 

Wydział promocji Gminy 

W związku z zaangażowaniem wielu 
osób na terenie Gminy Kórnik w XV edycję 
Szlachetnej Paczki, chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim Darczyńcom, któ-
rzy z otwartym sercem obdarowali 27 rodzin 
z naszego rejonu. W zakup paczek dla każ-
dej z rodzin było zaangażowanych średnio 

25 osób, a wartość pomocy przypadającej 
na rodzinę wyniosła średnio 3620 złotych.  

Nie byłoby tej akcji bez zaangażowania 
Wolontariuszy:

Marcin Achtabowski, Paulina Buda, Pa-
trycja Gabska, Anna Jarmuszkiewicz, Kami-
la Kołodziejczak, Monika Kurek, Aleksandra 

Lewandowska, Magdalena Magdziarz-
-Majchrzak, Aleksander Rudawski, Wiktor 
Schumacher, Anna Serwatkiewicz, Maria 
Starzecka, Magdalena Stępniak, Magda-
lena Wołyńska,  którzy bezinteresownie 
poświecili swój czas, energię i  zaangażo-
wali się, niosąc innym dobro i dając z siebie 
wszystko by pomóc tym, którzy naprawdę 
tego potrzebują(odwiedziliśmy łącznie 46 
rodzin z naszej gminy!).

Serdeczne podziękowania składam 
również na ręce Kingi Nowickiej – koordy-
natora regionu, która wspierała działania 
kórnickiego zespołu, zawsze chętnie służąc 
pomocą i radą.

Wszystkim wspaniałym SuperW oraz 
Darczyńcom, instytucjom, osobom zaan-
gażowanym w rozwożenie paczek, sponso-
rom i ludziom dobrego serca wspierającym 
nasze działania ponownie bardzo dziękuję 
i zachęcam do zaangażowania również w 
następnej edycji projektu.

Ewa Serwatkiewicz
Lider Rejonu Kórnik 

Szlachetna Paczka

SzLAChETnA PACzKA  - PODzIęKOWAnIA!

Na zdjęciu (od lewej): 
Magdalena Wołyńska, Aleksander Rudawski, Kamila Kołodziejczak, 

Anna Serwatkiewicz, Monika Kurek, Maria Starzecka, Anna Jarmuszkiewicz, 
Magdalena Stępniak, Marcin Achtabowski, Ewa Serwatkiewicz.

KOnCERT nOWOROCznYKONKURS 

„EUROPEJSKA 
nAGRODA 

mŁODzIEŻOWA”
Zapraszamy do udziału w konkursie „Euro-

pejska nagroda młodzieżowa” organizowanym 
co dwa lata przez partnerską gminę Königstein 
w Niemczech. Konkurs adresowany jest dla 
dzieci i młodzieży z gminy Königstein oraz jej 
gmin partnerskich. 

Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Wspól-
nie w Europie - różnorodność kultur” 

Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych od 6 do 21 roku życia.

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

Prace oceniane będą w czterech katego-
riach wiekowych:

1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat

W konkursie mogą wziąć udział zarówno 
grupy, np. klasa, jak i indywidualni uczestnicy. 

Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. 
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub 
grupa, a także może być podzielona między 
kilku uczestników). Przewidywane są również 
nagrody pocieszenia. 

Prace prosimy składać w Wydziale Pro-
mocji Gminy, Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości 41 do dnia 04.03.2016 
roku. 

Przy składaniu prac prosimy o wypełnie-
nie karty zgłoszeniowej. 

Po wstępnej weryfikacji prac przez spe-
cjalnie powołaną komisję, najlepsze prace 
zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego 
w Königstein w Niemczech

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie 
się przed tegorocznymi wakacjami letnimi 
w Königstein. 

Podziękowanie 
Serdecznie dziękuję wszystkim Dar-

czyńcom za okazaną pomoc i wsparcie 
mojego leczenia i rehabilitacji po przeby-
tym udarze mózgu. Dziękuję Podatnikom, 
którzy w minionym roku 2015 wsparli mnie 
podczas akcji „1% podatku”. Dziękuję tak-
że za wszelką okazywaną mi życzliwość 
i zainteresowanie. Dziękuję Kórnickiemu 
Towarzystwu Pomocy Społecznej i Pani 
Krystynie Janickiej za opiekę, troskę i 
wszelką pomoc. Dzięki Państwa życzliwości 
zrealizowałem wiele planów leczniczo-reha-
bilitacyjnych i planuję kolejne. 

Tomasz Szyc

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KóRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu 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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. 
zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Kórniku uchwały nr XVI/192/2015 
z dnia  29 grudnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu na zachód od ulicy Kamiennej, 
obręb Kamionki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania oraz 
zaproponowanie układu komunikacyjne-
go dla całości terenu objętego uchwałą 
o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego z uwzględnieniem układu 
istniejącego w sąsiedztwie tego terenu.

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 bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 8 lutego 2016 
r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik.

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KóRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulic Sło-
necznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, 
gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej, obręb 
Dziećmierowo, gm. Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
25 stycznia 2016 r. do 22 lutego 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu        15 lutego 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik o godz. 13:00 (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. 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 nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 7 marca 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 roz-
patrzenia 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, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211

DAJĄC KREW 
RATUJESz ŻYCIE 
Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Kórniku w roku 2015 w remizie, miały 
miejsce akcje zbiórki krwi. W minionym roku 
zarejestrowało się 167 osób - z czego 129 
osoby oddały krew. Wynik to 58,50 l krwi. 
Dwie osoby zarejestrowały się na szpik. 
Wszystkim oddającym jak i tym, którym się 
nie udało serdecznie dziękujemy i gratuluje-
my. Dziękujemy również wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tej szczytnej 
akcji. Terminy poboru krwi w 2016 roku: 13 
marca, 12 czerwca, 18 września, 11 grudnia 
w Strażnicy OSP Kórnik. 

Andrzej Szyc – OSP Kórnik 
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REJoN 2a  - DACHOWA

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 12     26 12

luty 9       23 9
marzec 8       22 8

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 11     25 25

luty 8       22 22
marzec 7       21 21

REJoN 1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI,  BORÓWIEC: Brzoskwi-
niowa, Nad Jeziorem, Czereśniowa, Ogrodowa, Drapałka, Okrężna, 
Gruszkowa, Szkolna, Gruntowa, Śliwkowa, Kempingowa, Urocza, 
Klonowa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa, Ładna, Zakątek, Morelowa, 
Zakole, Na Górce, Zielona, Na Uboczu 

hARmOnOGRAm ODBIORU ODPADóW

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 4     18 18

luty 1   15   29 15
marzec 14      29 29

REJoN 2b  - SZCZODRZYKOWO

REJoN 2c  - GĄDKI
 STAŁYCH SEGREGOWANYCH

styczeń 9    21 9
luty 4      18 4

marzec 3    17   31 17

REJoN 3a  - ROBAKOWO

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 14   28 14

luty 11   25 11
marzec 10    24 10

REJoN 3b  - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 14   28 28

luty 11   25 25
marzec 10    24 24

REJoN 4a - BORÓWIEC: Dębowa, Rekreacyjna, Dojazd, Uro-
czysko, Kręta, Warzywna, Kwitnąca, Widokowa, Leśna, Zacisze, 
Łąkowa, Zaułek, Mała Rekreacyjna, Zielona Dolina, Na Skarpie, 
Zielona Polana, Piaskowe, Żródlana, Polna, Poznańska, Prosta 
   STAŁYCH SEGREGOWANYCH

styczeń 12   26 12
luty 9   23 9

marzec 8    22 8

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

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 12     26 26

luty 9       23 23
marzec 8       22 22

REJoN 5a - KONINKO
 STAŁYCH SEGREGOWANYCH

styczeń 9   21 9
luty 4     18 4

marzec 3   17   31 17

REJoN 5b  SZCZYTNIKI

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 9   21 21

luty 4     18 18
marzec 3   17   31 31

REJoN 6 - KAMIONKI: Agatowa, Modelarzy, Bazaltowa, Na 
Skraju Lasu, Brylantowa, Opalowa, Chabrowa, Porannej Rosy, Cy-
namonowa, Promienna, Diamnetowa, Rubinowa, Długie, Rumian-
kowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, Granitowa, Spokojna, Kamienna, 
Szafirowa, Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szybowników, 
Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, Topazowa, Lotnicza, Waniliowa, 
Makowa, Wiklinowa, Mieczewska, Wodna

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 5     19 5

luty 2    16 2
marzec 1    15   26 1

REJoN 7 - KAMIONKI: Akacjowa, Łąkowa, Leśna, Brzozowa, 
Magnoliowa, Liliowa, Bukowa, Modrzewiowa, Lipowa, Bułankowa, 
Mostowa, Lisia, Cedrowa, Murarska, Sosnowa, Dębowa, Nad Kople, 
Sportowa, Dolna, Nowa, Stokrotkowa, Grabowa, Orzechowa, Topo-
lowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, Jaśminowa, Piotrowska, 
Wichrowa, Jodłowa, Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, Polna, 
Wilcza, Kasztanowa, Poznańska, Wypoczynkowa, Klonowa, Przy 
Łowisku, Zacisze, Konwaliowa, Rogalińska, Zielna, Kresowe, Rolna 

