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W tym numerze także:
- Uchwalono Budżet Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok.
- Wyniki konkursów na dofinansowania
- Jak świętowaliśmy Boże Narodzenie
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W sprawie modernizacji
infrastruktury
W dniu 22 grudnia Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkali się z reprezentującym firmę
Dachser dyrektorem Jarosławem Witkowskim. Dyskutowano na
temat współpracy przy realizacji zadania polegającego na budowie ronda w Koninku. Gmina zabezpieczyła w budżecie środki
finansowe na opracowanie projektu, natomiast wystąpi do Starosty
Poznańskiego o wprowadzenie tego zadania do budżetu Powiatu
Poznańskiego.
Tego samego dnia wiceburmistrz Pacholski spotkał się z
przedstawicielkami firmy Panattoni Europe Anną Kordos i Joanną
Lesiak. Tematem spotkania była możliwość pobudowania chodnika
wzdłuż ulicy Magazynowej, przy współfinansowaniu tej inwestycji
przez firmy Panattoni oraz H&M.

W sprawie inwestycji Aquanet
Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz spółki Aquanet
spotkali się w siedzibie Spółki 29 grudnia. Dyskutowano na temat trzech
inwestycji:
- połączenia wodociągowego pomiędzy Gądkami a Szczodrzykowem, które wybudowane będzie w czasie modernizacji drogi powiatowej
w latach 2018-20 razem z budową kolektora kanalizacyjnego,
- przyspieszenia budowy systemu kanalizacji sanitarnejj w miejscowościach: Skrzynki, Biernatki i Błażejewo
-zaopatrzenia w wodę budynku przedszkola, które planuje się wybudować w Bninie.
Gminę reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski i pracownicy Wydziału Inwestycji UMiG
Kórnik kierownik Bronisław Dominiak i pani Iwona Pawłowicz-Napieralska. Aquanet reprezentował dyr. Andrzej Kaziród wraz pracownikami
odpowiedzialnymi za inwestycje.

Dofinansowania przyznano
Także 27 grudnia obradowała komisja do spraw konkursów na dofinansowanie zadań z zakresów:
- ratownictwa i o ochrony ludności,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Komisja do spraw sportu zebrała się natomiast 29 grudnia. Wyniki
konkursu na str. 18.
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Rada Metropolii
zatwierdziła budżet
W dniu 9 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Metropolii Poznań. Uchwalono budżet stowarzyszenia
na rok 2017. Dochody zaplanowano na poziomie 3.104.092 zł. Składki
członkowskie wyniosą 1.004.239 zł (z tego 12 384 zł składka
Miasta i Gminy Kórnik), natomiast 2 099 853 złote stanowić będą
dotacje zewnętrzne.
Opr. ŁG

98. rocznica wybuchu powstania
W dniu 27 grudnia uczczono rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Liczne delegacje, w tym radni i burmistrzowie,
złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a także na mogiłach poległych w tym zrywie, które znajdują się na cmentarzach w Kórniku i Bninie.
ŁG

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku serdecznie zaprasza na

Spotkanie Ewangelizacyjne „Chodźcie do mnie”.

Odbędzie się ono pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
w dniach 18-19 lutego 2017r. na hali KCRiS Oaza w Kórniku.
Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą wspólnie wielbić Pana Boga modlitwą i śpiewem, włączyć się w realizację głównej
myśli tegorocznego programu duszpasterskiego Idźcie i głoście oraz podzielić się z drugim człowiekiem otrzymaną
na Chrzcie Świętym łaską wiary. Tematem przewodnim będzie osoba Ducha Świętego, którą przybliżą nam wyjątkowi głoszący
m.in. ks. Radosław Rafał MSF, o. Paweł Sawiak SJ i ks. Grzegorz Zbączyniak (proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku)
oraz osoby świeckie Inga Pozorska i Bartłomiej Szkudlarek.
Całe wydarzenie będzie wspierane przez zaprzyjaźniony z naszą Parafią Zespół Mocni w Duchu z Łodzi.
Dla dzieci przewidziana jest równoległa opieka - Laboratorium Wiary - połączona z formacją w formie warsztatów biblijnych,
taneczno-muzycznych, sportowych i plastycznych.
Dla młodzieży wyjątkowe wydarzenie face2face czyli Stań twarzą w twarz z Jezusem (19 lutego godz.17:00)
Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja uczestników na naszej stronie internetowej www.parafiawszystkich.pl
Kontakt : spotkanieewangelizacyjne@parafiawszystkich.pl

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Zakopanem pod sygn. Akt. I Ns 831/16 z wniosku
SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Zakopanem,
toczy się postępowanie o ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i prowadzenia
sieci wodociągowej, a także przewodów instalacji energetycznej i światłowodowej oraz
instalacji kanalizacyjnej po działce ewid. nr 583/1 w obr. 12 Miasta Zakopane objętej
KW nr NS1Z/00056697/7.
W wymienionej KW, jako jeden ze współwłaścicieli tej nieruchomości ujawniony jest
hrabia Władysław Zamoyski s. Władysława i Jadwiga z Działyńskich ur. 18.11.1853 r.
w Paryżu, zmarły 3.10.1924 r. w Kórniku.
Sąd wzywa następców prawnych hr. Władysława Zamoyskiego, aby w terminie
trzech miesięcy zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do opisanej wyżej
nieruchomości, w przeciwnym razie postępowanie toczyć się będzie bez ich udziału.
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Konsultacje społecze dotyczące przebiegu drogi powiatowej
na odc. Gądki-Szczodrzykowo
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
rozpoczął konsultacje społecze dotyczące
przebiegu drogi powiatowej na odc. Gądki-Szczodrzykowo. Poniżej ladres strony
internetowej ZDP w Poznaniu, gdzie zamieszczono informacje o konsultacjach,
które mają potrwać do 13 stycznia br.
http://zdp.poznan.pl/2016r-droga25477p-na-odc-gadki-szczodrzykowo/
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Podczas ostatniej w 2016 roku Sesji Rady Miasta i Gminy w Kórniku,
w dniu 28 grudnia, radni jednomyślnie poparli projket Budżetu Miasta i
Gminy w Kórniku na rok 2017.

- wpływy realizowane przez Centrum OAZA w kwocie 4.076.700
zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 3.610.000 zł,
- dzierżawa i najem składników majątkowych gminy w kwocie
603.181 zł (poza dochodami OAZY), w tym dochody z najmu mieszkań
komunalnych i socjalnych (kwota 281.640 zł).
Struktura dochodów

obliczenia stawki podatku leśnego przyjęto cenę drewna tartacznego
w kwocie 191,01 zł za 1 m3.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość
subwencji oświatowej przyjęte zostały na podstawie informacji Ministra
Rozwoju i Finansów.
Wydatki (152.743.150 zł)
Przy opracowaniu projektu wydatków założono:
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 0%,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 0-5%.
Struktura wydatków przedstawia się następująco :
- 74,70 % wydatki bieżące 114.094.706,99 zł (było 110.118.654 zł),
- 25,30 % wydatki majątkowe 38.648.443,01 zł (było 25.007.589zł).

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada:
- dochody w wysokości 151.289.478 zł
- wydatki w wysokości 152.743.150 zł.
W stosunku do 2016 jest to wzrost o 8,17% po stronie dochodów i wzrost o 13,04% po stronie wydatków. (W 2016r. dochody
wyniosły 139.853.359 zł, a wydatki 135.126.243 zł – wg planu na
dzień 8 grudnia br.).
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy
w kwocie 1.453.672 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

Dochody (151.289.478 zł)
Struktura dochodów przedstawia się następująco:
- 56,71% dochody podatkowe od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
85.800.212 zł (było 82.167.828 zł);
- 17,48% - dotacje na zadania własne oraz na zadania z zakresu
administracji rządowej – 26.452.443 zł (było 23.401.413 zł),
- 11,35 % - subwencja ogólna 17.173.731 zł (było 15.586.922 zł),
w tym część oświatowa 17.065.469 zł;
- 14,46 % - pozostałe dochody w tym m.in.:
- ze sprzedaży składników majątkowych 4.513.500 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku i Gimnazjum w Kórniku” w kwocie 2.250.000 zł; Gmina aplikuje o środki z programu WRPO na lata
2014-2020,
- dotacja na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Czereśniowej w Dziećmierowie” w kwocie
500.000 zł przez Aquanet SA.,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w Prusinowie” w kwocie 150.000 zł, Gmina aplikuje o środki z programu
PROW na lata 2014-2020,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stadionu
sportowego na terenie CRiS OAZA w Kórniku - Błonie” w kwocie
750.000 zł, Gmina aplikuje o środki z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej,
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W pierwszej pozycji (dochody od osób prawnych i fizycznych ) :
- 43.089.896 zł - podatek od nieruchomości (28,48% dochodów gminy) (było 42.245.833 zł), w tym 37.380.360 zł od osób
prawnych (było 36.550.086 zł), 5.709.536 zł od osób fizycznych
(było 5.695.747 zł),
- 32.714.501 zł - to 37,89% (było 37,79%) udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych (21,62% dochodów gminy) (było
29.620.726 zł),
- 2.850.000 zł - to 6,71% udział w podatku dochodowym od osób
prawnych (1,88 % dochodów gminy) (było 2.711.901 zł),
- 2.300.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (1,52%
dochodów) (było 2.387.315 zł),
- 1.364.433 zł - podatek od środków transportu (0,9 % dochodów)
(było 1.365.613 zł),
- 1.186.045 zł – podatek rolny (0,78 % dochodów gminy) (było
1.175.085 zł).

Inne dochody :
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.500.000 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 540.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.312.526 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy 34.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 50.000 zł,
- opłata za posiadanie psów 22.000 zł,
- opłata targowa 20.000 zł,
- umowy z gminą Zaniemyśl i Środa Wlkp. 3.513.0970 zł.
Przyjęty plan dochodów oparty jest na wymiarze podatków i przeprowadzonej analizie wpływów poszczególnych dochodów.
Wysokość planowanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
jest oszacowana na podstawie przyjętych przez Radę Miasta i Gminy
stawek podatkowych.
Stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone średnio o 0,9%
w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2016 roku.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę
52,44 zł za kwintal żyta, tj. 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego, a do

nr 1/2017

Pomocy Społecznej wysokości 18.779.128 zł. oraz transport i łączność
13% (19.853.097 zł), w tym:
- środki na zadania własne Miasta i Gminy Kórnik dla Spółki KOMBUS w wysokości 4.450.000 zł,
- komunikacja na trasie Zaniemyśl- Kórnik i Środa Wlkp. – Kórnik
w wysokości 3.513.097zł,
- dotacja dla M. Poznania w wysokości 1.110.000 zł,
- remont i utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości
2.200.000 zł,
- utrzymanie przystanków na terenie gminy w wysokości 195.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.089.800 zł.

