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Kórnickie Spotkania
z Białą Damą 2017

PROSTO Z RATUSZA
Rozmowy z Powiatem
w sprawie wiaduktu
W sprawie budowy wiaduktu nad linią
kolejową w Koninku rozmawiał w dniu
11 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski
z wicestarostą Tomaszem Łubińskim
oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych. Jak ustalono, gmina wystąpi
z wnioskiem o wpisanie tego zadania do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Poznańskiego. Podczas spotkania zajęto
się także tematem modernizacji drogi
Gądki-Szczodrzykowo.
Komisja Małych Miast

MIasto i Gmina Kórnik została nagrodzona tytułami:
„Gmina Roku 2017”,
„Gmina Atrakcyjna Turystycznie”
oraz statuetką „Orła Polskiego Samorządu 2017” podczas gali
„Polska Przedsiębiorczość 2017”, którą zorganizowano 19 maja w Warszawie.
Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Federacja
Przedsiębiorców i Pracodawców.
Nagrody odebrał burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w obradach Komisji Małych Miast
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które odbyły się w dniach 15-16
maja w miejscowości Nowe w woj.kujawsko-pomorskim.

„Droga S-11”. Podsumowano pracę
stowarzyszenia w minionym roku oraz
udzielono absolutorium zarządowi.
W obradach uczestniczył burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Zbiorowy zakup energii
Tego samego dnia wiceburmistrz
Przemysław Pacholski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd
Miasta Poznania w sprawie zbiorowego
zakupu energii oraz w Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Metropolię
Poznań. Podczas Forum dyskutowano
na temat rozwoju gospodarczego w kontekście zatrudniania pracowników, w tym
przybyłych do nas osób narodowości
ukraińskiej.  
Nowa nazwa
i inwestycja w Gądkach
Burmistrz Jerzy Lechnerowski w dniu
18 maja wziął udział w uroczystym od-

Jubileusz
Parku Krajobrazowego
Także 18 maja wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w konferencji „Praktyczne
aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na
przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego” zorganizowanej z okazji 20-lecia
utworzenia RPK. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele parków krajobrazowych z całej polski oraz przedstawiciele samorządów.

Z RATUSZA

Kolejne wyróżnienia dla Miasta i Gminy Kórnik

Tatgi oświetlenia
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
uczestniczył w trwających w dniach 18-19
maja w Kołobrzegu Targach Energetycznych
„Enea Oświetlenie”. Targi poświęcone były
nowym technologiom wykorzystywanym
w oświetleniu drogowym.
Współpraca samorządów
przy budowie węzłów
przesiadkowych
Foto RABEN

Foto RABEN

Nowa inwestycja
W dniu 16 maja wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w uroczystości
z okazji zakończenia kolejnych inwestycji
w parku P3 Poznań firmy Logistic Parks.
Oddano do użytku dwa obiektu o łącznej
powierzchni ponad 35 tys. m². Podczas
uroczystości zainaugurowano także
oficjalnie budowę kolejnego elementu
o powierzchni 30 tys. m².
Stowarzyszenie „Droga S-11”
W dniu 17 maja w Pile odbyło się XI
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw
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słonięciu tablicy z nową nazwą ronda
w Robakowie. Jego patronem został
Theodorus Raben, twórca firmy Raben
działającej od ćwierć wieku w naszej
gminie. Jednocześnie   otwarto nową
inwestycję Grupy Raben. Hala nr 10 to
innowacyjny magazyn wysokiego składu,
o powierzchni 20 500 m2, dostosowany
do przechowywania 34 000 palet, z wydzieloną powierzchnią 400 m2 do obsługi
usług dodatkowych VAS oraz 570 m 2
przeznaczonych na biura. Dzięki niej dotychczasowa powierzchnia magazynowa
Grupy Raben w Gądkach zwiększyła się
o ponad 20%. W wydarzeniu uczestniczyli także: radna Iwona Cupryjak oraz
sołtys Gądek Krzysztof Lewandowicz.