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 5     19 19

luty 2    16 16
marzec 1    15   26 15

REJoN 8  - BIERNATKI BŁAŻEJEWO BŁAŻEJEWKO
 DĘBIEC PRUSINOWO

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 4     18 4

luty 1    15    29 1
marzec 14    29 14

REJoN 9a - CZMONIEC CZMOŃ
 STAŁYCH SEGREGOWANYCH

styczeń 11     25 11
luty 8      22 8

marzec 7      21 7

REJoN 9b  - DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO 
TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 12     26 26

luty 9      23 23
marzec 8      22 22

REJoN 10 - CELESTYNOWO KROMOLICE PIERZCHNO 
RUNOWO DZIEĆMIEROWO KÓRNIK ul. Czereśniowa 
KÓRNIK ul. Katowicka

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 14     28 28

luty 11      25 25
marzec 10      24 24

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 11     25 25

luty 8      22 22
marzec 7      21 21

REJoN 11a - KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości,          
Pl. Powstańców Wlkp., ul. Harcerska, ul. ks. Jabłońskiego, ul. Ko-
legiacka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna, 
ul. Poznańska, ul. Szkolna, ul. Średzka, ul. Wodna, ul. Wojska 
Polskiego, ul. Woźniaka, ul. Zamkowa, ul. Reja, ul. Słowackiego, 
ul. Mickiewicza

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 11     25 11

luty 8      22 8
marzec 7      21 7

REJoN 11b - KÓRNIK Al. Flensa, os. Białoboka, ul. Ce-
lichowskiego, ul. E. Pohla, ul. Modrzewiowa, ul. Parkowa, ul. 
Prowent, Biernatki Al. Flensa, Biernatki ul. Laskowa, Biernatki 
ul. S. Nowaka, Biernatki ul. Gawrycha, Biernatki ul. St. Toboły, 
Biernatki ul. Wiatrakowa 

REJoN 12 - KÓRNIK ul. Asnyka, ul. 20-go Października,            
ul. Dworcowa, ul. Św. Floriana, ul. Działyńskich, ul. Weymana,      
ul. Fredry, ul. Z. Steckiego, ul. Kołłątaja, ul. Kantego, ul. Krasic-
kiego, ul. Młyńska, ul. Krótka, ul. Leśmiana, ul. Patriotów, ul. Po-
tulickiej, ul. Staszica, ul. Stodolna, ul. Strzelecka, ul. Wiatraczna, 
ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zamoyskiego  
 

  STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 11     25 11

luty 8      22 8
marzec 7      21 7

REJoN 13 - BNIN ul. Akacjowa: ul. Armii Krajowej, ul. Kościelna, 
ul. Biernacka, ul. Lipowa, ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, ul. Brzozowa, 
Pl. Jesionowy, ul. Bukowa, ul. Rynek, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa,     
ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Dojazd, ul. Świerkowa, ul. Droga Kalejska, 
ul. Topolowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. Jaśminowa, ul. Wrzo-
sowa, ul. Jeziorna, ul. Żwirowa, ul.Jodłowa, Błażejewo ul. Zacisze, 
ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa    

   
  STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 4     18 18

luty 1     15     29 29
marzec 14     29 29

REJoN 14 - BNIN ul. Czołowska, ul. Droździka, ul. Fludry, 
ul. Grześkowiaka, ul. Witosa, ul. Kanałowa, ul. Wójkiewicza,                
ul. Konarska, ul. Kasztelana Jarosta, ul. Krauthofera, ul. Zwierzy-
niecka, ul. ks. Janasika, ul. Żurowskiego, ul. Ładna, Błażejewo 
os. Przylesie, ul. Michałowskiego, ul. Mikołajczyka, ul. Molińskiej-
-Wojkowskiej, ul. Radosna, ul. Śremska, ul. Wieruszowskiego, 
ul. Trąmpczyńskiego, BŁAŻEJEwo os. Przylesie  
  

    
   
 

 STAŁYCH SEGREGOWANYCH
styczeń 4     18 4

luty 1     15     29 15
marzec 14     29 14

worki i pojemniki z odpadami prosimy wystawiać przed 
bramę posesji  w wyznaczonym terminie do godz. 7:00 
    

BiURo oBSŁUgi KliENTA:
ul. Parkowa 6, 63-100 śrem

 czynne w godz pon.-pt. 7.00 - 15.00 
e-mail: biuro@pgk.srem.pl     

tel. 61 28 30 511 w.141

iNFoRmAcJA

-prosimy o opisanie pojemników numerem posesji  
-odpady komunalne będą odbierane tylko z pojemników,
 odpady postawione przy pojemnikach nie zostaną odebrane 
 -stwierdzenie nieprawidłowego prowadzenia segregacji odpa-
dów spowoduje naliczenie podwyższonej opłaty przez Gminę 
 - nie do końca wypełnione worki z odpadami segregowanymi 
pozostaną do wypełnienia i odbioru w następnym terminie 
worki z odpadami posegregowanymi powinny być zawiązane, 
by uniknąć wysypywania się z nich odpadów   
 - płatności należy dokonywać kwartalnie do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada każdego roku. 
Dopuszcza się płatności miesięczne z zastrzeżeniem iż w maju 
i w listopadzie należy dokonać przedpłaty za miesiąc czerwiec 
i grudzień     

- przypominamy o indywidualnym numerze konta bankowego 
na który należy dokonywać opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi     
 
Informujemy że odpady biodegradowalne odbierane będą w 
ilości do 25 worków. W przypadku większej ilości mieszkaniec 
może dostarczyć w/w odpady do punktu PSZOK zlokalizowa-
nego w Czołowie.      
    

odbiór choinek 9 ii 2016

odbiór choinek 25 i 2016

odbiór choinek 18 i 2016

odbiór choinek 21 i 2016

odbiór choinek 11 ii 2016

odbiór choinek 28 I 2016

odbiór choinek 26 i 2016

odbiór choinek 26 i 2016

odbiór choinek 4 ii 2016

odbiór choinek 4 ii 2016

odbiór choinek 2 ii 2016

odbiór choinek 19 i 2016

odbiór choinek 18 i 2016

odbiór choinek 8 ii 2016

odbiór choinek 9 ii 2016

odbiór choinek 28 i 2016

odbiór choinek 25 i 2016

odbiór choinek 8 ii 2016

odbiór choinek 25 i 2016

odbiór choinek 1 ii 2016

odbiór choinek 1 ii 2016

choinki  należy wystawić przed posesję w wyznaczonym terminie dla danej miejscowości do godziny 7.00
w przypadku nie wystawienia choinki w wyznaczonym terminie można je oddać bezpłatnie 

w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w czołowie.
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Urząd miejski w Kórniku informuje, 
o podjęciu przez Radę miejską w Kórniku 

nowych uchwał dot. gospodarki odpadami w gminie Kórnik. 

Od 1 stycznia 2016r. obowiązywać będzie nowy wzór Deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oso-

by posiadające nieruchomość we współwłasności będą musiały wypełnić 
także załącznik do przedmiotowej deklaracji – Dane o współwłaścicielach 
nieruchomości. Dopuszczone zostaje także składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Dokumenty w formacie DOC, RTF, ODT, XLS, TIF, BMP, JPG lub PDF będą mogły być przesłane za pomocą Elek-
tronicznej Skrzynki Podawczej udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Ustalona została także ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letni-
skowego wykorzystywanego jedynie przez część roku oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno – wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystywaną 
jedynie przez część roku. Stawka opłaty wynosić będzie kolejno:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości uiszczana będzie za cały rok z góry 
w terminie do 15 września danego roku podatkowego.

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców wynosi 
15 złotych od osoby w przypadku zbierania i odbierania w sposób nieselektywny 
i 10 złotych od osoby w przypadku zbierania i odbierania w sposób selektywny.

Płatności należy dokonywać kwartalnie, bez wezwania na właściwy indywidualny 
numer konta,  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku

Wraz z nowym 2016 rokiem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnieni zostają członkowie 
rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 
oraz z 2015r. poz. 1359). Wysokość zwolnienia wynosi 25% stawki opłaty. W celu skorzystania ze zwolnienia wła-
ściciel nieruchomości powinien przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik kartę wydaną na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.  

więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.kornik.pl/odpady lub telefonicznie  
od pracowników Um w Kórniku tel. 61 8170 411 wew. 590, wew. 697.

 Domek letniskowy wykorzystywany 
jedynie przez część roku 

Inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, w 
tym także za każdą działkę na 
terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych wykorzystywaną 

jedynie przez część roku 
 

Odpady komunalne zbierane  
i odbierane w sposób selektywny 

 

100 zł/rok 30 zł/rok 

 
Odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób nieselektywny 
 

150 zł/rok 45 zł/rok 

Nowe Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku  
dot. gospodarki odpadami w gminie Kórnik obowiązujące od  
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Kórniczanie wiedzą, że dzień 11 listo-
pada 1918 r. nie był w Wielkopolsce dniem 
odzyskania niepodległości. Tą niepod-
ległość trzeba było wywalczyć. Dnia 10 
listopada 1918 r. w Kórniku przejęto władzę 
i powołano Radę Robotniczo - Żołnierską.. 
Jej organizatorem i przewodniczącym 
został Sylwester Gawrych. Pierwszy sze-
reg Kompanii Kórnickiej stanął dnia 15 
listopada 1918 r. w Domu Przemysłowym 
(obecnie pl. Niepodległości 7), o godzinie 
10tej wieczorem. Dowodził nią Marian 
Jarosław Trawiński. W dniach 3-5 grudnia 
w Poznaniu odbył się Polski Sejm Dziel-
nicowy z udziałem czterech delegatów 
z Kórnika i Bnina. Dzień 27 grudzień 1918r. 
był dniem wybuchu wojny o Wielkopolskę 
zwanej Powstaniem Wielkopolskim. Na ten 
dzień w Wielkopolsce długo oczekiwano, 
nie bezczynnie. 