Z RATUSZA
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Budżet na rok 2017 - przede wszystkim oświata

Wydatki przeznaczone na jednostki organizacyjne gminy i inne
(nie wg działów klasyfikacji budżetowej):
-Spółka KOMBUS 7.963.097 zł (było 6.783.862 zł)
-Kórnicki Ośrodek Kultury 805.000 zł (było 785.000 zł)
-Biblioteka Publiczna 1.065.700 zł (było 625.500 zł)
-Ośrodek Pomocy Społecznej 27.801.287 zł (było 23.922.366 zł)
-Środowiskowy Dom Samopomocy 544.580 zł (było 615.222 zł)
-Ochotnicza Straż Pożarna 968.700 zł (było 616.972 zł)
-Straż Miejska 836.200 zł (było 664.460 zł)
-Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 6.923.982 zł (było 5.741.449 zł
plus plan OSiR 1.383.330 zł, razem 7.124.779 zł)
W 2017r. planuje się wykonać 95 zadań inwestycyjnych o wartości 35.116.555 zł. Zadania inwestycyjne to m.in.:

Struktura wydatków.
Według działów klasyfikacji budżetowej struktura tych wydatków
jest następująca:
- 31,67 % oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 48.372.308 zł (było 35.941.537 zł),
- 19,15 % pomoc społeczna i rodzina 29.255.291 zł (było
24.985.304 zł),
- 13,00 % transport i łączność 19.853.097 zł (było 24.508.909 zł),
- 9,14 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.956.875
zł (było 14.175.744 zł),
- 6,97 % administracja publiczna 10.639.843 zł (było 10.557.855 zł),
- 6,19 % kultura fizyczna i sport 9.457.141 zł (było 8.313.739 zł),
- 3,90 % różne rozliczenia 5.953.069 zł (było 3.658.621zł),
- 2,65 % gospodarka mieszkaniowa 4.053.700 zł (było 4.385.540 zł),
- 2,32 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.543.349 zł
(było 2.032.902 zł),
- 1,32% bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa
2.017.715zł (było 1.642.072zł),
- 0,86% rolnictwo i łowiectwo 1.310.172 zł (było 1.750.030 zł),
- 0,69 % obsługa długu publicznego 1.0470.00 zł (było 1.039.431 zł),
- 0,62 % działalność usługowa 950.000 zł (było 850.000 zł),
- 1,52% pozostałe 2.333.590 zł.
Po stronie wydatków największymi pozycjami są: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 32% (48.372.308 zł) w tym:
-szkoły podstawowe 16.640.160 zł (było 16.759.841 zł)
-gimnazja 4.874.407 zł (było 5.060.534 zł)
-przedszkola 4.802.606 zł (było 4.385.180 zł)
-punkty przedszkolne 106.885 zł (było 117.468 zł)
-przedszkola niepubliczne 2.613.750 zł (było 2.230.000 zł)
-wydatki majątkowe 17.439.838 zł (było 5.568.773 zł)
Środki dla innych gmin za odpłatność dzieci uczęszczających do
przedszkoli poza terenem gminy Kórnik 895.000 zł (było 999.000 zł).
Razem na szkoły podstawowe i gimnazja przeznaczymy w 2017r.
kwotę 21.514.567 zł przy subwencji na te zadania w wysokości
17.065.469 zł (różnica 4.449.098 zł). Dużymi pozycjami po stronie wydatków są też: pomoc społeczna i rodzina łącznie 19% (29.255.291 zł),
w tym zadanie z zakresu programu 500+ realizowane przez Ośrodek
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- w zakresie oświetlenia – kwota 910.600 zł (17 zadań)
1. budowa oświetlenia na ul.Żniwnej i Zbożowej w Radzewie w kwocie
50.000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 8.000 zł),
2. budowa oświetlenia od ul.Poznańskiej w kierunku stacji PKP oraz
chodnika do wysokości istniejącego boiska w Szczodrzykowie (projekt)
w kwocie 62.600,00 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 12.600 zł),
3. budowa oświetlenia przy boisku szkolnym oraz placu zabaw
w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,
4. budowa oświetlenia przy ul. Dębieckiej, Wiatrakowej, Laskowej
i Rolnej w Biernatkach (rozświetlone Biernatki) w kwocie 190.000 zł
– Budżet Obywatelski,
5. budowa oświetlenia przy ul. Dworcowej w Robakowie - dokończenie
w kwocie 24.000,00 zł,
6. budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Gądkach (uzupełnienie)
w kwocie 18.000,00 zł,
7. budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej w Borówcu w kwocie
60.000,00 zł,
8. budowa oświetlenia ul. Leśnej w Czmoniu – dokończenie w kwocie
50.000,00 zł,
9. budowa oświetlenia ul. Palmowej w Skrzynkach w kwocie 18.000,00 zł,
10. budowa oświetlenia ul. Parkowej w Kórniku w kwocie 140.000,00 zł,
11. budowa oświetlenia ul. Polnej (na odcinku od ul.Stokrotkowej do
ul.Słonecznikowej) w Robakowie w kwocie 62.000,00 zł,
12. budowa oświetlenia ul. Sarnia w Szczytnikach w kwocie 90.000,00 zł,
13. budowa oświetlenia ul. Św. Floriana w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł,–
fundusz sołecki
15. budowa oświetlenia w Czołowie - II etap w kwocie 32.000,00 zł,
16. budowa zasilania i oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym
w Kromolicach w kwocie 18.000,00 zł,
17. budowa zasilania i oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym
w sołectwie Błażejewo w kwocie 30.000,00 zł,
- w zakresie dróg i placów – kwota 6.291.000 zł (29 zadań)
1. budowa ronda w Koninku (projekt) w kwocie 30.000,00 zł,
2. budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os.
przy ul.Witosa w Kórniku w kwocie 1.300.000,00 zł,
3. budowa drogi w Czmońcu w kwocie 1.200.000,00 zł,
4. budowa ul. Krauthofera w Kórniku - Bninie w kwocie 500.000,00 zł,
5. budowa ul. Tęczowej w Robakowie w kwocie 60.000,00 zł,
6. przebudowa drogi nr 332037P w Czołowie w kwocie 280.000,00 zł,
7. przebudowa ul. Azaliowej w Robakowie w kwocie 81.000,00 zł,
8. przebudowa ul. Cynamonowej w Kamionkach w kwocie 108.000,00 zł,
9. przebudowa ul. Dolnej w Kamionkach w kwocie 63.000,00 zł,
10. przebudowa ul. Granicznej w Borówcu w kwocie 288.000,00 zł,
11. przebudowa ul. Jodłowej w Bninie w kwocie 38 000,00 zł,
12. przebudowa ul. Kasztelana Jarosta w Bninie w kwocie 45.000,00 zł,
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Planuje się zaprojektowanie ronda w Koninku

18. przebudowa ul. Nowej w Kamionkach w kwocie 72.000,00 zł,
19. przebudowa ul. Nowej w Robakowie w kwocie 90 000,00 zł,
20. przebudowa ul. Ogrodowej w Robakowie w kwocie 171.000,00 zł,
21. przebudowa ul. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie w kwocie
153.000,00 zł,
22. przebudowa ul. Polnej w Czmoniu w kwocie 315.000,00 zł,
23. przebudowa ul. Polnej w Szczodrzykowie w kwocie 27.000,00 zł,
24. przebudowa ul. Sosnowej w Bninie w kwocie 58.000,00 zł,
25. przebudowa ul. Uroczej w Borówcu w kwocie 63.000,00 zł,
26. przebudowa ul.Wierzbowej w Mościenicy w kwocie 427.000,00 zł,
27. przebudowa ul. Różanej w Borówcu (projekt) i przebudowa
I odcinka ul. Różanej (do przedszkola) w kwocie 45.000 zł,
28. budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki
dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach w kwocie 30.000,00 zł,

- w zakresie turystyki i kultury fizycznej – kwota 4.593.000
zł (8 zadań)
1. budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego
w kwocie 1.640.000,00 zł,
2. zagospodarowanie terenu przy Placu Browarowym w Kórniku w kwocie
1.100.000,00 zł,
3. budowa boisk przy SP 1 (aktualizacja projektu) w kwocie 15.000,00 zł,
4. budowa przyłącza energetycznego do Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA w kwocie 71.000,00 zł,
5. budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Bninie w kwocie
100.000,00 zł,
6. modernizacja stadionu sportowego na terenie CRiS OAZA w Kórniku
(Błonie) w kwocie 1.440.000,00 zł (zmiana nazwy zadania – wcześniej
OSiR),
7. utwardzenie terenu pod wiatą na polu namiotowym w CRiS OAZA
(Błonie) w kwocie 27.000,00 zł,
8. budowa boiska w Radzewie - bezkrwawe boisko dla dzieci, czyli
bezpieczny sport w Radzewie - 200.000 zł,

Chodnik w Żernikach wzdłuż drogi powiatowej
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1.000.000,00 zł,
2. budowa monitoringu w Kórniku w kwocie 110.000,00 zł,
3. modernizacja strażnicy OSP w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,
4. budowa Konarskiego Placu Zabaw w kwocie 75.000 zł – Budżet
Obywatelski,
5. budowa ogrodzenia boiska w Żernikach w kwocie 30.000,00 zł,
6. budowa placu zabaw na Prowencie (przy siłowni) w kwocie
20.000,00 zł,
7. budowa placu zabaw w Czmońcu w kwocie 30.000,00 zł,
8. budowa placu zabaw w Gądkach w kwocie 10.000,00 zł – fundusz sołecki,
9. budowa przyłącza wody przy placu zabaw w Skrzynkach w kwocie 30.000,00 zł,

- w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
- kwota 1.912.672 zł (9 zadań)
1. budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 113.672,00 zł,

29. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji
kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego
w kwocie 100.000,00 zł.
- w zakresie budowy chodników – kwota 1.767.000 zł (10
zadań)
1. budowa chodnika przy ul. Św.Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie w kwocie 38.000,00 zł,
2. budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi powiatowej w kwocie 396.000,00 zł,
3. budowa chodnika do os. Przylesie w Bninie w kwocie 800.000,00 zł,
4. budowa chodnika przy SKR w Bninie (projekt) w kwocie 3.000,00 zł,
5. budowa chodnika przy ul. Młyńskiej do 20 Października w Kórniku
w kwocie 80.000,00 zł,
6. budowa chodnika przy ul. Platanowej w Kamionkach w kwocie
40.000,00 zł,
7. budowa chodnika przy ul. Wiatracznej (fragment łączący ul.
Dworcową z ul. Wróblewskiego) – projekt – w kwocie 10.000,00 zł,
8. budowa chodnika ul. Dachowa-Nowina w kwocie 200.000,00 zł,
9. budowa chodnika w Błażejewku (projekt) w kwocie 10.000,00 –
fundusz sołecki,
10. budowa chodnika w Robakowie przy ul. Szerokiej na odcinku
od ul. Dworcowej do ul. Topolowej w kwocie 190.000,00 zł – Budżet
Obywatelski.

- w zakresie infrastruktury społecznej – kwota 2.270.283
zł (18 zadań)
1. budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie w kwocie

Nastąpi przebudowa ul. Wierzbowej w Mościenicy

- w zakresie oświaty – kwota 17.372.000 zł (4 zadania),
1. budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Kórniku w kwocie 10.000,00 zł,
2. klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych w SP w Radzewie
12.000,00 zł,
3. budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - gimnazjum, przedszkole oraz żłobek w kwocie 14.350.000,00 zł,
4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku i Gimnazjum
w Kórniku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Powstanie chodnik do os Przylesie w Bninie

7. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Celichowskiego w Kórniku w kwocie
205.000,00 zł,
8. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.Zwierzynieckiej w Kórniku
w kwocie 740.000,00 zł,
9. budowa ujęcia wody w Mościenicy w kwocie 5.000,00 zł – fundusz
sołecki.

Budowa dróg, chodników, oświetlenia
i kanalizacji deszczowej na os. przy ul.Witosa.

Kontynuacja budowy obiektu bibliotecznego w Bninie

2. budowa kanalizacji sanitarnej w Prusinowie i Błażejewku w kwocie
200.000,00 zł,
3. budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa,
Żerniki w kwocie 199.000,00 zł (projekt),
4. budowa sieci wodociągowej Pierzchno-Runowo-Szczodrzykowo
w kwocie 390.000,00 zł,
5. budowa kanalizacji deszczowej w ul.Błażejewskiej i Śremskiej (projekt)
w kwocie 30.000,00 zł,
6. budowa kanalizacji deszczowej w ul.Zwierzynieckiej (projekt) w kwocie
30.000,00 zł,
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10. budowa wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym w Kromolicach
w kwocie 10.000,00 zł – fundusz sołecki,
11. budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dachowie w kwocie
15.000,00 zł – fundusz sołecki,
12. doprowadzenie mediów do działki w Gądkach w kwocie
30.000,00 zł,
13. przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu
wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 270.000,00 zł,
14. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych w Dachowie (projekt) w kwocie 10.000,00 zł – fundusz sołecki,
15. zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Konarskim w kwocie
5.283 zł – fundusz sołecki,
16. budowa świetlicy w Prusinowie w kwocie 450.000,00 zł,
17. budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci
i młodzieży w Kórniku (projekt) w kwocie 25.000,00 zł
18. zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik w kwocie 100.000,00 zł.
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Planuje się również wydatki majątkowe (kwota 3.531.888 zł):
- zakup wiat przystankowych w kwocie 31.800 zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne dla podmiotów niepublicznych
na dofinansowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w kwocie
30.000 zł,
- zakup nieruchomości przez gminę w kwocie 1.400.000 zł, w tym na
zakup nieruchomości w Kórniku (I transza w wysokości 1.000.000 zł),
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla
Urzędu Miejskiego w kwocie 300.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodów dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w kwocie łącznej 450.000 zł (samochód bojowy dla OSP
Kamionki – 350.000 zł i podnośnik koszowy dla OSP Kórnik – 100.000 zł),
- zakupy majątkowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie
67.838 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych w kwocie 15.000 zł,
- zakupy majątkowe związane z gospodarką komunalną w kwocie
24.450 zł (fundusz sołecki),
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 500.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie,
- zakupy majątkowe Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Kórniku
w kwocie 187.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 495.800zł.