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
spotkał się w dniu 22 maja z przedstawicielami Powiatu Poznańskiego Markiem
Bereżeckim z Zarządu Dróg Powiatowych
i Maciejem Grupą dyrektorem Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów. Dyskutowano na
temat współpracy przy budowie węzłów przesiadkowych w Szczodrzykowie i Gądkach.
Spotkanie z nową dyrektor
Tego samego dnia wiceburmistrz Pacholski gościł dyrektor nowopowstałego przedszkola w Kamionkach Agnieszkę Askutję.
Dyskutowano na temat wyposażenia nowej
placówki.
Opr. ŁG
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Rok 2016 był kolejnym rokiem rozwoju gospodarczego Gminy
Kórnik. Nastąpił wzrost dochodów gminy o 19,6%.
Wykonanie budżetu:
Dochody:
138.747.291 zł
Wydatki:
126.533.211 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2016 wraz
z późniejszymi zmianami (7 zmian uchwałami), plan dochodów w 2016
r. wynosił 139.876.380 zł, uzyskano natomiast dochody w wysokości
138.747.291 zł  tj.  99,19%.  

- 1,40% - wpływy z różnych dochodów 1.946.323 zł, w tym z tytułu
zwrotu dopłaty od spółki SATER w związku z realizacją zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w m.Czmoń w Gminie Kórnik” (1.100.000,00 zł), zwrot za
koszty mediów w budynkach komunalnych (298.767 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  (249.616 zł),
- 1,00% - podatek od środków transportowych 1.394.342 zł,
- 0,87%  - podatek rolny 1.214.016 zł.

Udział procentowy podatku dochodowego od osób prawnych nie
zmienił się w stosunku do 2015r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie wyniósł
on 3.148.910 zł i był wyższy od 2015r. o 688tys. zł (wzrost o 27,95%
w stosunku do 2015r.).
Do innych dochodów, nie wymienionych wcześniej należą:
- dochody z najmu i dzierżawy – 884.190  zł,
- wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 482.073  zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 318.173  zł,
- sprzedaż nieruchomości gminy  - 230.580  zł,
- odsetki w wysokości 220.724  zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej  - 217.879 zł.
WYDATKI
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016
rok, z późniejszymi 7 zmianami, plan wydatków na 2016 rok wynosił
135.149.264 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło  126.533.211
zł, co stanowi  93,62% planu.

DOCHODY
Plan pierwotny         120.202.779,00                                                              
Plan po zmianach    139.876.380,50				
       zmiana         	     + 19.673.601,50         			

WYDATKI
Plan pierwotny      113.629.334,42
Plan po zmianach  135.149.263,92                                      
zmiana         	       +21.519.929,50           

         W stosunku do 2015r. dochody gminy zwiększyły się o 22.729
tys. zł (o 19,6%). Struktura dochodów przedstawia się następująco:
- 30,56% - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
42.399.441 zł, (wzrost o 9,3% w stosunku do 2015r. tj. o 3.615 tys. zł),
- 23,98% - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych  33.272.523 zł, (wzrost o 5.576 tys. zł w stosunku do 2015r.).
Razem te dwie pozycje w dochodach stanowią kwotę 75.671.964
zł, tj. 54,54% wykonanych ogółem dochodów.
W dalszej kolejności są:
- 19,19%  - dotacje w łącznej kwocie 26.631.923 zł, (wzrost o 12.243
tys. zł w stosunku do 2015r.),
- 11,23% - subwencje (część oświatowa, równoważąca) 15.586.922
zł, (wzrost o 2.636 tys. zł w stosunku do 2015r.),

Gmina Kórnik otrzymała dotacje:
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 21.600.202 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej w ramach programów rządowych w kwocie 400 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych
zadań własnych gmin w kwocie 1.741.153 zł,
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
2.933.668 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg
powiatowych w granicach Miasta (56.820 zł) oraz na dofinansowanie
zadania: budowa ul. Poznańskiej /Mostowej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową (461.537 zł), dotacje od jst na organizację komunikacji
autobusowej: Środa Wlkp., Zaniemyśl i Kostrzyn Wlkp. (2.415.311 zł),
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 356.501 zł,
w tym dotacja w kwocie 286.842 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na zadanie: budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego.
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika przede wszystkim ze
wzrostu podatku od nieruchomości. W stosunku do 2015r. przybyło
w gminie:
57,6 tys. m² budynków mieszkalnych (razem 960 tys.m²),
95,5 tys. m² powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą
(razem 943 tys.m²),
364,5 tys. m² gruntów związanych z działalnością gosp. (razem
4.639 tys. m²), o 76,9 mln zł wzrosła wartość budowli (obecnie 651
mln zł).
Istnieją  zaległości w poszczególnych grupach dochodów, przede
wszystkim z powodu niepłacenia podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego).
Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy kwoty 2.331.632 zł
(w 2015r. 2.158.276 zł).