Gdy „zabrzmiał złoty róg” pierwsi 
w Poznaniu w szyku bojowym zjawili się 
Kórniczanie. Pierwsza Kompania Kórnicka 
pod dowództwem Mariana Trawińskiego 
opanowała, pocztę, dworzec kolejowy, 
ubezpieczała ostrzeliwany przez Niem-
ców „Hotel Bazar”, w którym zatrzymał 
się Ignacy Paderewski z misją wojskową 
państw zachodnich. Akcja zbrojna Kompanii 
Kórnickiej w Poznaniu, już w pierwszych 
godzinach i dniach 27-29 grudnia 1918 r. 
Powstania zakończyła się sukcesem. Te 
wydarzenia  podziałały jak zapalnik dla 
całej Wielkopolski. Kórniczanie wrócili 
z Poznania w glorii zwycięzców, żegnani 
przez Ignacego Paderewskiego.

Obchody 97. Rocznicy w Kórniku, dnia 
27 grudnia 2015 r., rozpoczęły się pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Przybyły poczty sztandarowe, liczne dele-
gacje oraz mieszkańcy Kórnika-Bnina. Po 
odsłuchaniu hymnu, uroczystość otworzył 

burmistrz Jerzy Lechnerowski. Delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem, a następ-
nie na grobach poległych powstańców, na 
cmentarzu w Kórniku i Bninie. Na grobach 
powstańców zapalono znicze. 

Wiedza o Powstaniu Wielkopolskim 
w Polsce jest marginalizowana. Dowodem 
na to jest brak Encyklopedii Powstania 
Wielkopolskiego, milczenie mediów cen-
tralnych o tej rocznicy, a nawet lekcewa-
żąca nieobecność prezydenta Poznania 
na obchodach rocznicowych. Poznańczycy 
od 2008 r., z inicjatywy marszałka wielko-
polskiego, w rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, 28 grudnia organizują 
obchody tej rocznicy w Warszawie. 

Obchody rocznicy w Warszawie, dnia 
28 grudnia rozpoczęto Mszą św. w intencji 
bohaterów Powstania Wlkp. w kościele 
Ojców Dominikanów (na ul. Freta 10). Do 
Warszawy przybyły liczne delegacje Towa-
rzystw Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
harcerze, kombatanci, bractwa kurkowe. 
Przybyło ponad 25 pocztów sztandarowych. 
Uczestniczyli w niej: Marek Woźniak – mar-
szałek wielkopolski, Wojciech Jankowiak 
- wice marszałek, Zbigniew Hoffmann – 
wojewoda wielkopolski. Po Mszy św. przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, z udziałem 
Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, odbyła 
się główna uroczystość: uroczysta zmiana 
warty, apel poległych, salwa honorowa, 
przemówienia marszałka województwa 
wielkopolskiego Marka Woźniaka i pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Wzięli w niej 
udział m. in. Bartosz Kownacki, sekretarz 
stanu w MON, Jan Kasprzyk, zastępca 
Szefa ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Jarosław Brysiewicz, zastępca 
szefa Biura Urzędu Bezpieczeństwa Naro-
dowego, parlamentarzyści, przedstawiciele 
administracji rządowej, samorządowcy, 

przedstawiciele służb mundurowych, kom-
batanci oraz delegacje szkół, harcerze 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Marek Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego – gospodarz 
uroczystości powiedział: „Wielkopolanie 
przyjeżdżają do Warszawy aby przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza – panteonie polskich 
bohaterów - oddać hołd naszym przodkom 
i przypomnieć zwycięskie powstanie które 
zadecydowało o kształcie II Rzeczypospo-
litej, a Wielkopolsce przyniosło upragnioną 
wolność” . 

Andrzej Duda, Prezydent RP powie-
dział: „Polska nigdy tego zrywu nie zapo-
mni. Jestem tutaj, aby podkreślić znaczenie 
insurekcji wielkopolskiej. Znaczenie jakie 
miała dla odradzającej się niepodległej 
Polski”-…”Polska nigdy tego zrywu nie 
zapomni – podkreślił”. 

W uroczystości wzięły udział liczne 
delegacje: na czele z delegacją Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
władz wojewódzkich i Miejskich Poznania 
i Warszawy, miasteczek wielkopolskich 
które złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 
Następnie delegacja Towarzystwa Przyja-
ciół Powstania Wielkopolskiego udała się 
i złożyła hołd pod Pomnikiem Powstania 
Wlkp. na cmentarzu Powązkowskim.

Pamięć jest tą cechą ludzką dzięki któ-
rej kształtuje się świadomość społeczną, 
historyczną, poczucie dumy narodowej 
i patriotyzm. Przypominanie o Powstaniu 
Wielkopolskim ma Polakom uświadomić 
o jego znaczeniu w najnowszej historii Pol-
ski. Dla Poznańczyków dumnie jest w te dni 
wywiesić biało czerwone flagi i paradować 
z biało czerwonymi powstańczymi kokarda-
mi, przypiętymi do płaszczów. 

     
  Kazimierz Krawiarz

OBChODY 97. ROCznICY WYBUChU POWSTAnIA 
WIELKOPOLSKIEGO W KóRnIKU I W WARSzAWIE

 Domek letniskowy wykorzystywany 
jedynie przez część roku 

Inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, w 
tym także za każdą działkę na 
terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych wykorzystywaną 

jedynie przez część roku 
 

Odpady komunalne zbierane  
i odbierane w sposób selektywny 

 

100 zł/rok 30 zł/rok 

 
Odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób nieselektywny 
 

150 zł/rok 45 zł/rok 

Nowe Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku  
dot. gospodarki odpadami w gminie Kórnik obowiązujące od  
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Wakacje zimowe zbliżają się wielkimi 
krokami. Ferie w województwie wielko-
polskim trwać będą od 18 stycznia do 31 
stycznia. Jakie atrakcje czekają na dzieci 
i młodzież w naszej gminie? Przedsta-
wione poniżej propozycje są zarówno 
płatne, jak i darmowe.

Podczas fer i i  z imowych Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kórniku organizuje 
wyjazd w terminie 17.01.16 - 21.01.16 
(niedziela - czwartek) na obóz językowy 
Euro Week w Kotlinę Kłocką. Liczba 
uczestników to 40 osób. Druga możli-
wość wycieczki dla dzieci to darmowy 
wyjazd do Dźwirzyna z OPS Kórnik.

Szkoła Podstawowa w Radzewie 
organizuje zajęcia w pierwszym tygo-
dniu ferii w godzinach od 9:00 – 12:00. 
W poniedziałek (18.01) przewidziane 
jest malowanie na sztalugach, we wtorek 
(19.01) teatr cieni, w środę dzieci znajdą 
się „W krainie baśni na Zielonej Łącz-
ce”. Zajęcia w centrum multimedialnym 
przewidziane są w czwartek (21.01), 
natomiast piątek przebiegać będzie pod 
hasłem gier i zabaw stolikowych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
ii w Szczodrzykowie w dniach od 18 
do 22 stycznia 2016 r. prowadzić będzie 
zajęcia dla uczniów w godz. 9:00 – 12:00.  
Na każdy dzień zaplanowana jest inna 
aktywność: poniedziałek  – dzień spor-
towy Akademia Reissa, wtorek – dzień 
muzyczno – taneczny, środa – dzień 
naukowy Fizyka dla Smyka (od 1000do 

1300), czwartek – dzień językowy En-
glish Fun, piątek – dzień twórczości 
plastycznej.

 W gimnazjum im. Powstańców 
wielkopolskich w Robakowie ferie 
przebiegać będą w duchu sportowej 
rywalizacji. W dniu 18 stycznia o godz. 
9:00 odbędzie się turniej piłki halowej. 
W pierwszej kategorii wiekowej star-
tować mogą chłopcy z rocznika 2002 
i młodsi, natomiast w drugiej katego-
rii chłopcy z rocznika 2000 i młodsi. 
W szkole odbędą się również V Mistrzo-
stwa Gminy w Piłkarzyki Pary Open.  
Wszyscy zainteresowani  mogą zgłaszać 
udział w rozgrywkach w sekretariacie 
szkoły do dnia rozpoczęcia zawodów, 
godz. 9:00 pod numerem telefonu 61-
8171-172 lub u organizatorów UKS 
Sokołów Robakowo – Paweł Pawlaczyk, 
Marcin Stanikowski, Andrzej Surdyk tel. 
604-126-690. 