Z RATUSZA

Z RATUSZA

13. przebudowa ul. Klonowej w Borówcu w kwocie 135.000,00 zł,
14. przebudowa ul. Ładnej w Borówcu w kwocie 270.000,00 zł,
15. przebudowa ul. Leśnej w Szczodrzykowie w kwocie 180 000,00 zł,
16. przebudowa ul. Modrzewiowej w Kórniku w kwocie 81.000,00 zł,
17. przebudowa ul. Murarskiej w Kamionkach w kwocie 81 000,00 zł,

Węzeł przesiadkowy z parkingiem i zakup autobusów

Kwota Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok
2017 wynosi 687.180 zł.
Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski
Miasta i Gminy Kórnik:
1. budowa chodnika w Robakowie przy ul. Szerokej na odcinku od ul.
Dworcowej do ul. Topolowej - 190.000 zł,
2. budowa boiska w Radzewie - bezkrwawe boisko dla dzieci, czyli
bezpieczny sport w Radzewie - 200.000 zł,
3. budowa oświetlenia przy ul. Dębieckiej, Wiatrakowej, Laskowej i Rolnej
w Biernatkach - rozświetlone Biernatki - 190.000 zł,
4. budowa Konarskiego Placu Zabaw - 75.000 zł,

W planach jest Budowa zaplecza socjalnego
przy boisku w Bninie

5. Uczymy się ratować życie - 23.680 zł,
6. „Rowerowa Gmina” Promocja aktywnego trybu życia wraz z integracją
mieszkańców gminy Kórnik poprzez rowerowe rajdy i wycieczki - 8.500 zł.
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Straż Miejska w Kórniku poszukuje właścicieli kolejnych, pochwyconych niedawno piesków. Szczegółowe informacje na stronie:
http://kornik.pl/sm/Zaginione_psy/ . Informacja Telefoniczna pod nt tel. 604 607 104 (całodobowe centrum monitoringu). Pieski, których
właścicieli nie udaje się ustalić trafiaja do Schroniska w Skałowie.
ŁG

W Prusinowie powstanie Świetlica

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

Termomodernizacja SP 1

Pszczelarskie skarby
Data pochwycenia: 06.01.2017r.
Miejsce pochwycenia:
Błażejewo, Mikołajczyka

Przy stadionie na Błoniach powstanie bieżnia

W budżecie na 2017 rok wydzielono środki na fundusz sołecki.
Planowana łączna kwota to 814.183,18 zł (w 2016r. było
747.715 zł). Wśród zaplanowanych zadań majątkowych, 11 będzie
wykonanych z funduszu sołeckiego. W 2017r. będzie to kwota
116.333 zł (było 87.638 zł).
W wydatkach zaplanowano kwotę 769.500 zł dla organizacji
pozarządowych (było 738.700 zł).
W 2017r. Gmina Kórnik wpłaci do budżetu Państwa z tytułu
podwyższonych dochodów 2.904.999 zł (o 131.811 zł mniej niż
w 2016r.).
W wydatkach przewidziano również odsetki od wyemitowanych
przez gminę obligacji oraz pożyczki z inicjatywy Jessica, na ogólną
sumę 1.037.000 zł, co stanowi 0,68% planowanych wydatków.
W 2017 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 10.453.672
zł, z czego kwota 7.100.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz wolne
środki z 2015 roku w kwocie 3.353.672 zł.
Emisję obligacji komunalnych w wysokości 7.100.000 zł planuje
się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy
Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych. Spłatę
obligacji planuje się w latach 2018–2022.
Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji na łączną kwotę 7.400.000 zł oraz spłatę pożyczek w łącznej kwocie
1.600.000 zł, z czego pożyczka MyPlace – 1.000.000 zł, a pożyczki
z inicjatywy JESSICA – 600.000 zł.
Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2017 dotycząca
wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami
wynosi 10.047.000 zł, co stanowi 6,63% planowanych 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 22,12%. Prognozowana łączna kwota
długu Gminy Kórnik na koniec 2017 roku wyniesie 37.414.662,80
zł, co stanowi 24,73% planowanych dochodów.
Sytuacja finansowa gminy jest bardzo stabilna, o czym świadczą też wysokie pozycje w rankingach dotyczących dynamiki
rozwoju gmin. Gmina ponownie zajęła IV miejsce w Polsce wśród
gmin miejsko-wiejskich pod względem zrównoważonego rozwoju
oraz V miejsce wśród gmin najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2013-2015.
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W Szczodrzykowie budowane będą mieszkania socjalne

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
zawiera prognozowane dochody i wydatki gminy na lata 2017 –
2022. Zakłada się wzrost dochodów i wydatków średnio o 2-3%
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 zobowiązań będzie wynosiła
od 7% w roku 2017, do 4,62% w roku 2022.
Z WPF wykreślono zadania związane z kanalizacją sanitarną
Skrzynek, Biernatek i Błażejewa (to zadanie będzie realizowane
przez Aquanet w latach 2017-20) oraz budowę nowego urzędu.
Wprowadzono natomiast:
1. zakup nieruchomości w Kórniku przy Pl. Niepodległości,
2. coroczne wydatki na przebudowę dróg (3 mln zł),
3. zintegrowany węzeł przesiadkowy przy PKP Kórnik (Dziećmierowo–Runowo).
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć, w którym
zapisane są 32 zadania majątkowe.
Najważniejsze zadania, to:
1. budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach,
2. budowa drogi w Czmońcu,
3. budowa ulicy Wierzbowej w Mościenicy,
4. budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej
na osiedlu przy ul.Witosa w Bninie,
5. zagospodarowanie Placu Browarowego w Kórniku,
6. budowa kanalizacji sanitarnej,
7. modernizacja dróg na terenie Gminy Kórnik.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
Wykresy przygotował Robert Jankowski
Foto: ŁG i RJ
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Data pochwycenia: 06.01.2017
Miejsce pochwycenia:
Celestynowo

Data pochwycenia: 07.01.2017
Miejsce pochwycenia:
Borówiec, ul. Poznańska

Inwestycje
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU
UL. WSPÓLNEJ W SZCZYTNIKACH
I PISARSKIEJ W KONINKU

Data pochwycenia: 30.12.2016
Miejsce pochwycenia:
Borówiec, ul. Zakątek

Uwaga Uczestnicy
Warsztatów Genealogicznych!

W dniu 19.12.2016 r. Wykonawca w/w
budowy, firma Langras zgłosiła gotowość
do odbioru wykonanych prac.
W dniu 20.12.2016 r. dokonano odbioru
inwestycji.
Łączna długość wybudowanego chodnika
to: 192,81m w ciągu ul. Wspólnej (od budynku
OSP do ul. Pisarskiej) oraz 453,50 m w ciągu
ul. Pisarskiej (od ul. Wspólnej do ul. Dziennikarskiej). W ramach inwestycji wykonano
chodnik, dwa przystanki autobusowe,
zjazdy do przyległych posesji oraz rowy
odwadniające.
Całkowity koszt inwestycji to: 265.462,16zł.

BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU UL. ALEJA FLENSA
W dniu 19.12.2016 r. wykonawca w/w
budowy, firma Langras zgłosiła gotowość do
odbioru wykonanych prac. W dniu 21.12.2016
r. dokonano odbioru inwestycji.
Łączna długość wybudowanego chodnika
to 1343,50 m.
W ramach inwestycji wykonano chodnik,
zjazdy do przyległych posesji oraz ustawiono
oznakowanie pionowe. Ze względów atmosferycznych przedłużono wykonanie malowania
oznakowania poziomego do końca marca
2017r.
Całkowity koszt inwestycji to: 391.875,89zł
Opr.
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Kolejne spotkanie
w dniu 24 stycznia
o godzinie 16:30
w świetlicy
Zespołu Szkół w Kórniku.
Informacje
pod nr tel. 517 973 065
Kórnickie
Stowarzyszenie
Ogończyk

13 stycznia 2017 r.
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W KÓRNIKU, POZNANIU I WARSZAWIE

Sylwester Gawrych i Marian Jarosław
Trawiński, są zapomniani jako organizatorzy
i dowódcy insurekcji kórnickiej w 1918r. Jest
okazja, aby o nich przypomnieć ponieważ
nikt już pamięta co naprawdę działo się w
Kórniku 98 lat temu i oficjalnie
jako organizatora i dowódcę
kompanii kórnickie wymienia
się jedynie nazwisko Stanisława Celichowskiego. Powstanie
Wielkopolskie było realizowane
przez dobrze wyszkolonego
przez prusaków i zahartowanego w bojach I wojny światowej
żołnierza z polskim duchem i
sercem. Czas naprawić te niuanse historyczne, ponieważ do
100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego pozostały
już tylko dwa lata.
Dnia 27 grudnia 2016 r.
przed pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich w Kórniku,
zebrały się delegacje oficjalne
i mieszkańcy Gminy Kórnik. W
Kórniku pamięć o powstaniu
wielkopolskim jest powszechna i nie potrzeba nikogo namawiać do uczestnictwa
w rocznicowych obchodach. Po odegraniu
hymnu i przemówieniu burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego, wspomnienia dwóch
powstańców: Stanisława Tłoka i Mariana
Matelskiego, spisane 50 lat temu, odczytała
Dorota Przybylska, prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem i odśpiewaniu Roty, liczne delegacje
udały się z kwiatami i zniczami na cmentarze
na groby poległych powstańców w Kórniku
i Bninie.

Uroczystości rocznicowe w Poznaniu
odbyły się przed Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich a w Farze odprawiono Mszę
św. w intencji powstańców. Uczestniczyły
w nich liczne delegacje stowarzyszeń i

KLIMT
W ROBAKOWIE

Analiza obrazów ma charakter edukacyjny, umożliwia uczniom pokazanie własnego
spojrzenia na dzieło sztuki w swobodny i zarazem dogodny dla nich sposób, pozwalając
tym samym na rozwój własnej kreatywności,
wyobraźni oraz dbałość o estetyzację swojego
otoczenia i środowiska, w którym się znajdują.
Wystawa potrwa od 2–27.01.2017 r. w
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie.
Autorzy prac: Angelika Brzezińska, Julia
Frankiewicz, Konrad Grześkowiak, Katarzyna
Hałęza, Krzysztof Haremski, Zuzanna Jankowska, Adam Kopaszewski, Jakub Kuźma, Wojciech Lesiński, Wiktor Łęski, Michał Majchrzak,
Michał Marczuk, Patrycja Matela, Weronika
Michałowska, Aleksandra Mieloch, Adrianna
Najderek, Patrycja Ochowiak, Weronika Raczyk, Estera Skrzypczak, Paulina Sobieralska,
Dominika Sosnowska, Sylwia Suder, Iwona
Szalczyk, Kamila Szczechowiak, Aleksandra
Śruba, Oliwia Tórz, Michał Ubych, Kinga Walkowiak, Krzysztof Wesołowski, Sandra Węglarz,
Milena Wojtaszak, Damian Wojtuś, Mateusz
Wroniak, Kacper Zieleniak.

Do dziś Klimt fascynuje, zachwyca
i intryguje, nie tylko w Wiedniu… ale
również w Robakowie.
W Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie trwa wystawa
poświęcona temu artyście, prezentująca
najlepsze prace uczniów klas trzecich,
inspirowane jego twórczością. Jest to owoc
zmagań artystycznych młodzieży, będący
swobodną interpretacją wybranych dzieł
Gustava Klimta. Interpretacja m. in. takich
obrazów jak „Pocałunek”, „Adele Bloch-Bauer” czy „Drzewo Życia” zaliczanych
do nurtu secesji wiedeńskiej to nie lada
wyzwanie dla młodych pasjonatów sztuki.
Przedmiotem inspiracji jest ściśle sprecyzowana tematyka, ujęta przez austriackiego
artystę. W prezentowanych dziełach nie
zabrakło odniesień do aktualnej polityki,
kultury masowej czy sytuacji globalnej na
świecie.

bractw kurkowych. Na strzelnicy Magnum
odbył się turniej strzelecki. Zdzisław Jakubowski, członek KBBK, zdobył tarczę bracką
Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Wieczorem w Filharmonii z okazji 98. Rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył
się Koncert. Wykonano kompozycje Feliksa
Nowowiejskiego. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowniki”
wykonał kolędy i pastorałki.
Powstanie Wielkopolskie jest w Polsce
słabo znane i mało zrozumiałe. Marszałek
Wielkopolski Marek Woźniak od kilku lat organizuje wyjazd licznych delegacji stowarzy-

szeń do Warszawy, na obchody tej rocznicy
w stolicy. Z Kórnika od kilku lat uczestniczyły
delegacje Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W Kościele Dominikanów
na ul. Freta 10 odprawiono Mszę św. W wygłoszonej homilii ksiądz postawił kilka pytań retorycznych; czy
bez Powstania Wielkopolskiego
możliwa byłaby Polska? Czy
bez Powstania Wielkopolskiego
byłby „Cud nad Wisłą” w 1920 r?
Czy Europa wyglądałaby tak
jak dzisiaj? Wydarzenia sprzed
prawie 100 lat zmuszają nas do
przemyśleń. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się
uroczystość oficjalna z udziałem
władz i delegacji z Poznania,
które złożyły wieńce i kwiaty.
Na Wojskowym Cmentarzu
Powązki uczestnicy poznańskiej delegacji złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Powstania
Wielkopolskiego. Marszałek
Wielkopolski, Marek Wożniak
podziękował uczestnikom delegacji za poświęcony czas, odznaczył Jana
Orłowskiego – dyrektora Zespołu Szkół w
Warszawie im. Powstania Wielkopolskiego,
Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Wielkopolski wspomniał też, że „patriotyzm buduje
się czynem a nie słowami”. Poznańczycy
wywalczyli swoją niepodległość zbiorowym
wysiłkiem wszystkich warstw społecznych,
dzięki doskonałej organizacji i dzięki waleczności Armii Wielkopolskiej.
					
Kazimierz Krawiarz

POLSKIEGO KOMITETU POMOCY
SPOŁECZNEJ W KÓRNIKU
To już po raz 28 Zarząd Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kórniku zorganizował
wieczerzę wigilijną dla swoich podopiecznych,
która odbyła się w środę 21 grudnia 2016
r. w Domu Gościnnym w Trzebisławkach.
Została przygotowana dla 90 osób /w tym 10
osób to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku/. Uczestników wieczerzy
swoją obecnością zaszczycili: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Adam Lewandowski, radna Irena Kaczmarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kiełtyka, komendant Ochotniczej
Straży Pożarnej Leszek Orlewicz, przedstawiciele ZHP Hm.Krystyna Antkowiak i Wiesław
Przymusiński, którzy dostarczyli Betlejemskie
Światło Pokoju.
Podopiecznych oraz zaproszonych gości,
przybyłych na wieczerzę wigilijną powitał prezes
PKPS - Bogdan Wesołek. Szczególne słowa
powitania skierował do Pani Natalii Bukczyńskiej, najstarszej 91 letniej członkini koła.
Wszystkim złożył życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w Nowym Roku.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył
życzenia świąteczne i noworoczne wszyst-
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kim uczestnikom wieczerzy, a także wyraził
zadowolenie że od kilku lat osoby starsze i
samotni podopieczni OPS spotykają się razem.
Powiedział również, że był na kilku spotkaniach
wigilijnych - opłatkowych, organizowanych
przez różne organizacje w gminie i stwierdza,
że w tej wieczerzy uczestniczy najwięcej osób.
Dzielono się opłatkiem, składano życzenia,
a potem wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Przygotowano i podano tradycyjne polskie
potrawy wigilijne.
Po wieczerzy wigilijnej zebrani wysłuchali
koncertu kolęd w wykonaniu Antona Michaiłowa
- śpiewaka z Petersburga, przy akompaniamencie Ewy Wodzyńskiej. Zachęceni przez
prowadzących uczestnicy wieczerzy wspólnie

śpiewali kolędy i pastorałki.
Kończąc spotkanie Bogdan Wesołek powiedział zebranym, że każdego roku możemy
spotykać się przy wigilijnym stole dzięki ofiarności darczyńców, którym należą się wielkie
słowa podziękowania. Korzystając z okazji
podziękowania kierujemy do Burmistrza Gminy Kórnik, firmy Aquela z Wrześni, Fundacji
Zakłady Kórnickie, firmy TFP Dziećmierowo,
firmy Agromarket Jaryszki, kancelarii notarialnej
Joanna Jaśkowiak, firmy Surówki Grześkowiak,
firmy Tames Stanisław Taczkowski, Pana Tomasza Małeckiego.

w tym roku było więcej, bo do koła dołączyli
nowi członkowie.
Pan burmistrz złożył życzenia w imieniu
władz samorządowych, ksiądz zaintonował
kolędę i rozpoczęło się ,,wieczerzanie”. Potrawy na wigilijny stół zostały przygotowane
zgodnie z wypróbowanymi recepturami
członkiń koła, były więc smaczne i gotowane z sercem. Jedzono barszcz, kapustę
z własnoręcznie zbieranymi grzybami,
smażonego karpia i pangę, ryby w ananasach i śledzie w różnych postaciach. Nie
zabrakło smakowitych, domowych wypieków, które pojawiły się na stołach wraz
z kawą i herbatą.
Gdy już wszyscy nieco się posilili, młodzi ludzie w ułańskich mundurach i zapre-

zentowali krótki program artystyczny, przeplatany kolędami. Pan rotmistrz nie byłby
sobą, gdyby nie powiedział kilku słów i nie
zaśpiewał swoich popisowych piosenek.
Czas szybko mijał, popołudnie zamieniło się w wieczór. Śpiewanie, wspólne
rozmowy przy stole, oglądanie kroniki koła
wypełniły przedświąteczny czas. Za kilka
dni seniorzy zasiedli do wigilijnych stołów,
w gronie najbliższych. Minęło, Boże Narodzenie, dobiegł końca kolejny rok. Nastał
czas zabaw, ale też zadumy i refleksji.
Pozostaną zdjęcia , słowa, które zapadły
w pamięć i wspomnienia.

Zarząd PKPS Kórnik

Wieczerza
prawie
wigilijna
W tym roku, podobnie jak w latach
ubiegłych, członkowie koła SENIOR w Borówcu spotkali się w grudniową niedzielę
poprzedzającą święto Bożego Narodzenia.
Przybyli aby zasiąść do przepięknie udekorowanych stołów, skosztować tradycyjnych,
wigilijnych potraw i podzielić się opłatkiem.
Jak zwykle uroczystość uświetnili swoją
obecnością honorowi goście: burmistrz
Jerzy Lechnerowski i jego zastępca Przemysław Pacholski, obecnie były radne
Borówca: Anna Maria Andrzejewska i Dorota Emilia Buchalska, kierowniczka OPS
Bożena Kiełtyka oraz sołtys Agnieszka
Plucińska.
Na wieczerzy nie zabrakło też osób duchownych. Miejscowy proboszcz Mirosław
Nowak zasiadł do stołu wraz z proboszczem z pobliskiego Robakowa kanonikiem
Piotrem Piecem. Licznie stawili się członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskie im. 7
Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
z prezesem rotmistrzem Włodzimierzem
Rocławskim.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i kilku ciepłych słowach księdza nastąpił czas
składania sobie z głębi serca płynących
życzeń i dzielenia się opłatkiem. Życzeń

Przemysław Koliński
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(…)”Na choince światła płoną
w tym zimowym białym domu
i kolęda w śnieżnych tiulach
do choinki się przytula.”
[D. Gellner]
Grudzień minął nam pod znakiem
przygotowań i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Na korytarzach słychać
było trzepot anielskich skrzydeł, w całym
przedszkolu unosił się zapach pierników
i świątecznych ciastek a w salach rozgościły
się choinki. Już najmłodsi przedszkolacy
wiedzą, że magia Świąt to nie tylko prezenty, które znajdujemy w butach i pod
choinką, ale to także możliwość obdarowywania innych. Dlatego, po raz kolejny
już, w dniach 29.11-09.12.16 zbieraliśmy
grosze w ramach ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”. Jak co roku zostaliśmy też
Pomocnikami Świętego Mikołaja, zbierając
książki, puzzle, kolorowanki, itp. dla dzieci,

które spędzą Święta w Szpitalu Klinicznym
nr 1 im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. U Misiaczków i Troskliwych Misiów
odbyły się warsztaty świąteczne, na których
dzieci wraz z rodzicami tworzyły przepiękne
bombki i ozdabiały choinki przygotowane
przez jedną z mam. 6 grudnia odwiedził nas
Mikołaj i choć bardzo się spieszył, zdążył

obdarować wszystkie dzieci.
Tradycją stało się również kolędowanie
– w tym roku – Serdeczne Misie – odwiedziły z kolędą wszystkich przedszkolaków.
Maryja i Józef w towarzystwie Króla, chóru
Aniołów, Pastuszków z owcami i Diabłów,
dały pokaz umiejętności recytatorsko-wokalnych.
Prawdziwa niespodzianka czekała na
dzieci przed samymi Świętami – Rodzice
przygotowali dla nich Jasełka. Zdziwienie,
zachwyt w oczach dzieci, szepty „To moja
mama!”, „To mój tata!” – bezcenne! Punktem kulminacyjnym tego wieczoru były
grupowe spotkania świąteczne, na których
dzieci otrzymały prezenty od Gwiazdora.
I choć emocje świąteczne powoli nas
opuszczają, to cały czas towarzyszy nam
nastrój i magiczna atmosfera – przygotowujemy się na Rodzinne Kolędowanie i już
wkrótce, z radością powitamy w przedszkolnych progach ukochane babcie i dziadków!
JAM

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
17 grudnia 2016r. w holu SP w Szczodrzykowie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla
najmłodszych mieszkańców Szczodrzykowa.
W spotkaniu uczestniczyło ponad sto
dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.
Cóż to był za magiczny wieczór. Św. Mikołaj, elfy, renifery, bałwanek, wspólnie wykonany
łańcuch na choinkę długości 46 łokci elfa. Doskonała zabawa i uśmiech na twarzach dzieci
towarzyszył przez cały czas. Mikołaj obdarował
wszystkie dzieci prezentami, a te zapewniły Go
iż będą grzeczne również przez cały następny
rok. Całe spotkanie odbyło się w miłej, wesołej
i świątecznej atmosferze.
Organizatorami spotkania była rada sołecka i sołtys wsi Szczodrzykowo, którym należą
się serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie wspaniałego spektaklu.

Grudzień i przełom roku są szczególnym
czasem we wszystkich środowiskach: czasem
dobrych, z serca płynących życzeń, podarunków, podziękowań, podsumowań i postanowień
dotyczących danego nam Nowego Roku.
Nie inaczej było więc i w naszej gimnazjalnej
społeczności. Na 22 grudnia 2016 roku zaplanowano prezentację prac w ramach projektu
„Dlaczego warto czytać książki”, który był realizowany w naszej szkole od 15 listopada do 22
grudnia 2016 roku. Projekt ten był związany z
dofinansowaniem, które nasza biblioteka szkolna otrzymała na zakup książek w ogólnokrajowym projekcie o nazwie Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa. Żeby wywiązać się z
zadania projektowego ogłoszona dla uczniów
następujące konkursy: na zakładkę do książki,
na okładkę do książki, na ilustrację do książki,

konkurs na najpiękniej zapakowane prezenty
pod choinkę (książki) oraz konkurs dla klas, w
którym oceniano wiele elementów. Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów nastąpiło 22
grudnia 2016 roku podczas ogólnoszkolnego
wydarzenia pod nazwą
„Książka - fajny prezent pod choinkę”. Tego
dnia każda klasa zaprezentowała wybraną
przez siebie (i zgłoszoną bibliotekarzowi szkolnemu do dnia 6 grudnia) książkę. Uczniowie
robili to: przygotowując scenkę, przebierając
się za bohaterów książki, odczytując fragment
książki. Można było wybrać jedną z form
lub wszystkie. Dwuosobowe reprezentacje
klasowe odgadywały, o jaką książkę chodzi.
Rozstrzygnięcie zmagań konkursowych,
punktację i zwycięzców zobaczyć można na
stronie Gimnazjum w Kórniku, do odwiedze-

nia której serdecznie zachęcam. W zakładce
„AKTUALNOŚCI” zobaczyć można przepiękne
prace konkursowe uczniów. Program koordynował szkolny bibliotekarz pani Magdalena
Żymańczyk.
Tego samego dnia odbyły się szkolne Jasełka, przygotowane przez panią Aleksandrę
Młynarz i pana Dawida Sekula, po przedstawieniu odbyły się jak co roku spotkania wigilijne
w klasach z mnóstwem życzeń i prezentów.
Pozytywnie nastawieni wchodziliśmy w ostatnią
fazę przedświątecznych przygotowań. Teraz
pozostaje już tylko podsumować mijający
właśnie rok i poczynić postanowienia na rok
następny.
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„KOLĘDOWY CZAS” W GIMNAZJUM W KÓRNIKU