Biblioteka Publiczna w Kórniku 
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
szkolnym (do 12 lat) na szereg cieka-
wych zajęć, w tym zajęcia plastyczne, 
zabawy ruchowe i głośne czytanie.  
Spotkania odbywać się będą codziennie 
od 18 – 22 stycznia w godzinach 12:00 
– 13.30.W drugim tygodniu feri (25 – 29 
stycznia) w godz.: 11:00 – 12:45 cykl po-
dobnych spotkań organizowany będzie 
w filii Bibloteki Publicznej w Bninie. 
W obu przypadkach wstęp na zajęcia 
jest wolny.

W Kórnickim ośrodku Kultury od 18 
do 29.01.2016 r. w godz.: 10:00 – 14:00 
prowadzone będą  zimowe warsztaty 
teatralne. Zajęcia dedykowane są dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Udział w zajęciach 
to koszt 60 zł (10 spotkań). W programie 
przewidziane są: spotkanie z aktorem, 
spektakl teatralny, warsztaty interpelacji 
głosowej tekstu, zajęcia scenograficzne, 
wspólne tworzenie spektaklu, gry i za-
bawy oraz kino młodego widza.Zapisy 
w warsztatach odbywają się zarówno 
drogą mailową, jak i telefoniczną:

kontakt@kornickiosrodekkultury.pl 
tel. 503 016 249 , 515 229 660
W Kórnickim centrum Rekreacji 

i Sportu „oaza” w ferie dostępny będzie 
na basenie dmuchany tor przeszkód 
WIBIT (poniedziałek- piątek w godz. 
09:00 - 17:00, sobota 14:00 - 19:00, 
niedziela 13:00 - 18:00). Dodatkowo 
organizowane są dwa turnusy pobyto-
we w Oaza Kids, w których mogą wziąć 
udział dzieci w wieku 5-8 lat. Od godziny 
7:30 do 15:30  dla dzieci organizowane 
będą zajęcia plastyczne, zajęcia z ję-
zyka angielskiego, gry i zabawy, pobyt 
na basenie oraz wyjście na lodowisko.  
Koszt turnusu wynosi 359 zł. Zapisy pod 
numerem telefony 666 167 338.

Codziennie w godzinach od 12:00 do 
20:00 czynne jest lodowisko na rynku 
w Kórniku. 

Zosia Fludra

PROPOzYCJE nA CzAS fERII

Filia w Bninie 
serdecznie zaprasza dzieci od 6-12 lat

na zimowe spotkania w bibliotece 
w dniach od 25 do 29 stycznia

w godz. 11.00-12.45

UWAGA 
FERIE 

NA SPORTOWO!!!
GIMNAZJUM W ROBAKOWIE 

PORAZ KOLEJNY ORGANIZUJE 
TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ.

VII MEMORIAŁ 
IM. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH 
DLA MŁODZIEŻY 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.
TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 

W PIERWSZY DZIEŃ FERII 
18 STYCZNIA 2016 R.
STARTUJEMY O 9:00

- PIERWSZA KATEGORIA WIEKOWA CHŁOPCY 
ROCZNIK 2002 I MŁODSI

- DRUGA KATEGORIA WIEKOWA  
CHŁOPCY ROCZNIK 2000 I MŁODSI

DRUŻYNY GRAJĄ 2+ BRAMKARZ + REZER-
WOWI MAX 2

SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE 
OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN

DLA NAJLEPSZEJ DRUŻYNY PUCHAR 
DLA POZOSTAŁYCH DYPLOMY ORAZ STATU-

ETKI DLA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW.
DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

PRZEWIDZIANY JEST  
SŁODKI UPOMINEK ORAZ GADŻETY.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ 
DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO DNIA TUR-

NIEJU DO GODZ. 9:00 
POD TEL 61-8171-172 

LUB DO ORGANIZATORÓW 
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO 
– PAWEŁ PAWLACZYK, 

MARCIN STANIKOWSKI, 
ANDRZEJ SURDYK  TEL.604-126-690

V MISTRZOSTWA GMINY 
W PIŁKARZYKI PARY OPEN

V OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE STOŁOWEJ 
DLA MŁODZIEŻY 

O MISTZROSTWO GMINY KÓRNIK
 W KOLEJNEJ EDYCJI POPULARNYCH 

PIŁKARZYKÓW. STARTUJEMY 
W KATEGORI PAR 

( MOGĄ BYĆ PARY MIESZANE)  
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNEYCH 

(ILOŚĆ PROFESJONALNYCH STOŁÓW) PROSI-
MY O ZGŁOSZENIA 
61-8171-172 LUB 

DO ORGANIZATORÓW UKS SÓKÓŁ J.W

DLA NAJLEPSZEJ PARY PUCHAR ORAZ DLA 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

SŁODKI UPOMINEK. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU 
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SYLWESTER W KOnInKU
Już po raz trzeci zostało zorganizowane sylwestrowe ognisko w Koninku. Jak co roku 

impreza zgromadziła sporą grupę miłośników plenerowego powitania Nowego Roku. 
Bawili się mieszkańcy Koninka oraz okolicznych wsi Szczytnik, Dachowej, Kamionek, 
Borówca i Świątniczek. Była to, jedyna w gminie Kórnik, impreza na świeżym powietrzu 
organizowana przez sołectwo dla wszystkich miłośników witania Nowego Roku w gronie 
bliższych i dalszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. O północy wzniesiono toasty, w 
blasku fajerwerków składano sobie życzenia, w rytmach muzyki granej przez naszego 
super Dj-a oraz nowo powstałego zespołu” Grupa Koninko”. Zespół będzie również bawił 
gości na zabawie parafialno-karnawałowej w Kamionkach już na początku lutego.

Serdecznie zapraszamy. 
Sylwia Łoś

20 grudnia 2015 r. na salę w Konarskim przybył Św.Mikołaj ze śnieżynką.
Na dzieci czekały różne atrakcje w formie zabawy oraz upominki, a na rodziców 

czekała kawka,herbatka i słodki pierniczek. Mamy nadzieję ze za rok św.Mikołaj nie 
zapomni o dzieciach w Konarskim.

Za pomoc w przygotowaniach paczek dla dzieci Sołtys dziękuję radzie sołeckiej. 
Sołtys wsi Konarskie

mIKOŁAJ W KOnARSKIm

W dniu 6 grudnia 2015 roku w świetlicy w Dziećmierowie odbyło się spotkanie 
ze świętym Mikołajem. Dziękujemy wszystkim sponsorom za finansowe wsparcie 

oraz składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne. 

Sołtys wraz z Radą Sołecką

PAKA DLA 
zWIERzAKA

W  dniach 16.11-18.12.2015 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku trwała akcja 
pomocy dla bezdomnych zwierząt przeby-
wających w schronisku .Uczniowie naszej 
szkoły pod opieką nauczycieli zebrali 35 pu-
szek z mokrą karmą, kilkanaście paczek su-
chej karmy , karton saszetek i przysmaków, 
miski , smycze, obroże , kilka zabawek, 
domek dla szczeniaka, żwirki dla kotów.

23.12.2015 pojechałem do schroniska 
w Gaju i z wielką radością przekazałem 
wszystkie zebrane artykuły. Powitała mnie 
grupa wesołych psiaków oraz  trójka zapra-
cowanych młodych ludzi, którzy pomogli 
wszystko rozpakować. Z ich rąk otrzymałem 
dla Was wszystkich list z podziękowaniem.

W imieniu bezdomnych psiaków i kocia-
ków serdecznie dziękuję za okazaną pomoc 
i prezenty, które dzięki Waszej uprzejmości 
zwierzęta otrzymały. Pragnę podziękować 
również  Pani nauczycielce mgr Elizie Wa-
sylkowskiej-  Ziółkowskiej, która pomogła 
mi całą akcję zorganizować oraz innym 
zaangażowanym w sprawę nauczycielom. 

Pierwszy raz byłem koordynatorem 
tej akcji i mam nadzieję, że następne już 
wkrótce. Tak niewiele trzeba aby tak wie-
lu uszczęśliwić- tak niewiele trzeba aby 
uszczęśliwiając innych poczuć się szczę-
śliwym. Dziękuję Wam serdecznie

Michał Paczkowski 
Klasa VI C SP nr 1 w Kórniku

WRóCIŁA LILIJKA
W dniu 10 grudnia 2015 roku w miej-

scu, gdzie rodził się kórnicki ruch skautowy 
(obecnie ul. Harcerska) stanął ponownie 
symbol harcerstwa.  

Nowa lilijka, którą wykonała firma Pawła 
Przybylskiego została zaprojektowana przez 
Andrzeja Zwierzyńskiego na podstawie 
poprzedniego monumentu autorstwa Raj-
munda Rakoniewskiego. 

ŁG

XXViii. lEciE REAKTYwowANiA 
BRAcTwA KURKowEgo w KóRNiKU-
-BNINIE (KBBK)

Rok 2015 obchodzimy jako rok 270-lecia 
bractwa kurkowego w Bninie i Kórniku, które po-
wstały z inicjatywy Teofilii Szołdrskiej, Potulickiej 
z Działyńskich. Okres Świąteczny, zwany po 
staropolsku Godami trwa od Bożego Narodze-
nia do święta Trzech Króli i zwyczajowo w tym 
okresie organizowane są liczne spotkania orga-
nizacyjne. Są one okazją do składania sobie ży-
czeń, podsumowań, wręczania upominków, do 
wymiany doświadczeń i poglądów i wytyczania 
nowych planów. W okresie przedświątecznym 
odbywają się spotkania opłatkowe.