Uszatkowe
Wieści

opracowanie materiałów K.S.

jasełka w Szkole Podstawowej nr 1
Gwiazdy z Aniołami złączyły się z
ziemią i tańczyły Małemu Bogu, który
przed chwilą się na niej narodził…
Tegoroczne jasełka w Szkole Podstawowej nr 1 tradycyjnie zostały przygotowane przez s. Barbarę Elwart. Próby zaczęły
się już w listopadzie. Do obsadzenia było
wiele ról, dlatego w całe przedsięwzięcie
zaangażowały się dzieci z klasy 3a i 3b
wraz z wychowawcami, a także uczniowie
z klasy szóstej w roli Świętej Rodziny.
W jasełkach pojawiły się różnorodne
postacie, które spotkały się przy ubogiej
stajence, aby być świadkami narodzenia
Jezusa. Nie zabrakło aniołów, pasterzy
oraz Mędrców ze Wschodu, jednak na
scenie pojawiły się również leśne zajączki,
biedna dziewczynka Noemi oraz Księżyc i
gwiazdy. Całą historię opowiadała mama
jednej z uczennic, p. Taida Mydlarz, która
wcieliła się w rolę narratora.
Pierwszy występ dla rodziców występujących dzieci i byłych pracowników
szkoły odbył się 21 grudnia. Po premierze
zebraliśmy mnóstwo gratulacji, za które

serdecznie dziękujemy. Kolejne dwa
występy dla uczniów naszej szkoły miały
miejsce 22 grudnia umilając dzieciom
ostatni dzień pobytu w szkole przed przerwą świąteczną.
Akcja przedstawienia rozgrywała się w
różnych miejscach: w niebie, gdzie małe
aniołki przygotowywały wszystko na przyjście Małego Boga, a gwiazdki zastanawiały się, dlaczego ludzie na ziemi są smutni
i nieszczęśliwi; w lesie, gdzie zajączki
poszukiwały najlepszego prezentu dla
Nowonarodzonego, a pasterze spieszyli
do stajenki, by pokłonić się Dzieciątku; w
stajence, którą aniołowie przygotowali na
przyjście Pana i w której wszyscy mogli
ujrzeć Świętą Rodzinę. Publiczność mogła przenosić się w te miejsca razem z
aktorami, dzięki przepięknej scenografii
przygotowanej przez p. Beatę Godlewską.
Wspólnie zaśpiewane kolędy sprawiły, że po raz kolejny mogliśmy poczuć
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, a co najważniejsze mogliśmy
symbolicznie być świadkami tego, co w

nich najważniejsze – narodzin Maleńkiej
Miłości, która ogrzeje wszystkie ludzkie
serca.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie i
organizację tegorocznych jasełek. W
szczególności nauczycielom: s. Barbarze
Elwart, p. Irenie Faliszewskiej i Michalinie
Pelczyk za ogrom pracy, jaki włożyły w
przygotowanie aktorów, sceny i muzyki do
jasełek; p. Taidzie Mydlarz, która dzielnie
pełniła rolę narratora; p. Beacie Godlewskiej za przepiękną realizację scenografii,
p. Damianowi Urbaniakowi za oprawę
dźwiękową. Przede wszystkim dziękujemy
uczniom, którzy zagrali w przedstawieniu,
za poświęcony czas i wytrwałość na próbach oraz ich rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie strojów, które sprawiły,
że mogliśmy przenieść się wraz z aktorami
do ubogiej szopy w Betlejem.
Michalina Pelczyk

W SZCZODRZYKOWIE

Roman Genstwa
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W dniu 31 grudnia 2016 r. Sołectwo Robakowo-Osiedle po raz pierwszy w historii
zorganizowało Bal Sylwestrowy w Świetlicy
Wiejskiej. Na to specjalne wydarzenie
zapraszał na ostatnim Zebraniu Wiejskim
Sołtys i Radny Gminny z Robakowa - Andrzej Surdyk.
Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców.
Goście, którzy przybyli na sołeckiego
Sylwestra mieli okazję wziąć udział w naprawdę uroczystym wieczorze. Nie zabrakło

pysznych dań obiadowych i specjalnosci
zimnego bufetu. Były także rozmaite przystawki, ciasta, słodkości i lampka wybornego szampana o północy.
U progu Nowego Roku przyszedł czas
na toast, życzenia i podziwianie fajerwerków na zewnątrz lokalu.
Zabawa trwała do wczesnych godzin
porannych. Do tańca przygrywał Gościom
miejscowy duet muzyczny.
za
www.erobakowo.pl

„Betlejem
jest w nas...”
W pięknej scenerii i świątecznej atmosferze
uczniowie naszej szkoły przeżywali wspólnie z
aktorami koła teatralnego wzruszające i radosne chwile związane z Bożym Narodzeniem.
Tegoroczne jasełka, w których Józef i Maria
pukali do współczesnych domów, kierowały nasze myśli ku ważnej prawdzie, że Betlejem jest
w każdym z nas, że Jezus rodzi się w naszych
sercach, że cud narodzin ma miejsce każdego
dnia. Spektakl pokazywał wady współczesnego
świata, takie jak egoizm, nieczułość, zawiść,
okrucieństwo, snobizm, pracoholizm.
Było i do śmiechu, i do płaczu, ale przede
wszystkim do przemyślenia. Odwieczna walka
dobra ze złem upostaciowana przez rzeszę
diabłów i zastępy anielskie w tym roku w
Szczodrzykowie zakończyła się zwycięstwem
„Białych”. A jak będzie w następnym roku....
Wszystko zależy od nas.
Konkurs poezji bożonarodzeniowej
„Do Betlejem”
22.12.2016 r. rozstrzygnięty został konkurs
na wiersz poświęcony Bożemu Narodzeniu.
Spośród blisko 40 uczestników finalistami
zostali:
1. m. Milena Michałowska
2. m. Zuzanna Pawlak oraz Marta Wrzesińska
3. m. Marianna Jankowiak oraz Julia Wielińska
Beata Pawłowska

ŚWIĘTA
W ARTYSTYCZNYM
PRZEDSZKOLU
czyli o tym, jak uczciliśmy
Boże Narodzenie w Przedszkolu
„Śpiewający Włóczykije” w Borówcu.
Święta Bożego Narodzenia
to piękny, rodzinny czas. W naszym przedszkolu spotkania
rodzinne z okazji Świąt mają
swoją szczególną oprawę.
W każdej grupie dzieci, ze
swoimi ciociami, przygotowały
występy kolędowo–jasełkowe.
Była recytacja wierszy oraz
śpiewanie piosenek zimowych
i kolęd, a także występy muzyczne. Dzieci grały na instrumentach perkusyjnych i na
Bum Bum Rurkach, bardzo
lubianych przez wszystkich,
bez względu na wiek.
Niespodziankę świąteczną
dla dzieci przygotowali także
rodzice. Poświęcając kilka
wieczorów, po pracy, rodzice spotykali się
w przedszkolu na próbach. Radość wspólnego
działania była wielka! A efekty i uśmiechy ma-
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luchów, niezastąpioną nagrodą. W ten sposób
przygotowaliśmy występy chórów rodzicielskich
oraz tradycyjne przedstawienie jasełkowe.
W najmłodszej grupie zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne, a w najstarszej, w zerówce,
spotkanie przy wigilijnym stole. O oprawę
muzyczną kolędowania u Włóczykijów zadbał
wujek Darek, było pięknie…
Takie wspólne działanie bardzo integruje
grupę i wzmacnia więzi. W naszym przedszkolu

zawiązują się prawdziwe przyjaźnie, które
często zostają na wiele lat, już po zakończeniu
przygody z Włóczykijami, gdy dzieci rozpo-

Trzy orszaki trzech króli

Szczodrzykowskie JASEŁKA 2016

czynają nowy rozdział, naukę w szkole… Dla
tych, którzy chcą u nas kontynuować to, co
rozbudziło przedszkole mamy dwie propozycje… Pierwsza to Turystyczny Klub Absolwenta,
który spotyka się raz w miesiącu, na wspólne
wyprawy… Druga propozycja to kontynuacja
rozpoczętej w przedszkolu przygody z muzyką.
Dzieci, które chciałyby uczyć się gry na instrumentach, mają taką możliwość w Niepublicznej
Szkole Muzycznej I Stopnia, przy naszym
przedszkolu. Jest to oczywiście propozycja dla wszystkich
dzieci, nie tylko absolwentów
naszego przedszkola. Dzieci
mogą tutaj uczyć się gry na
pianinie, instrumentach perkusyjnych, w tym marimbie, ksylofonie, wibrafonie, bębnach oraz
innych instrumentach, m.in.
na gitarze, flecie, organach,
skrzypcach, a także nabywać
wiedzy i umiejętności z zakresu
rytmiki i kształcenia słuchu.
Na rozpoczęty Nowy Rok
2017 życzymy Wszystkim,
aby odkrywali swoje zdolności
i talenty, rozwijali je, a wszystko,
co robią robili z pasją. Niech to
będzie dobry rok…
Ewa i Dariusz Ziętek
Przedszkole
„Śpiewający Włóczykije”, Borówiec

nr 1/2017

Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem Trzech Króli od
kilku lat obchodzone jest w sposób szczególny. I nie chodzi tylko o fakt, że dzień ten
jest znów ustawowo wolnym od pracy, ale
o to, że dzięki Fundacji „Orszak Trzech
Króli” ulicami wielu polskich miejscowości przechodzą barwne orszaki koronowanych głów. W tym roku - jak szacuje
Fundacja - w około 500 miejscowościach
blisko milion osób stworzyło olbrzymi
orszak królewski. Wśród miejscowości,
które włączyły się w takie świętowanie
Objawienia były Borówiec, Bnin i Kórnik.
Orszak Trzech Króli - jak określają
organizatorzy na swojej stronie internetowej - to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach
wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz
zagranicą. Jest to inicjatywa działania
wspólnoty lokalnej społeczności. Rodziny,
szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze - zwykli ludzie tworzą to niezwykłe
przedstawienie.
Mimo, że scenariusz imprezy jest
wszędzie bardzo zbliżony, bo „napisany”
już 2 000 lat temu, to w poszczególnych
miejscach nie brakuje lokalnego kolorytu, udowadniającego jakie bogactwo
zwyczajów tkwi w polskiej tradycji bożonarodzeniowej.
We wszystkich miejscowościach Orszak jest organizowany lokalnie. Fundacja
stara się, w jak największym stopniu,
wspierać organizatorów, dostarczać im
niezbędnej wiedzy oraz pomocy. Wytycza
również główne kierunki, dba o przestrzeganie chrześcijańskiego charakteru wydarzenia oraz ma baczenie, aby inicjatywa
nie była wykorzystywana w innych celach,
w szczególności politycznych.
Prezentujemy zdjęcia z lokalnych
„Orszaków Trzech Króli”.

KULTURA

KULTURA

Sylwester w Robakowie

Opr. ŁG

Gwiazdka
KTPS
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej zorganizowało spotkanie gwiazdkowe dla dzieci ze szkół podstawowych
z Kórnika i Bnina. Pięćdziesięcioro podopiecznych KTPSu spotkało się 20 grudnia
w sali OSP Kórniku. Tradycyjnie sponsorami imprezy oraz upominków dla dzieci
była firma Anmed i jej właściciele państwo
Przychodzcy oraz pan Witold Brzeziński
z Borówca. O oprawę wydarzenia zadbał
Artur Hoffmann oraz animująca gry zabawy
Magdalena Mendyka.
Nie obyło się - jak zwykle na spotkaniach KTPS - bez wzruszeń, szczerych
życzeń i uśmiechów.
ŁG

13 stycznia 2017 r.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016
r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik
uchwały nr XXVIII/343/2016 z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów wsi Kromolice, Pierzchno,
Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest dostosowanie zapisów obowiązującej uchwały do aktualnych przepisów prawa oraz uwzględnienie
zmian w zagospodarowaniu obszaru, które
nastąpiły w okresie kilku ostatnich miesięcy.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 10 lutego 2017
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XXIX/355/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Ostrowskiej, S11 i Składowej,
obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ujednolicenie zapisów dla zwartej jednostki urbanistycznej oraz
ustalenie jednolitych parametrów zabudowy dla
całego procedowanego obszaru.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do
dnia 10 lutego 2017 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 zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr.
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej
i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r.
poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr.
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej
i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 23 stycznia 2017 r. do 17 lutego
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania ww.
nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00
(sala USC – parter, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 8 marca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, 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 za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

nr 1/2017

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXIX/353/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu w rejonie
ulicy Malinowej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest dopuszczenie
skanalizowania rowu melioracyjnego znajdującego się na działkach o numerach ewidencyjnych 255/6; 405/4 i 405/10 w Borówcu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie mojego
leczenia i rehabilitacji po przebytym udarze
mózgu. Dziękuję Podatnikom, którzy w minionym roku 2016 wsparli mnie podczas
akcji „1% podatku”. Dziękuję także za okazywaną mi życzliwość i zainteresowanie.
Dziękuję Kórnickiemu Towarzystwu Pomocy Społecznej i Pani Krystynie Janickiej za
troskę i pomoc.
Dzięki Państwa życzliwości zrealizowałem wiele planów leczniczo-rehabilitacyjnych i planuję następne, które w 2017
roku również można wspierać oddając 1%
podatku:
KRS: 0000042256
Cel szczególny: Tomasz Szyc
Tomasz Szyc

13 stycznia 2017 r.