W sobotę 19 grudnia członkowie Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, na czele 
z królem kurkowym Markiem Nowickim oraz 
królem okręgowym Wojciechem Antczakiem 
spotkali się w siedzibie bractwa na tradycyj-
nym opłatku. Spotkanie odwiedziła delegacja 
członków Stowarzyszenia Kombatantów i 

Sympatyków byłego 31. Kórnickiego Dywizjonu 
Obrony Powietrznej Kraju z płk Ryszardem 
Grześkowiakiem na czele. Spotkanie zaszczy-
cili przedstawiciele władz Kórnika: Przemysław 
Pacholski – Przewodniczący Rady Miejskiej i 
Antoni Kalisz, wiceburmistrz Miasta i Gminy. 
Była również Magdalena Matelska-Bogajczyk 
kierownik Biura Promocji Gminy oraz Julia Bart-
kowiak, radna i sołtys Radzewa, oraz Prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków 7 Pułku Konnych 
Strzelców Wlkp. Rotmistrz Włodzimierz Ra-
cławski. Przybyli proboszczowie: parafii kórnic-
kiej – ks. Grzegorz Zbączyniak i robakowskiej 
ks. kan. Piotr Piec. Spotkanie było okazją do 
przypomnienia, że dnia 17 grudnia 1987 r., czyli 
28 lat temu, Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy 
inż. Czesław Brocki podpisał decyzję o rejestra-
cji stowarzyszenia o nazwie Bractwo Kurkowe 
w Kórniku. Akt rejestracji urzędowej otworzył 
drogę do rozwoju idei bractw kurkowych w 
Polsce, do nawiązania kontaktów z podobnymi 
organizacjami w Europie, do utworzenia Zjed-

noczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, i tworzenia jej struktur okręgowych. W 
2015 r. w dniach od 28 do 30 sierpnia w Peine 
(Niemcy) odbył się 17. Europejski Zjazd EGS 
w którym brała udział 15. osobowa delegacja 
KBBK z królem kurkowym Markiem Nowickim. 
W 1989 r. 26 lat temu rozpoczęła się współ-
praca Polsko-Niemiecka Bractwa Kurkowego 
w Kórniku z Schützenverein Peine. W 1989 r. 
rozpoczęliśmy kontakty z Bractwem Kurkowym 
w Peine, a lutym 1990 r. delegacja naszego 
bractwa brała udział w Europejskim Balu Króla 
Europejskiego w Peine. W 2016 roku planujemy 
wyjazd do Austrii na obchody 400-lecia Straży 
Miejskiej w Murau. 

Król Kurkowy AD 2015/2016 Marek Nowicki 
wraz z rycerzami Wojciechem Antczakiem i 
Markiem Baranowskim, zaprosili braci na XXV 
Królewski Bal Kurkowy do Restauracji „Podróż-
nik”. Bal Kurkowy odbędzie się 23 stycznia 2015 
r.  

Kazimierz Krawiarz

OPŁATKOWE SPOTKAnIE AD 2015

KRóLEWSKIE
ORSzAKI

W dniu 6 grudnia w parafiach naszej 
gminy organizowano Orszaki Trzech Króli. 
Prezentujemy zdjęcia z Kórnika i Bnina 
(więcej zdjęć https://www.facebook.com/
Korniczanin/). Zdjęcia orszaku w Borówcu 
obejrzeć można na stronie https://www.
facebook.com/parafiaborowiec/

ŁG

KOLęDOWAnIE 
SzKóŁ

Piętnasty już raz Szkoła Podstawowa nr 
1 z Kórnika zaprosiała inne szkoły naszej 
gminy do kolędowania. XV Gminny Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek odbył się 9 stycznia 
2016 roku w kórnickim kościele. Wystąpiły 
zespoły z Kórnika, Bnina, Szczodrzykowa, 
Radzewa i Kamionek. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz 
razem zaśpiewali wspólnie.

ŁG
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To było piękne grudniowe popołudnie…
Choć nie prawdziwie zimowe, z zaśnieżonymi 
ulicami, za to pełne ciepła, wzruszeń i praw-
dziwie świątecznego nastroju… Z przecudną 
stajenką w tle…

A wszystko dzięki Rodzicom dzieci z 
Przedszkola im. Misia Uszatka. To właśnie z 
Ich inicjatywy powstało świąteczne przedsta-
wienie dla naszych dzieci. Bajkowe jasełka, 
podczas których do nowo narodzonego Je-
zuska, Maryji (P. Anna Komisarczyk) i Józefa 
(p. Jakub Radziejewski) przybywały znane 
dzieciom postacie z bajek. Była Dziewczynka z 
zapałkami (p. Karina Wiatr), Małgosia z Jasiem 
(p. Anna Mańczak i p. Łukasz Grzegorowski), 
Pinokio (p. Anna Kaczmarek), Smerfetka (p. 
Natalia Paczyńska i p. Magda Stołowska), 
Czerwony Kapturek (p. Iwona Urbańska), 
Pszczółka Maja (p. Karolina Zięta), Calineczka 
(p. Marta Małecka), Sierotka Marysia (p. Na-
talia Pyrzowska), Kopciuszek (p. Aneta Falk) i 
Stary Rybak (p. Mikołaj Rudawski). Każda ze 
znanych dzieciom postaci oddawała pokłon i 
hołd małemu Jezuskowi a dzieciom przesy-
łała naukę, wskazywała na wartości, którymi 
należy kierować się w życiu. Poszczególne 
bajkowe kwestie przeplatane były wspólnym 
śpiewaniem kolęd, któremu przewodził i do 
których akompaniament tworzył pan Franek 
Nowak.

Miałam okazję przygotowywać już kilka 
przedstawień z udziałem rodziców. Każde z 
nich było jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe. 
To wczorajsze przepełnione było świąteczną 
magią, czułością i miłością, które płynęły od 
naszych Rodziców- aktorów. Przygotowania do 
naszego spektaklu kosztowały dużo czasu ode-
branego zapewne rodzinie, książce, filmowi… 
Jestem przekonana, że było warto… Warto 
było dla tych dziecięcych uśmiechów, podziwu, 
zaskoczenia i wzruszenia… No i dumy, że to 

mama czy tata robią coś dla dziecka…
Jeszcze raz z całego serca dziękuję Rodzi-

com za zaangażowanie i poświęcenie, panu 
Frankowi Nowakowi za akompaniament, kole-
żankom: Magdzie Stołowskiej i Irence Rydjan 
za wspólne przygotowanie przedstawienia.

Korzystając z okazji życzę wszystkim pięk-
nych, niezapomnianych i pełnych wzruszeń 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Beata Krakowska

RODzICE DzIECIOm

JASEŁKA 
w PRZEdSZKolU „cZTERY PoRY 

RoKU” w KóRNiKU- BNiNiE

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły i 
magiczny czas. Piękne świąteczne wystawy, 
odgłos znanych kolęd, to wszystko wprawia 
nas w wyjątkowy nastrój. Myślimy o najbliż-
szych, poszukujemy dla nich prezentów i 
wpadamy w komercyjny, bożonarodzeniowy 
szał. Zabiegani i zmęczeni zapominamy 
często o tradycjach i właściwym sensie świąt 
Bożego Narodzenia.

Przypomniały o nich przedszkolaki z 
grupy „Promyczków” prezentując 12 grudnia 
2015 r. jasełka pt.: „Tradycje świąt Bożego 
Narodzenia”. Dzieci w humorystyczny spo-
sób, przybliżyły nam zwyczaje bożonarodze-
niowe, przygotowały wieczerzę wigilijną oraz 

zwróciły uwagę na tak ważną, w dzisiejszym 
świecie, serdeczność i zrozumienie wobec 
drugiego człowieka.

Po wigilii dzieci z grupy Jagódek przebra-
ne w bajkowe postacie podążyły do żłóbka 
oddać hołd panu Jezusowi. W tym niezwy-
kłym dniu wilk i zła czarownica w przedsta-
wieniu „Bajkowe jasełka” zapomnieli o swych 
niecnych zamiarach i okazywali wszystkim 
dobroć i miłość.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i 
zapałem odegrały swoje role ku uciesze za-
proszonych gości. Na zakończenie szczęśliwi 
rodzice podziękowali małym aktorom oraz ich 
paniom: Katarzynie Bortlisz, Karolinie Rataj-
czak, Dorocie Leciej, Marii Fludrze, Marcie 
Sobczak i rytmiczce Beacie Pelc za przygo-
towanie takich wspaniałych przedstawień.

Małgorzata Stypczyńska

Z głębokim smutkiem i żalem 
informujemy,

że w dniu 1 stycznia 2016 roku
zmarła moja kochana żona 

i nasza niezapomniana mama, 
teściowa i babcia

ś.p. Irena Siejak
składamy serdeczne 

podziękowania za udział 
w ceremonii pogrzebowej

księdzu dziekanowi 
Franciszkowi Sikorze,
 rodzinie, przyjaciołom, 
sąsiadom, znajomym,

 panu organiście
 i firmie pogrzebowej.

Dziękujemy za modlitwę,
 komunię św., 

liczne intencje mszalne, 
wsparcie duchowe 
i złożone kwiaty

Mąż z rodziną

W piątek po Święcie Trzech Króli człon-
kowie i goście OGOŃCZYKA- zespół 
wokalno instrumentalny Sikory oraz grono 
Przyjaciół- dołączyli do Orszaku Kolędni-
ków, grupy teatralnej pana Piotra Rogaliń-
skiego, która  na naszym spotkaniu w tym 
roku zaprezentowała staropolskie obrzędy 
bożonarodzeniowe i noworoczne oraz za-
pomniane pastorałki i kolędy wykonywane 
z towarzyszeniem dawnych instrumentów. 
Trzyosobowy zespół, oprócz wspomnianego 
wyżej reżysera i aktora, współtworzą panie 
Malwina Paszek i Karolina Ociepka;  premie-
ra spektaklu, który mieliśmy okazję obejrzeć,  
odbyła się w Domu Bretanii w Poznaniu w 

grudniu ubiegłego roku.
Wszyscy goście, a było nas sześćdzie-

sięcioro,  kolędowali w restauracji KÓR-
NICKA. To już szóste spotkanie kolędowe 
Kórnickiego Stowarzyszenia OGOŃCZYK 
a czwarte z cyklu  „Kolędowanie z Sikorami”  
i choć okazja ta sama, corocznie staramy 
się zwiększyć  atrakcyjność biesiadowania, 
zapraszając  aktorów, podróżników, którzy 
w niebanalny sposób wpisują się w klimat 
świętowania.

Grupa teatralna pana Piotra oczarowała 
widzów pomysłami i świetnym wykonaniem; 
ciepło przyjęliśmy występy kozy, boćka, psa, 
mioteł, króla, diabła i śmierci- bohaterów 

szopki oraz popisy wokalne, instrumentalne 
i taneczne aktorów, którzy do noworocznej 
zabawy zaprosili uczestników biesiady.

Sporo dowiedzieliśmy się też o dawnych 
instrumentach, które były nieodłącznymi  
druhami karnawałowych zabaw, a nawet 
na niektórych udało się zagrać naszej pu-
bliczności.

Kolejny raz przekonaliśmy się, iż warto 
zaufać tradycji, bo można bawić się w tym 
samym gronie i na ten sam temat  bez nudy, 
jeśli towarzyszy wszystkim  twórcza rozryw-
ka i dobra atmosfera. 

Lena Kuczyńska-Nowak   

W ORSzAKU KOLęDnIKóW

To już po raz 27. Zarząd Miejsko - Gminny 
PKPS w Kórniku zorganizował wieczerzę 
wigilijną dla swoich podopiecz-
nych, która odbyła się w środę, 
23 grudnia w Domu Gościnnym w 
Trzebisławkach. Uczestniczących 
w niej seniorów swoją obecnością 
zaszczycili: burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Bożena Kiełtyka, 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kórniku - Przemysław Pacholski, 
prezes PHU „Hedan” - Henryk 
Wlazły, Marzena Pawłowicz i 
Wiesław Przymusiński - przed-
stawiciele ZHP, którzy dostarczyli 
Betlejemskie Światełko Pokoju.

Osoby biorące udział w wieczerzy wi-
gilijnej witał właściciel Domu Gościnnego 

Henryk Wlazły. Gości i zebranych witał tak-
że prezes PKPS - Bogdan Wesołek. Złożył 

życzenia radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz pomyślności 
w Nowym Roku.

Podzielono się opłatkiem i 
złożono sobie życzenia. Po wigi-
lijnej wieczerzy zebrani wspólnie 
śpiewali kolędy w towarzystwie 
prowadzących ten śpiew stu-
dentów Akademii Muzycznej w 
Poznaniu: Aleksandry Grzelak i 
Krzysztofa Bździela.

Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Organzitorzy

nA WIECzERzY WIGILIJnEJ PKP

Miesiąc grudzień dla przedszkolaków 
z Przedszkola w Szczodrzykowie był bar-
dzo wyjątkowy i aktywny. Tra-
dycyjnie jak co roku w naszym 
przedszkolu o tej porze można 
było już  poczuć  magię tego 
niezwykłego czasu.  Z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia dzieci wspólnie 
ze swoimi paniami piekły pier-
niki, ubierały choinkę, de-
korowały sale, jak i również 
przygotowywały dla rodziców 
przedstawienia świąteczne. 
Tuż przed świętami odbyła się 
również wigilia przedszkolna. 
Jak tradycja nakazuje, nasze 

spotkanie rozpoczęło się wspólnym kolędo-
waniem, składaniem życzeń i łamaniem się 

opłatkiem. Nie zabrakło również Gwiazdora, 
który obdarował naszych przedszkolaków 

wspaniałymi prezentami. Są 
to niezwykle miłe i ciepłe 
chwile, a wspólne przygoto-
wania do świąt dają przed-
szkolakom wiele radości 
i zadowolenia. 

Dziękujemy rodzicom 
którzy włączyli się w przygo-
towania i przebieg Świąt Bo-
żego Narodzenia w naszym 
przedszkolu.

Anita Stodulska

GRUDzIEŃ W  PRzEDSzKOLU W SzCzODRzYKOWIE…
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6 turniejów, w tym 2 warcabowe,                 
2 szachowe i 2 mieszane. 48 rund. 12 
godzin gry dla tych, którzy byli obecni na 
każdych zawodach. 52 osoby sklasyfiko-
wane w punktacji całorocznej, w tym 18 
mężczyzn, 6 kobiet, 16 chłopców ze szkół 
podstawowych i 12 dziewcząt. Łącznie 135 
startujących. Najwięcej, bo 29 pojawiło się 
na pierwszym turnieju warcabowym. W mu-
rach radzewskiej szkoły grali mieszkańcy 
18 miejscowości, 9 gmin, 6 powiatów i 2 
województw. Najwięcej uczestników po-
chodziło z Kórnika (9), Czmonia i Radze-
wa (po 6). Najczęściej startowali jednak 
mieszkańcy Radzewa (22 razy), Czołowa 
(20) i Kórnika (18). Tak w skrócie, w ujęciu 
statystycznym wygląda podsumowanie 
piątej edycji Kórnickiej Ligi Szachowo-War-
cabowej – cyklu organizowanego przez 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Wieża Kórnicka” i Szkolny Klub Sportowy 
„Sokół” w Radzewie, a wspomaganego 
dotacją z Urzędu Miejskiego w Kórniku. 
Królem szachowo-warcabowym w roku 
2015 został Robert Kątny z Czołowa, który 
obronił mistrzowski tytuł, wywalczony rok 
wcześniej. Tym samym zbliżył się bardzo 
w liczbie końcowych tryumfów do Dawida 
Miszczaka (Błażejewo), który wygrywał 
pierwsze trzy edycje Ligi. Ten po raz drugi 
musiał zadowolić się drugim miejscem. Na 
trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej 
uplasował się 9-latek z Czołowa Samuel 
Kątny. A w poszczególnych kategoriach 
najlepsi byli: MĘŻCZYŹNI OPEN – 1. Ro-
bert Kątny (Czołowo, 34.5 pkt.), 2. Dawid 
Miszczak (Błażejewo, 29.5), 3. Karol Nie-
mier (Kórnik, 23.5); KOBIETY OPEN – 1. 
Marzena Frąckowiak (Trzykolne Młyny, 
9.5), 2. Karolina Piechowiak (Czołowo, 
8.5), 3. Agnieszka Glura (Studzianna, 4.0); 
CHŁOPCY SP – 1. Samuel Kątny (Czołowo, 
26.0), 2. Mikołaj Ostroróg (Radzewo, 23.0), 
3. Filip Łąkowski (Kostrzyn, 21.0), 4. Tymo-
teusz Kątny (Czołowo, 20.0); DZIEWCZĘTA 
SP – 1. Mirella Rozmiarek (Radzewo, 23.0), 

2. Magdalena Sułkowska (Czmoń, 18.5), 
3. Dominika Frąckowiak (Trzykolne Młyny, 
18.0). Tym osobom 20 grudnia zostały wrę-
czone imienne puchary. Wręczono także 
dyplomy wszystkim uczestnikom, którzy byli 
obecni na więcej niż połowie turniejów. Ci, 
którzy byli obecni na wszystkich odsłonach 
KLSz-W 2015 otrzymali unikatowe medale, 
nagrody rzeczowe oraz tytuł „Wzorowych 
uczestników cyklu”. Było to w sumie 9 
osób. W nieoficjalnej klasyfikacji druży-
nowej najwięcej punktów w ciągu całego 
roku uzbierali mieszkańcy Czołowa (97.5), 
Radzewa (73.5), Kórnika (66.0) i Czmonia 
(63.5). W nasze rozgrywki szczególnie za-
angażowało się 5 rodzin, które regularnie 
uczestniczyły w turniejach. Na czele tego 
zestawienia znalazła się rodzina Kątnych 
(Robert, Samuel, Tymoteusz, Jerzy), któ-
rzy łącznie zdobyli 94 pkt. Na kolejnych 
pozycjach: Frąckowiakowie (Dominika, 
Tomasz, Marzena) – 45 pkt., Łąkowscy 
(Filip, Krzysztof) – 41.5 pkt., rodzeństwo 
Rozmiarków (Mirella, Robert) – 29 pkt. i ku-
zynki Baneckie (Kinga, Zuzanna) – 28.5 pkt.