Harmonogram odbioru
choinek Świątecznych 2017
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.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXIX/352/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi
Borówiec – arkusz 4, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zagospodarowania, uporządkowania
i zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającej się części
gminy w obszarze wskazanym na załączniku
graficznym. Nadrzędnym celem przystąpienia
do planu jest ujednolicenie zapisów obowiązujących na tym terenie planów miejscowych
– co wynika z wniosku o opracowanie planu
miejscowego.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

19 stycznia 2017 r.
Rejon 2c Gądki, Rejon 5a Koninko, Rejon 5b Szczytniki
23 stycznia 2017 r.
Rejon 2a Dachowa, Rejon 9a Czmoniec i Czmoń, Rejon 11a, 11b, 12 Kórnik, Biernatki
(Al. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, Toboły, Wiatrakowa, S. Jankowskiego)
24 stycznia 2017 r.
Rejon 1 Mościenica, Rejon 4a i 4b Borówiec, Rejon 9b Dworzyska, Konarskie, Radzewo, Trzykolne Młyny, Czołowo
26 stycznia 2017 r.
Rejon 3a Robakowo, Rejon 3b Jaryszki,Świątniczki, Żerniki, Rejon 10 Celestynowo,
Kromolice, Pierzchno, Runowo, Dziećmierowo i Kórnik ul. Czereśniowa
30 stycznia 2017 r.
Rejon 2b Szczodrzykowo
Rejon 8 Biernatki (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreacyjna, Rolna), Błążejewo,
Błążejewko, Dębiec, Prusinowo, Rejon 13 i Rejon 14 Bnin, Błażejewo
Rejon 6 i Rejon 7 Kamionki

31 stycznia 2017 r.

UWAGA KONKURSY
Kwiaciarnia Bukiecik z Kórnika pod patronatem „Kórniczanina”
zaprasza na konkursy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Konkurs nr 1
NAJSTARSZA BABCIA I NAJSTARSZY DZIADEK MIESZKAJĄCY W GMINIE KÓRNIK
prosimy o dostarczenie informacji z dokładną datą urodzenia Babci czy Dziadka
oraz informacją kto ich zgłasza wraz z kontaktem telefonicznym
Konkurs nr 2
PRZYGOTOWANIE LAURKI Z ŻYCZENIAMI DLA BABCI LUB DZIADKA
prosimy o podanie danych osoby, która zrobiła pracę wraz z danymi kontaktowymi
do rodzica lub opiekuna
PRACE KONKURSOWE i INFORMACJE na temat wieku dziadków
NALEŻY SKŁADAĆ DO 23.01. 2017 w
- kwiaciarni Bukiecik w Kórniku narożnik ul.Ks.T.Jabłońskiego i 20 października
od pon-sob 9niedziela 9-15
- w siedzibie Wydziału Promocji w UMIG Kórnik Plac Niepodległości 41
pon 8-16 wt-pt 7.30-15.30
Wśród otrzymanych prac wybierzemy
1.Dwie laurki biorąc pod uwagę formę plastyczną oraz treść życzeń
2.Najstarszą Babcia i najstarszego Dziadka na podstawie pełnej daty urodzenia,
która to potwierdzi.

ŻYCZYMY POWODZENIA
NAGRODY CZEKAJĄ
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WYNIKI KONKURSÓW

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Lp.
1.
2.
3.

NAZWA ORGANIZACJI
Polski Związek Wędkarski
Koło Kórnik

4.
5.
6.

Fundacja Piotra Reissa

7.
8.

UKS Sokół Robakowo

9.
10.
11.

MUKS Poznań

UKS „TKD-Kórnik”

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stowarzyszenie
„UKS – Jedynka Kórnik”

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

18

NAZWA ZADANIA
Zawody o Puchar Burmistrza
Kórnickie Spotkania z Białą Damą
70-lecie koła PZW Kórnik
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Kórnik
Reiss Cup – turniej piłki nożnej
Akademia Reksia – sportowe przedszkole
VII Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej
dla SP i gimnazjów. VI Mistrzostwa Gminy dla SP i gimnazjów w piłce stołowej
VII Otwarty turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jerzego Lechnerowskiego
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy w Kórniku Adama Lewandowskiego.
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach
Kórnickiego Centrum Koszykówki.
Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz
przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych
i międzynarodowych.
Organizacja turniejów taekwondo: IX Otwarty Turniej Taekwondo
o Puchar Burmistrza Kórnika oraz VII Gwiazdkowy Turniej Taekwondo dla Dzieci.
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji kolarskiej.
Szóste Radzewskie Spotkania z badmintonem.
Dla dużego, dla małego – gra w tenisa stołowego
– czyli rozwój tenisa stołowego w Radzewie.
XVII Cykl turniejów tenisa stołowego w Radzewie – sezon 2017
Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja szkolenia
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie.
Bieg Zamoyskiego
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej
19 Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium o Puchar Burmistrza.
48 Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci.
19 Ogólnopolski Wyścig Kolarski na Rowerach Górskich o Puchar Burmistrza,
47 Festyn Rowerowy dla dzieci.
Szkolenie dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa
– Szkółka Kolarska Kórnik
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów
Amatorska Liga Piłki Nożnej

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”

„Akcja – sport”

KSS Kotwica

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie
sportu – piłka nożna. Przygotowanie i uczestnictwo klubu w miejskich,
regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych.

Fundacja na rzecz
Akademii Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu
Stowarzyszenie „Grupa
Rowerowa Szczytniki –
Koninko”
UKS „Radzevia” Radzewo
Stowarzyszenie „Kórnickie
Bractwo Rowerowe”

31.

MUKS „Wieża Kórnicka”

32.

OSP Radzewo

„Trener gminny”

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

2 000,00 zł.
2 000,00 zł.
2 000,00 zł.
0,00 zł.
2 000,00 zł.
0,00 zł.
400,00 zł.
500,00 zł.
400,00 zł.
19 000,00 zł.

33.

Stowarzyszenie Biegowe
Brylant

34.

UKS OAZA Kórnik

35.

Fundacja PBG Basket
Junior

36.
37.
38.

Kórnicki Klub Karate
Shotokan Raven

39.
40.

UKS AVIA Kamionki

41.

KS AVIA

42.
43.
44.
45.

25 000,00 zł.
5 000,00 zł.
85 000,00 zł.
1 000,00 zł.
0,00 zł.
2 000,00 zł.
10 000,00 zł.
2 400,00 zł.
20 000,00 zł.
5 000,00 zł.
2 500,00 zł.
7 200,00 zł.
2 600,00 zł.
10 000,00 zł.

1 500,00 zł.

194 000,00 zł.

0,00 zł.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fundacja „Zakłady
Kórnickie”

OSP Kamionki
ZHP Chorągiew
Wielkopolska – Hufiec
Kórnik
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
Stowarzyszenie Smartness
Kórnickie Stowarzyszenie
Ogończyk
Kórnickie Towarzystwo
Śpiewacze

18.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe

Unihokej jest okej

7 500,00 zł.

19.

III Kórnicki Maraton Turystyczny

2 000,00 zł.

20.

10 000,00 zł.

21.
22.
23.
24.

nr 1/2017

NAZWA ORGANIZACJI

17.

4 000,00 zł.

1 000,00 zł.

8 000,00 zł.
20 000,00 zł.
5 000,00 zł.
2 000,00 zł.
2 000,00 zł.
1 000,00 zł.
8 000,00 zł.
0,00 zł.
30 000,00 zł.
4 000,00 zł.
1 000,00 zł.
13 000,00 zł.
0,00 zł.
520 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Jubileuszowy V Rodzinny Rajd Rowerowy

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w szachach: Zajęcia sportowe i udział
w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych; Współorganizowanie różnych
imprez sportowych w tym VII K.L. Sz.-W.
Memoriał im. Jana Wójkiewicza w piłce nożnej dzieci i młodzieży.

UKS Dwójka Kórnik

8. PZU Festiwal Biegowy Krynica-Zdrój. Udział członków kórnickiego
stowarzyszenia Brylant Kórnik oraz mieszkańców gminy Kórnik
w międzynarodowych zawodach jako reprezentacji gminy Kórnik.
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w taekwondo olimpijskim, organizacja ligi taekwondo.
Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
w klubie koszykówki PBG Basket Junior
Organizacja szkoleń i treningów karate uzdolnionych sportowo.
Organizacja V Otwartego Turnieju Karate dzieci i młodzieży
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Raven Cup 2017
Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven
w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
oraz zgrupowaniach i stażach karate.
Zakup profesjonalnej maty do sztuki walki „tatami”
Rozwój sportu szkolnego w Szkole Podstawowej w Kamionkach
Szkolenie z zakresu piłki nożnej w oparciu o obiekty sportowe znajdujące się
w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej (Orlik plus boisko trawiaste)
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych
dyscyplinach sportowych - Kajakarstwo
Współorganizowanie różnych imprez sportowych
– Mistrzostwa Gminy Kórnik w Ergometrach Wioślarskich
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych
dyscyplinach sportowych - Wioślarstwo
Przygotwanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich,
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych Wioślarstwo
OGÓŁEM:

Fundacja „APJA”
Stowarzyszenie „Grupa
Rowerowa Szczytniki –
Koninko”
Stowarzyszenie Teatralne
Legion
OSP Szczytniki
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NAZWA ZADANIA

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

Wśród drzew – spotkania w Arboretum Kórnickim
Kórnickie Weekedny Majowe
XIII Edycja Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika”
„XVI Festyn Rodzinny w Kamionkach”
„Seniorzy na start”
„V Festiwal produktu lokalnego”
Uroczyste Obchody Święta Niepodległości – koncert laureatów konkursu
recytatorskiego „Wpisani w historię”
Wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką
XVII Powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani w historię”

2 000,00 zł.
5 000,00 zł.
30 000,00 zł.
3 000,00 zł.
1 000,00 zł.
1 000,00 zł.

„Klaudynkowe warsztaty artystyczne.”

4 000,00 zł.

Festiwal i przegląd muzyczny Batyskaf 2017
Odjazdowy Bibliotekarz – VI Edycja, Kórnik 2017
Wycieczka z cyklu „Poznań wart Poznania”
Spotkanie Integracyjne „Pochwalmy się Polską”
Zwiedzanie mikroregionu „Biskupizna”
Kolędowanie z „Sikorami”

4 000,00 zł.
2 000,00 zł.
1 000,00 zł.
0,00 zł.
1 000,00 zł.
600,00 zł.

Koncerty „Castellum Cantans”

4 000,00 zł.

Organizacja uroczystości 30-lecia reaktywacji Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego jako organizacji historyczno-patriotycznej o 270-letniej tradycji,
powołanej przez właścicielkę Kórnika Teofilię z Działyńskich Szołdrską –
Potulicką, aktualnie kultywowana jako „Biała Dama”.
„Muzyczny spacer wśród książek.”

800,00 zł.
600,00 zł.
2 000,00 zł.

18 000,00 zł.
3 000,00 zł.

Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik.

1 000,00 zł.

Retro pod Zamkiem
Jubileuszowy koncert 10-lecia Legionu
Warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej
Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 80-lecie OSP Szczytniki.

1 000,00 zł.
3 000,00 zł.
2 000,00 zł.
8 000,00 zł.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

O!środek Sp. z o. o.

Coroczne obchody rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

1 800,00 zł.

Lp.

Zabezpieczenie terenu dziedzictwa kulturowego
– Półwysep Szyja w Kórniku–Bninie

10 000,00 zł.

Spotkanie kultywujące tradycję „Nocy Świętojańskiej”
oraz festiwal kuchni regionalnej.