W dniu podsumowania sezonu 2015 
odbyły się także V Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Kórnik w Warcabach 100-polowych. 
Turniej pod nazwą „Warcabowa Setka 
2015” zgromadził na starcie 16 uczestni-
ków. Mistrzami w poszczególnych katego-
riach zostali: Mirella Rozmiarek (Radzewo), 
Samuel Kątny (Czołowo), Agnieszka Glura 
(Studzianna) i Stanisław Glura (Studzian-
na), który był także najlepszy w klasyfikacji 
ogólnej. Na najlepszych czekały puchary 
i medale. Wszyscy startujący otrzymali dy-
plomy i upominki rzeczowe, które wręczała 
etatowa Mikołajka o imieniu Dominika. Na-
grodę-niespodziankę losowała najmłodsza 
Oliwia. Za jej sprawą los uśmiechnął się do 
pana Krzysztofa.

Sezon 2016 szachowo-warcabowych 
zmagań w Radzewie wystartuje niebawem. 
Dziękujemy za miniony sezon i zapraszamy 
do wspólnej zabawy w nowym roku.

Organizatorzy:
Ryszard Bartkowiak

Karol Niemier

KĄTnY mISTRzEm PO RAz DRUGI…
cZYli PodSUmowANiE KlSZ-w 2015

W niedzielę 6.12.2015 w Radzewie 
odbyło się zakończenie rozgrywek Kór-
nickiej Ligi Siatkówki Amatorów, siatka-
rze rozegrali ostatni turniej w tym roku. 

W II Turnieju Mikołajkowym wystarto-
wały 4 drużyny z terenu Gminy Kórnik: 
Amatorzy, Kolba Bnin, Zespół Szkół w 
Kórniku i Gutshot Kórnik. Graliśmy do 
2 wygranych setów, Każdy z każdym, 
łącznie zostało rozegranych 6 meczy. 

ZS Kórnik - Amatorzy 0-2 
(-13,-16)

ZS Kórnik -  Kolba Bnin 0-2 
(-19,-20)

ZS Kórnik - Gutshot Kórnik 1-2 
(-17,22,-14)

Amatorzy - Kolba Bnin 2-0 
(22,23)

Amatorzy - Gutshot Kórnik 2-0 
(21,21)

Kolba Bnin - Gutshot Kórnik 2-1 
(17,-23,11)

Klasyfikacja końcowa I miejsce Ama-
torzy, II miejsce Kolba Bnin, III miejsce 
Gutshot Kórnik, IV miejsce ZS Kórnik. 
Drużyny startujące w turnieju otrzymały 
dyplomy oraz puchary za miejsca 1-3.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej 
i wręczeniu nagród odbyło się pod-
sumowanie rozgrywek Kórnickiej Ligi 
Siatkówki Amatorów 2015.  Była to już 
14 edycja KLSA, w której wystartowały 4 
drużyny: Amatorzy, Kolba Bnin, Gutshot 
Kórnik i ZS Kórnik. Drużyny walczyły 
o punkty w turniejach rozgrywanych 

w Kórniku w 2015 roku i na podstawie 
zdobytych punktów została ustalona kla-
syfikacja końcowa: I Amatorzy, II Kolba 
Bnin, III Gutshot Kórnik, IV ZS Kórnik.

Na podsumowaniu Turnieju i roz-
grywek KLSA obecni byli Pan Leszek 
Książek - Sekretarz Gminy Kórnik i 
Pan Maciej Brylewski - Sekretarz UKS 
„Jedynka” Kórnik

Rozgrywki KLSA w roku 2015 zostały 
zorganizowane przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
a organizatorem jest UKS „Jedynka” 
Kórnik oraz  OSiR Kórnik.

Adam Nowicki

SPORT SzKOLnY
SZcZodRZYKowo i BNiN 

ZwYcięZcAmi PiŁKi RęcZNEJ
Dwa dni trwały mistrzostwa naszej gminy 

w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych. Gospodarzem zawodów 
była Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie. 
Zawody otwierała oraz puchary , medale, 
dyplomy wręczała dyrektorka szkoły p. Mał-
gorzata Siekierska.

W mistrzostwach uczestniczyły wszystkie 
szkoły z naszej gminy, w tym SP Kamionki.

Grano systemem „każdy z każdym” do 
15 punktów.

DZIEWCZĘTA
1. SP Szczodrzykowo- zwycięstwo 2:0 z 
Radzewem, Kórnikiem i Kamionkami, 2:1 
z Bninem
2. SP Radzewo- 2:0 z Kórnikiem , Bninem i 
Kamionkami
3. SP nr 2 Kórnik-Bnin- 2:0 z Radzewem i 2:1 
z Szczodrzykowem
4. SP 1 Kórnik- 2:0 z Kamionkami
5. SP Kamionki

Mistrzynie gminy: Maria Haremska, Zofia 
Śmigielska, Hanna Śmigielska, Maja Bara-
nowska, Wiktoria Bortlisz, Klaudia Sobisiak, 
Julita Idaszak, Ola Wrzesińska, Emilia Jasku-

ła, Greta Afanasewicz wraz z opiekunką p. 
Barbarą Jańczyk będą reprezentować nasze 
środowisko w zawodach powiatowych.

CHŁOPCY
1. SP 2 Kórnik-Bnin- pokonali wszystkie 
szkoły 2:0
2. SP Szczodrzykowo- 2:0 z Kamionkami 
oraz 2:1 z Kórnikiem i Radzewem
3. SP Radzewo- 2:0 z Kórnikiem 
(1:2 z Szczodrzykowem)
4. SP Kamionki- 2:0 z Radzewem 
(1:2 z Kórnikiem )
5. SP 1 Kórnik- 2:1  Kamionkami 
( 1:2  z Szczodrzykowem )

O miejscu 2-3 decydowała różnica punk-
tów w poszczególnych setach we wszystkich 
meczach.

Zespół z Bnina, pod kierunkiem p. Mał-
gorzaty Iszkuło grając w składzie: Krzysztof 
Maślanka, Dominik Czechak, Jakub Cy-
rulewski, Tomasz Zawada, Kamil Tylinski, 
Igor Gierszewski, Mateusz Parcheta, Hubert 
Wojciński, Wojciech Kujawa, Wojciech Styp-
czyński, Mikołaj Koprucki , awansował na 
zawody powiatowe.

Zawody przeprowadził p. Dariusz Śmigiel-
ski a sędziowali niezawodni Młodzieżowi Or-
ganizatorzy Sportu z Zespołu Szkół w Kórniku 
: Kacper Surdyk i Rafał Jaskuła. Dziękujemy.

gimNAZJUm KóRNiK ZwYcięŻYŁo 
w gmiNNEJ KoSZYKowcE

W dniu 17.12 w sali Oaza Kórnik odbyły się 
dla naszych gimnazjów gminne zawody dziew-
cząt i chłopców w koszykówce. Zwycięstwo 
odniosło Gimnazjum Kórnik, które pokonało 
Gimnazjum Robakowo zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców.

Dziewczęta
Gimnazjum Kórnik - Gimnazjum Robakowo 46:26

Dla Gimnazjum Kórnik punkty zdobyły: 
Boguszyńska M. - 13, Rumińska J.- 8, Szar 
L.- 6, Mendel A.- 4, Szymczak N. - 4, Tomczak 
J.- 3, Karaś K. - 2, Piasecka M. – 6. 

Z kolei dla Gimnazjum  Robakowo: Tórz 
O.- 4, Macuda J. - 3, Sosnowska D. -8, Szeląg 
M. - 4, Śruba A.- 2, Kujawa R.- 2, Nowak M. - 2, 
Roguszny A.- 1.

Chłopcy:
Gimnazjum Kórnik - Gimnazjum Robakowo 35:31

Punkty za kosze dla Gimnazjum Kórnik 
zdobyli: Łuczak J. - 25, Pianka D. - 4, Koplin J. 2, 
Jańczyk H. - 2, Sobański S.- 2. a dla Robakowa: 
Konowrocki D. - 9, Sałamaszek D.- 6, Kuchta D. 
-10, Dudek K. - 2, Wrzesiński M.- 4.

Zwycięzcy będą reprezentować gminę 
Kórnik w zawodach powiatowych.

ARA

zAKOŃCzEnIE SEzOnU SIATKARSKIEGO W KóRnIKU

KOTWICA 
W ROzGRYWKACh 

fUTSALU
KOBIET

Jak już wiadomo od 29 listopada 
kobieca drużyna Kotwicy Kórnik bierze 
udział rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Ko-
biet. Kotwica Kórnik obecnie gra w grupie 
A z drużynami: UAM Poznań, Uniwersytet 
Warszawski, AWF Warszawa, MKS Kreso-
wiak- Orion Siemiatycze i Viking Aleksan-
drów Kujawski. Runda pierwsza dobiegła 
końca. Rezultatem jej było 12 pkt, które 
dały 4 na 5 wygranych meczy (porażka 
z UAM Poznań 2:4). W ubiegłą sobotę 
rozpoczęła się runda rewanżowa. Kotwica 
rozpoczęła ją od pokonania Uniwersytetu 
Warszawskiego 2:1. W następnym meczu 
to Kotwica będzie gospodarzem, jednak 
mecz rozegrany zostanie w Poznaniu przy 

ul. Żonkilowej (Junikowo) z Viking Aleksan-
drów Kujawski.

Nad zespołem czuwa doskonale znana 
w Kotwicy jako trener grupy Młodzika - 
Violetta Biegańska, a pomagają jej: Piotr 
Siudziński (II trener), Mikołaj Szymczak 
(koordynator), Dagmara Zawadzka (kie-
rownik), Martyna Dura (fizjoterapeuta) oraz 
osoby będące związane z drużyną seniorek 
na trawie, m.in Michał Zgarda i Łukasz 
Jankowiak.

„Cieszy fakt, że w lidze nie ma pewnia-

ków, a każda z drużyn ma inny pomysł na 
grę. Jestem bardzo zadowolona i dumna 
z dziewczyn, że zawsze walczą do samego 
końca. Dużym plusem jest gra defensyw-
na, teraz skupimy się na wykorzystywaniu 
sytuacji meczowych”- podsumowała Trener 
V. Biegańska 

mecz z Viking Aleksandrów Kujawski 
16.01  godz. 16:00 hala przy Żonkilowej 
w Poznaniu. ZAPRASZAmY!

Aleksandra Chojnacka
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*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjera po szkole gimnazjalnej, od września na rok 2016. Tel. 607 453 136
*Poszukuję osób do krojenia materiałów obiciowych w tapicerni. Tel. 501 794 666
*Poszukujemy pracowników ochrony na obiekty przemysłowe, handlowe i budowy w miejscowościach: Gądki, Żerniki, Koninko. 
Zapewniamy dojazd. Kontakt: rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl. Tel. 61 659 03 60, 665 102 572
*Poszukuje pracowników ochrony. Dachowa, Robakowo. Praca na pół etatu. Pensja 1200 zł netto. Tel. 500 063 919
*Malowanie, szpachlowanie, wykończenie mieszkań, rąbanie drewna, sprzątanie. Tel. 573 395 604
*Sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien, opieka nad osobami starszymi. Od zaraz! Tel. 510 718 741
*Mężczyzna 40 lat podejmie każdą prace, także dorywczą. Tel. 724 063 538

*Proszę o kontakt osoby, które w grudniu wysłały życzenia świąt. na poczcie Staszica 8, ale same nie przykleiły znaczków. Tel. 605 215 657
*Kuchnię gazową tanio sprzedam. Tel. 666 054 509
*Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica. Tel. 601 161 659
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, muruje, pozbruk, płoty, klinkier. Tanio! Tel. 782 513 000
*Oddam w najem garaż przy Oazie. Tel. 605 140 028
*Oddam w najem miejsce pod garaż przy Os. Staszica. Tel. 605 140 028
*Sprzedam Volvo V40, rocznik 1998, przebieg 200 tys., dobry stan. Tel. 697 661 637
*Kupię tanią działkę nad jeziorem lub pustostan do remontu w Kórniku. Tel. 603 315 535
*Kupię tani kemping z lokalizacją nad jeziorem w Kórniku. Tel. 602 131 205
*Borówiec bliźniak 123 m wynajmę lub sprzedam. Tel. 602 214 931
*Sprzedam żyrandol, 10 płom., bardzo ładny, cena 400 zł. Tel. 606 390 219
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie 6400 m² z możliwością podziału. Tel. 880 292 315
*Sprzedam mieszkanie ul. Staszica, Kórnik. 3 pokoje, I piętro, 55,9 m², cena 190 000. Tel. 669 910 566
*Sprzedam nowy laptop lenowo g50, gwarancja 24 miesiące, cena 850 zł. Tel. 724 063 538
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Mieszkanie w Kórniku sprzedam BONNEST. Tel. 789 229 351
*Działkę w Mościennicy sprzedam BONNEST. Tel. 789 229 351
*Poszukuję działki w Kórniku pod konkretnego klienta BONNEST. Tel. 789 229 351 
*Sprzedam działki w okolicach Kórnika 45900zł  BONNEST. Tel. 789 229 351
*Poszukuje domu dla klienta w Kórniku i okolicach BONNEST. Tel. 789 229 351
*Kupię ziemię rolną w Gminie Kórnik lub okolicach. Tel. 505 720 027
*Sprzedam 2 wózki, głęboki/ spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, wieże Sony, rozdrabniacz do gałęzi Bosch.Tel. 506 490 723
 *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 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stację pogody bezprzew. i nawilżacz powietrza ultradźwięk. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe. Tel. 506 490 723
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel.537 394 398
*Sprzedam pralkę Whirpool wsad od gory, stan bdb, możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Do wynajęcia apartament 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety, kosmetyczka. Klimatyzacja. Tel. 691 793 249
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Serwis komputerowy Pan Komputerek zaprasza. Plewiska i okolice darmowy dojazd. Tel. 500 507 907 lub biuro@pankomputerek.pl
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżam. Tel. 503 622 212

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.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 29 stycznia 2016 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 22 stycznia 2016 r.
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INNE

KOLARSTWO
KolARZE mRóZ JEdYNKA KoRNiK 

PodUmowAli SEZoN
18 grudnia br. w hotelu Rodan Grupa 

Kolarska Mróz Jedynka Kórnik podsumowała 
w niezwykle uroczysty sposób, kolejny bar-
dzo udany sezonu kolarski. Galę uświetniła 
obecność Państwa Marii i Wojciecha Mróz 
(jako głównego sponsora), oraz Prezesa 
Polskiego Związku Kolarskiego Wacława 
Skarula.  Poza zawodnikami nie zabrakło 
również tych, których wsparcie jest szcze-
gólnie ważne - rodziców i nauczycieli. Na 

sali obecni byli również przedstawiciele 
najmłodszego pokolenia, uczniowie szkół 
podstawowych, członków świeżo założonej 
pod patronatem klubu szkółki kolarskiej, oraz 
pierwszy założyciel kolarstwa w Kórniku w 
roku 1978 Kazimierz Gogolewski. Tradycyjnie 
spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia 
pokrótce historii klubu, w którym wychowali 
się min takie gwiazdy jak Katarzyna Pawłow-
ska - dwukrotna Mistrzyni Świata i Mistrzyni 
Europy, oraz Mateusz Taciak, który w tego-
rocznych Igrzyskach Europejskich w Baku 
zajął 14 miejsce. Dotychczasowe osiągnięcia 
klubu to 313 medali Mistrzostw Polski, 15 
medali Mistrzostw Europy i 4 medale Mi-
strzostw Świata. Następnie przyszła kolej na 
prezentację i omówienie minionego sezonu, 
zgrupowań, oraz startów w  najważniejszych 
imprezach. W mijającym roku klub wraz z 
jego najstarszymi zawodnikami stanął przed 
niepowtarzalną szansą na dalszy rozwój i po-
czynienie dużego kroku do przodu. Doszedł 
nowy sponsor, firma Mróz, której nazwa w 
świecie kolarskim odbija się szerokim echem 
i kojarzy się przede wszystkim z pierwszą w 
Polsce grupą zawodową. Następnie odczyta-
no sprawozdanie z minionego sezonu. w któ-
rym okazało się, że aż sześciu zawodników 
Mróz w bieżącym sezonie reprezentowało 
nasz kraj w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy, oraz to że kolarze UKS Mróz Jedynka 
Kórnik zdobyli aż 32 medali Mistrzostw Polski 
i 2 medale Mistrzostw Europy. Następnie wła-
dze klubu wraz z Burmistrzem podziękowały 
wręczając pamiątkowe statuetki wszystkim 
zawodnikom. W sezonie 2015 szczególnie 
wyróżnili się Nikol Płosaj, Patryk Rajkowski, 
Alicja Ratajczak, Natalia Radzicka, Weroni-

ka Humelt oraz przedstawiciele młodszego 
pokolenia Wojciech Bystrzycki i Karolina 
Przybylak. Nie zapomniano również o spon-
sorach i osobach bez których klub nie mógłby 
funkcjonować tak prężnie. Osobne podzię-
kowania swojemu trenerowi i wychowawcy 
Robertowi Taciakowi wręczyli zawodnicy. 
Po podsumowaniu wyników, przyszedł czas 
na przedstawianie planów na nadchodzący 
rok, z których jednoznacznie wynika, że 
najważniejszą imprezą kolarską dla klubu, 
będzie rozgrywany po raz pierwszy Tour de 
Pologne dla kobiet, połączony z tym samym 
wyścigiem. tylko dla mężczyzn.                                                                               

Tradycją się stało, że podczas podsu-

mowania UKS Jedynka prezentuje i wręcza 
gościom swoje pamiątkowe kalendarze. 
Tym razem zaprezentowano je w dwóch 
wersjach, ten typowy kolarski w całości zapro-
jektowała…….. zawodniczka klubu Natalia 
Morytko. Po części oficjalnej, każdy mógł 
zabrać głos i dodać coś od siebie. Wystąpili 
m.in., Prezes WZKol Lucjusz Wasielewski, 
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, 
znany działacz kolarski Tadeusz Jasionek, 
oraz Prezes PZKol Wacław Skarul. Żaden 
z wymienionych nie szczędził pochwał dla 
wspaniałej kórnickiej młodzieży i ich wycho-
wawcy Roberta Taciaka  

   Paweł Marciniak
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więcej o kórnickim finale wośP 2016 w „Kórniczaninie” za dwa tygodnie.