1 000,00 zł.

„Parafiada 2017”

2 000,00 zł.

Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” w KCRiS OAZA
– druga edycja.

3 000,00 zł.

Organizacja Obchodów
99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

1 500,00 zł.

Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal.

3 000,00 zł.

QQ!lisy – warsztaty teatralne dla dzieci
Koncertowy Kórnik
OGÓŁEM

0,00 zł.
2 000,00 zł.
122 300,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

UKS „TKD-Kórnik”

Organizacja aktywnego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Kórnik
„SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa
„Jednodniowa impreza turystyczno-edukacyjna”
„Wycieczka Główczyce – Zlot Wozów Strażackich 2017”

0,00 zł.
1 000,00 zł.
1 000,00 zł.

Harcerski obóz szkoleniowo–wypoczynkowy

8 000,00 zł.

Fundacja Piotra Reissa
OSP Kamionki
ZHP Chorągiew
Wielkopolska – Hufiec
Kórnik
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Kamionkach
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
WSTiRW Warta
Stowarzyszenie
„Życzliwi Dwójce”
UKS Dwójka Kórnik
O!środek Sp. z o.o.

„Wakacje 2017 – Góry Świętokrzyskie”

0,00 zł.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

3.

„Klaudynkowe wycieczki”

Akcja Lato 2017

18 000,00 zł.

19. Spływ Kajakowy „Integracja 2017”
„Poznaj Wielkopolskę z kajaka – 4 Pory Roku.”
Śladami Henryka Sienkiewicza jako kontynuacja działań realizowanych
w roku 2016 – wyjazd na kielecczyznę
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik
Kreatywne półkolonie
OGÓŁEM

2 000,00 zł.
1 000,00 zł.
2 000,00 zł.
0,00 zł.
2 000,00 zł.
38 000,00 zł.

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

OSP Kamionki
ZHP Chorągiew Wielkopolska
–Hufiec Kórnik
PKPS Zarząd Okręgowy w
Poznaniu
Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica
Stowarzyszenie „Otwarte
Skrzynki”

„Pożyteczne wakacje 2017”

2 000,00 zł.

Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik

500,00 zł.

Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych

3 000,00 zł.

„Kulturalne Wędrówki”

1 500,00 zł.

„Święto Pyry”

1 500,00 zł.
8 500,00 zł.
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KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów Oświaty Kórnickiej
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka”

„Zorganizowanie spotkania wigilijnego.”

1 000,00 zł.

Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych
dotyczących ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności.

10 000,00 zł.

„Wakacje razem z nami.”

5 000,00 zł.

PKPS Zarząd Okręgowy w
Poznaniu

Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich.
Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej.

2 500,00 zł.
8 000,00 zł.

6.

Związek Kombatantów R.P.
i B.W.P.

Spotkanie wigilijne dla kombatantów.

2 000,00 zł.

OGÓŁEM

28 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Lp.

NAZWA ORGANIZACJI

1.

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i ruchową
„Klaudynka”
PKPS Zarząd Okręgowy w
Poznaniu

2.
3.

NAZWA ZADANIA

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

Turnus rehabilitacyjno–wypoczynkowy

4 000,00 zł.

„AKCJA – Rehabilitacja”

20 000,00 zł.

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego–wypoczynkowego dla dorosłych,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik.
OGÓŁEM

6 000,00 zł.
30 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

2 000,00 zł.

1 000,00 zł.

NAZWA ZADANIA

NAZWA ORGANIZACJI

4.
5.

1.

OGÓŁEM

20

1.

Lp.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Lp.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

WYNIKI KONKURSÓW

WYNIKI KONKURSÓW

25.

Stowarzyszenie
Kawaleryjskie im. 7 Pułku
Strzelców Konnych
Wielkopolskich
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Wojciecha
w Kórniku/Bninie
Stowarzyszenie „Otwarte
Skrzynki”
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Kamionkach
Stowarzyszenie
„Towarzystwo ku
Upiększaniu Miasta
Kórnika”
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica

KWOTA
PRZYZNAN
NA ROK 2017

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Konkurs dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” i konkurs dla uczniów szkół
podstawowych „Złota Żabka”. Drugi etap konkursów 2016/2017
OGÓŁEM

1 500,00 zł.
1 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności:
Lp.

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

KWOTA
PRZYZNANA
NA ROK 2017

1.

OSP Kamionk
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”

Pierwsza pomoc dla każdego

2 300,00 zł.

„Akcja – bezpieczeństwo”

700,00 zł.

2.

OGÓŁEM

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z
udziałem OSP i Samorządów
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla
Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i
Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, pre-
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zentowanie oraz premiowanie działań na
rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa,
edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i
eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych
środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.
Konkurs adresowany jest głównie do
ochotniczych straży pożarnych, które
wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami
oraz pracodawcami i przedsiębiorcami
realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz
projekty służące mieszkańcom na terenie
ich działania.

3 000,00 zł.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.
Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.floriany.pl
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czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
13.01 – KLUB DOBREGO FILMU - „Carol”
reż. Todd Haynes. Kórnicki Ośrodek Kultury,
godz.: 19:00. Wstęp wolny.
14.01 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Fragmenty „Pana Tadeusza” czyta Jerzy Trela.
Zamek w Kórniku, godz.: 15:00. Bilety w cenie
7 zł do nabycia w sekretariacie Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz kasie Zamku w Kórniku.
14.01 – XVI GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK. Kościół Wszystkich Świętych w Kórniku, godz.: 14:00.
15.01 - WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. KCRiS OAZA, Boisko
Sportowe w Koninku. Start: 12:00.
15.01 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. KABARET MARCINA DAŃCA
„ONE MAN SHOW”. Hotel Daglezja, godz.:
18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w
recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej w
Poznaniu i na www.bilety24.pl.

17.01 - BAJKOCZYTANIE: „MAMA MU”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.:
17:30.
19.01 – KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA
- „W Norwegii nie ma złej pogody, tylko nieodpowiednie ubranie” - Magdalena Stępniak. KCRiS
OAZA, Restauracja „Ventus”, godz.: 19:00.
20.01 – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
- zapraszają Kórnicki Ośrodek Kultury oraz
Chóry Magnolie i Senioritki. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz.: 17:00.

mierz Korcz - „Wszystko może się stać”.Hotel
Daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł
dostępne są w recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.bilety24.pl
12.03 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska, Jacek Królik - „Okno na planty”. Hotel
Daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł
dostępne są w recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.bilety24.pl

23.01 - SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA
BABCI I DZIADKA. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 17:00-19:00. Zapisy: 61
8 170 021.

9.04 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Alosza Awdiejew z zespołem
- „Koncert jubileuszowy”. Hotel Daglezja,
godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są
w recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej
w Poznaniu i na www.bilety24.pl

24.01 - BAJKOCZYTANIE: „MIKOŁAJEK”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz.: 17:30.

Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas
o tym: kultura@kornik.pl
Zofia Fludra

11.02 - KRAKOWSKI SALON POEZJI.
Gościem będzie Piotr Fronczewski. Zamek w
Kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł do
nabycia w sekretariacie Pałacu Działyńskich w
Poznaniu oraz kasie Zamku w Kórniku.
19.02 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Alicja Majewska oraz Włodzi-

Klub Podróżnika z Kórnika

Magdalena Stępniak

19 stycznia 2017 r.
restauracja „Ventus”
godz. 19.00
Biblioteka w Bninie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na zimowe spotkania
pt. Ferie z Nelą –małą podróżniczką
Zajęcia odbędą się w dniach 6-10 lutego w godz. 11.00-13.00

Facebook: 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

W programie:Prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, spotkania z literaturą , zabawy ruchowe i umysłowe
Wstęp wolny!
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czyli podsumowanie KLSz-W 2016
5 turniejów, 36 rund, 69 startujących, tj. średnio 14 uczestników
w jednym turnieju, 34 osoby sklasyfikowane w rywalizacji całorocznej.
Tak w kilku liczbach wygląda podsumowanie szóstej edycji Kórnickiej
Ligi Szachowo-Warcabowej – cyklu
turniejów, organizowanych w Radzewie przez tamtejszy Szkolny Klub
Sportowy „Sokół” i Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „Wieża
Kórnicka”. Realizacja tych rozgrywek
była możliwa dzięki dotacji z Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, a także zaangażowaniu w sędziowanie każdych
zawodów pana Ryszarda Bartkowiaka – ikony szachów na terenie na-

ŁUCZNICY
W BYDGOSZCZY

Zaledwie miesiąc odpoczynku mieli łucznicy po zakończeniu sezonu 2016. W połowie
listopada przystąpili do ciężkiej pracy nad
budowaniem formy na sezon 2017. Dzięki
uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie i pomocy pana Adama przy
montowaniu zabezpieczeń możemy od tego
sezonu organizować treningi strzeleckie na sali
gimnastycznej. Będziemy na niej ćwiczyć aż do
wiosny. W tym roku planujemy znacznie więcej
startów w zawodach halowych, aniżeli w latach
ubiegłych. Pierwszy start już za nami. Skromna
4-osobowa reprezentacja radzewskich łuczników ze Stowarzyszenia UKS – Jedynka Kórnik
17 grudnia wystartowała w drugiej rudzie Halowego Pucharu Bydgoszczy. Był to start bardzo
udany. Drugie miejsce w kategorii młodziczek
wywalczyła Kinga Banecka. Trzecie miejsca
w swoich kategoriach zdobyli Roksana Toboła
i Wojciech Radziejewski. Nieco słabiej wypadł
kadet Michał Najewski, który dopiero pod koniec
zawodów zaczął strzelać na wysokim poziomie.
11 miejsce jest jednak w dużej mierze skutkiem
problemów technicznych Michała z cięciwą.
Kolejne starty niebawem.

szej gminy. Pomimo słabszej niż w poprzednich latach frekwencji rywalizacja w Lidze była
bardzo ciekawa. Praktycznie do ostatniego
turnieju toczyła się walka o końcowe laury.
Ostatecznie mistrzem całego cyklu został po
raz czwarty Dawid Miszczak, który na szczyt
wrócił po dwuletniej przerwie. „Miszczu” jak
popularnie jest nazywany nasz nowy stary
mistrz przez cały rok odpierał ataki Roberta
Kątnego, tj. obrońcy tytułu, zwycięzcy cyklu

w latach 2014-2015. Ten tym razem musiał
zadowolić się tylko tytułem wicemistrzowskim. Trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej
zajął Samuel Kątny, który był najlepszy wśród
chłopców do lat 13. Drugi w tej kategorii był
Tymoteusz Kątny, a trzeci Mikołaj Ostroróg.
Trzeci w rywalizacji mężczyzn był Karol Niemier. Rywalizację dziewcząt wygrała Mirella
Rozmiarek, która wyprzedziła Kingę Banecką
i Oliwię Szkudlarek. Wśród kobiet nie było
ani jednej zawodniczki, która byłaby
obecna na minimum 2 turniejach,
w związku z czym postanowiono nie
uwzględniać ich w podsumowaniu
rocznym. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody
szachowe. Wszystkim uczestnikom,
którzy byli obecni na każdym turnieju
w całym roku wręczono dodatkowo
pamiątkowe medale. Uroczystość
podsumowania odbyła się 18 grudnia przy okazji turnieju „Warcabowa
Setka” – Mistrzostw Gminy Kórnik
w warcabach 100-polowych.
Organizator
Karol Niemier

MIKSTY
NA GWIAZDKĘ
21 grudnia 2016 roku w Radzewie odbył
się Gwiazdkowy Turniej Mikstów w Badmintonie. W zawodach wystartowało 5 par. W
pierwszej części grano systemem „każdy z
każdym”. Tym sposobem wyłoniono półfinalistów. Rywalizacja była bardzo ciekawa,
a emocji co niemiara. Po pierwszej fazie
niepokonany był duet Małgorzata Wower /
Eugeniusz Wower. Jedną porażkę mieli na
koncie Roksana Toboła / Mariusz Toboła.
Obie pary przegrały jednak swoje pojedynki
o wejście do finału i musiały zadowolić się
jedynie walką o brąz. Tym razem zwycięsko
wyszli z niej ci drudzy. W meczu finałowym
naprzeciw siebie stanęli Kinga Banecka /
Karol Niemier oraz Olga Urbańska / Maciej Urbański. Mecz był bardzo zacięty i o
wyniku musiał zadecydować dodatkowy
set. W nim mniej błędów popełnił mikst
Banecka/Niemier i to oni mogli cieszyć
się z końcowego triumfu. Turniej odbył się
dzięki współpracy sekcji badmintona przy
szkole w Radzewie i Stowarzyszeniu UKS –
Jedynka Kórnik oraz firmie Futurum Studio
z Borówca, która zasponsorowała trofea.
KN

MyRobot

w Szkole Podstawowej w Kamionkach
Po ponadmiesięcznych zmaganiach
i rywalizacji z innymi szkołami województwa
wielkopolskiego, w głosowaniu internetowym zorganizowanego przez Volkswagen
Poznań oraz Fundację Rozwoju Edukacji
Małego Inżyniera projektu „Szkoła Małego
Inżyniera”, zwycięsko dotarliśmy do celu.
Ostatecznie uplasowaliśmy się na
ósmym miejscu, które jest jednoznaczne
z mianem laureata i zdobywcy kompletu
nagród. W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować wszystkim – Uczniom,
Rodzicom i Nauczycielom, którzy bardzo
intensywnie korzystali ze swoich smartfonów, by oddawać tak cenne dla nas głosy.
W ramach projektu nasza Szkoła otrzyma komplet zestawów klocków LEGO®
MINDSTORMS® EV3 do budowy oraz
programowania robotów, całodniowy festiwal technologiczny – pełen niezwykłych
samoobsługowych stanowisk edukacyjnych
oraz szkolenia i warsztaty dla uczniów
i nauczycieli.
Mam nadzieję, że nagrody te dostarczą
nam wiedzy, narzędzi oraz pomysłów do
promocji nauk ścisłych w naszej Szkole.
Dzięki nim – to pewne! - nawet młodsze
dzieci pokochają robotykę i automatykę.
Pozwolą nam one również w atrakcyjny
sposób przekazywać wiedzę i będą kluczem do umysłów i serc przyszłych (małych
jeszcze) inżynierów.
Z niecierpliwością zatem czekamy na
przekazanie nam nagród i rozpoczęcie
wraz z nowym rokiem przygody z robotami.
Beata Karolczak

Trener
Karol Niemier
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SIATKARSKIE ŚWIĘTO W KAMIONKACH
W dniach 15 – 17 grudnia br. odbyło
się pierwsze w historii Siatkarskie Święto
w Kamionkach. Impreza ta obejmowała
Mistrzostwa Gminy Kórnik Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Dziewcząt
i Chłopców, a także Mikołajkowy Turniej
Minisiatkówki Seniorów.
W czwartek, 15 grudnia, pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach
Małgorzata Baraniak zainaugurowała
po raz pierwszy w murach naszej szkoły
Mistrzostwa Gminy Kórnik w Minisiatkówce Dziewcząt. Do rywalizacji stanęły
reprezentacje z wszystkich szkół podstawowych gminy Kórnik, tj. SP1 Kórnik, SP2
Kórnik-Bnin, SP Radzewo, SP Szczodrzykowo i SP Kamionki. Po ponad czterech
godzinach rywalizacji systemem każdy
z każdym, nadszedł czas na ogłoszenie
wyników i ceremonię dekoracji, której dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kamionkach Bogna Skoraszewska.
Miejsce V zajęła reprezentacja SP Radzewo, miejsce IV wywalczyły reprezentantki
SP Szczodrzykowo. Brązowe medale
Mistrzostw Gminy Kórnik w Minisiatkówce
Dziewcząt wręczono reprezentacji SP1
Kórnik, wicemistrzyniami zostały siatkarki
SP2 w Kórniku-Bninie, a pierwszy tytuł
Mistrzyń Gminy Kórnik w Minisiatkówce
Dziewcząt wywalczyły uczennice SP w Kamionkach, tracąc w całym turnieju jedynie
jednego seta.
W trwających równolegle Mistrzostwach
Gminy Kórnik w Piłkarzyki Dziewcząt na
miejscu V uplasował się duet SP1 Kórnik,
IV miejsce zajęły reprezentantki SP Szczodrzykowo, III miejsce zdobył zespół SP
Radzewo, II miejsce wywalczyły uczennice
SP2 Kórnik-Bnin i I miejsce zajęły gospodynie – SP Kamionki.
Dzień później do walki stanęli chłopcy.
Po pierwszych meczach wszystko wskazywało na to, że reprezentacja gospodarzy
powtórzy sukces dziewcząt. Po trzech
wygranych 2-0 meczach, na zakończenie
w tie-breaku oddali Mistrzostwo Gminy
Kórnik w Minisiatkówce reprezentacji SP2
Kórnik-Bnin. Ostatecznie miejsce V zajęli
reprezentanci SP Radzewo, tuż za podium,
na miejscu IV, uplasował się zespół SP
Szczodrzykowo, brązowe medale trafiły
do SP1 Kórnik, wicemistrzem gminy zostali
gospodarze SP Kamionki, a drużyna SP2
Kórnik-Bnin po raz kolejny okazała się
bezkonkurencyjna i będzie reprezentować
gminę Kórnik w zawodach powiatowych.
Tak jak w dniu poprzednim, równolegle
odbywał się turniej piłkarzyków, w którym
miejsce V zajął duet SP2 Kórnik-Bnin, na IV
miejscu uplasowała się drużyna SP Radzewo, na najniższym stopniu podium stanęli,
podobnie jak w minisiatkówce, reprezentanci SP1 Kórnik, II miejsce wywalczyli
uczniowie SP Kamionki, a zwycięzcami
okazali się chłopcy z SP Szczodrzykowo.
Warto zaznaczyć, że żadna reprezentacja nie wyjechała z Kamionek z pustymi
rękoma. Poza medalami złotymi, srebrnymi,
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brązowymi i pucharami dla trzech najlepszych zespołów, drużyny z miejsc IV i V
otrzymały specjalnie grawerowane medale
okolicznościowe z drewna. Dodatkowo
udekorowano również po trzy najlepsze zespoły rywalizujące w Mistrzostwach Gminy
Kórnik w Piłkarzyki. Sędzia główny zawodów wytypował także najlepszą siatkarkę
i najlepszego siatkarza. Pierwszego dnia
tytuł ten powędrował do Roksany Toboły
z SP Radzewo, a drugiego dnia Mistrzostw
statuetka trafiła do Filipa Janowskiego z SP
Szczodrzykowo.
W sobotę, na podsumowanie Siatkarskiego Święta w Kamionkach, na parkiecie
spotkali się siatkarscy sympatycy z gminy
Kórnik, którzy rozegrali Mikołajkowy Turniej
Minisiatkówki Seniorów. Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn, ostatecznie walczyły
jedynie trzy, a więc było pewne, że każdy
wyjedzie z medalem. Kwestią do rozstrzygnięcia był jedynie kolor. Emocji nie brakowało. Ostatecznie, I miejsce i złote medale
wywalczyli „ZWYCIĘSCY”, którzy zagrali
w składzie: Beata Banaszyńska, Kacper
Bura, Paweł Zawada i Rafał Węglarz. Sre-

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

MISZCZAK
ZNÓW NA
SZCZYCIE,

bro powędrowało do zespołu „AMATORZY
2”, reprezentowanego przez Monikę Rogalską, Rafała Grzelczaka, Tomasza Piltona
i Tomasza Balcerowicza. Brązowe medale
zdobyła drużyna „LESZCZE” – Anna Rożnowska, Radosław Paczkowski, Łukasz
Hodyniuk, Paweł Przybylski i rezerwowy
Krzysztof Frącala.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że
Siatkarskie Święto w Kamionkach wpisze
się na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych w naszej gminie. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczne zmagania siatkarskie
w nowo powstającej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Kamionkach.
Bardzo dziękujemy sponsorom, bez
których nie bylibyśmy w stanie zrealizować
tak dużej imprezy. Są to: Miasto i Gmina
Kórnik, PFERD-VSM, Fundacja na rzecz
AWF Poznań, RUBUS – Malinowa Szkoła
Rodzenia, Akademickie Centrum Kultury
TROPS, Rada Rodziców SP Kamionki,
EMKA-Design oraz Studio FUTURUM.
Rafał Węglarz
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Ogłoszenia DROBNE
Praca
*Kasjer/Bufetowa do pracy w restauracji - Gądki. Umowa o pracę, 3 zmiany, od zaraz. Sodexo Polska. Tel. 604 494 324
*Firma międzynarodowa poszukuje do pracy w biurze osobę z biegłą znajomością języka angielskiego, Borówiec. Tel. 609 450 586
*Zatrudnię kierowcę kat.B trasy po kraju. Tel. 603 408 030
*Zatrudnimy pracownika produkcyjnego - praca w systemie 3-zmianowym na linii produkcyjnej grzejnika stalowego. Atrakcyjny system premiowy, aplikacje@idmar.pl
*Kierowca prawo jazdy A,B,C i D, emeryt, aktualne badania lekarskie. Tel. 603 426 342
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni Magazyniera - sprzedawcę na 1/2 etatu. Tel. 618 170 299
*Zatrudnimy pracownika do pracy w małym magazynie w Kórniku, umowa o pracę. Tel. 798 664 981

Inne
*Student z Grecji odbywający praktykę w gm. Kórnik poszukuje kawalerki (mieszkania) na cztery miesiące.(I-IV) tel. 602526500
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże – mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Jednoroczny akumulator 50 ah oraz 2 nowe opony Fuldy 13,175. Tel. 782 513 000
*Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddasza, remonty łazienek. Tel. 661 455 915
*Nowo otwarty gabinet stomatologii i medycyny estetycznej „Estedent” zaprasza po piękny uśmiech, ul.Wodna 1/1, Kórnik. Tel. 572 303 177
*Sprzedam działkę budowlaną w Konarskim bezpośrednio przy drodze asfaltowej, 2100 m², tanio. Tel. 505 702 239
*Sprzedam Fiat Punto Evo, 2009, 5d, biały, 42 tys. km, klima. Tel. 603 430 505
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia 180 m² I piętro Plac Niepodległości 15. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia biurowe przy ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
*Sprzedam foteliki samochodowe dla dziecka Maxi Cosi Rodi 2 szt.(15-36 kg). Tel. 608 830 756
*Sprzedam kurtkę, spodnie (Brugi) i kask narciarski (Tecno) dla dziecka. Stan bdb., rozmiar 104-110. Tel. 608 830 756
*Sprzedam działkę budowlaną w Kórniku pow. 850 m². Tel. 660 583 925
*Grunt budowlany o pow. 0,79 ha sprzedam. Tel. 691 783 400
*Przyjmę ziemie. Tel. 666 363 610
*Sprzedam fotel wypoczynkowy, skórzany, czerwono-beżowy z możliwością spania, 1000 zł, nowy. Tel. 784 825 329
*Kupie garaż w Kórniku. Tel. 724 133 999
*Dotacje ZUS (pisanie wniosków oraz rozliczanie inwestycji), obsługa BHP i PPOŻ. Tel. 502 088 948
*Sprzedam nowe mleko dla dziecka Nestle NAN expert A.R. 1 op. 500g, termin przydatności 08.2017, cena 35 zł. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biały kombinezon dla dziecka Coccodrillo rozmiar 68, raz w użyciu, cena 50 zł. Tel. 600 978 857
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam wózek wielofunkcyjny Xlander Move, głęboko spacerowy. Tel. 887 555 590
*Renowacja mebli Kórnik/Bnin. Tel. 661 064 602
*Oddam w wynajem lokal o pow. 75 m² w Borówcu – hotel robotniczy lub na inną działalność. Tel. 504 052 607
*Sprzedam maszyna do szycia walizkową. Tel. 886 702 562

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.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy - pracownika gospodarczego (1/2 etatu)
oraz - pracownika gospodarczego i sprzątacza (1/2 etatu).

Zawiadamiam o Walnym
Sprawozdawczo-Wyborczym
Zebraniu Kórnickiego Koła PZW,
które odbędzie się
15.01.2017 o godz. 10.00
w OSP Kórnik,
na które zarząd zaprasza
wszystkich Członków
Prezes M. Grewling

Szczegóły naboru i wymagania dostępne pod nr tel.: 618170256
oraz http://bip.lokornik.powiat.poznan.pl/18,oferty-pracy.html
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne
stanowisko pracy- pracownika gospodarczego” należy składać osobiście w sekretariacie
Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 lub za pośrednictwem poczty na adres:
Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Termin składania dokumentów upływa:
- 13 stycznia o godz. 14:00 dla kandydatów na pracownika gospodarczego i sprzątacza
- 25 lutego 2017 r. o godz. 14:00 dla kandydatów na pracownika gospodarczego
(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
27 stycznia 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 19 stycznia 2017 r.

nr 1/2017

13 stycznia 2017 r.
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