- 4,46%  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw w kwocie 6.184.130 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.754.180 zł), opłata za zajęcie pasa
drogowego (1.396.260 zł), opłata za korzystanie z przystanków na
terenie gminy (33.673 zł),
- 2,88% - wpływy z usług 4.001.377 zł, w tym dochód zrealizowany
przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  3.478.282 zł,
- 1,93% - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.680.603 zł,
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Wykonano wydatki majątkowe o wartości 22.428.297 zł (w 2015r.
- 41.182.324 zł).
W stosunku do planu (25.006.618 zł), inwestycje zostały wykonane
w 89,69%.
W stosunku do planu nie wykonano:
wydatków bieżących: 6.038 tys. zł
wydatków majątkowych: 2.578 tys. zł

Z RATUSZA

Z RATUSZA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2016r.

W ciągu roku wysłano 5.383 upomnienia na kwotę 1.699.250 zł
(na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w latach poprzednich).
Skierowano 2.209 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych na kwotę   1.081.025 zł.
Kwotę  936.365 zł zabezpieczono przez wpis do hipoteki.
W 2016 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 37,79% i był wyższy o 0,12% od udziału w 2015r. (było 37,67%).
Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu
państwa wzrósł w stosunku do 2015r. o kwotę 4.888.474,00 zł i wyniósł
w 2016r. 30.123.613,00 zł (wzrost o 19,4%).

nr 10/2017

W 2016r. wykonano wydatki w kwocie 126.533.211 zł, czyli w stosunku do 2015r. wydatki zwiększyły się w 2016r. o 0,75% (o 945 tys. zł).
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
26,70 % - oświata i wychowanie  - 33.782.473 zł  (było 33.864.394 zł),
19,49% - opieka społeczna   - 24.656.954 zł  (było 8.871.342 zł),
18,16% - transport i łączność  - 22.976.738 zł  (było 26.633.308 zł).
Razem 3 działy to 64,61% całego budżetu.
9,99 % - gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  12.645.306
zł  (było 15.705.070 zł),
7,87 % - administracja publiczna  - 9.961.128 zł  (było 9.399.811 zł),
6,44 % - kultura fizyczna – 8.152.051 zł  (było 8.173.469 zł),
2,40% - różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa ) – 3.036.810
zł (było 2.974.368 zł),
2,10 % - gospodarka mieszkaniowa - 2.659.041 zł  (było 3.276.670 zł),
1,51% - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1.913.889 zł  (było
1.736.559 zł),
1,11% -   bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.401.258 zł (było 1.884.342 zł),
1,09% -  rolnictwo i łowiectwo – 1.377.561 zł  (było 4.402.421 zł),
1,01 % - edukacyjna opieka wychowawcza   - 1.277.405 zł   (było
977.881 zł).
Pozostałe wydatki są poniżej 1%, a są wśród nich:
0,77% - obsługa długu publicznego (spłata odsetek od obligacji) 971.084
zł (było 1.171.198 zł),
0,51% -  działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) 643.748 zł (było 616.596 zł).
Inne działy razem stanowią 0,59%.
W ogólnej kwocie wydatków zawarte są również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, na kwotę 1.741.947 zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 17,72% ogólnej kwoty wydatków
(w 2015r. było to 32,79%).
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Wpływ na niższe wykonanie miały m.in. następujące fakty:
• nie wydatkowano środków przeznaczonych na wydatki bieżące,
m.in. na:
- odszkodowania z tytułu przejętych gruntów pod drogi (1.211 tys. zł),
- dopłatę do SATER Sp. Z o.o. (500 tys. zł),
- wydatki na zadanie w zakresie gospodarki odpadami (322 tys. zł),
- rezerwy  (485 tys. zł),
- wydatki oświatowe  (769 tys. zł);
• nie wydatkowano środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, w tym m.in. dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Kempingowej w Borówcu (175. tys. zł), budowa chodnika przy ul.
Nowina w Dachowie i Robakowie (196 tys. zł), modernizacja świetlicy
w Szczodrzykowie (150 tys. zł)
• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę niż zapisano w budżecie.
Ogółem w 2016r. wykonano 103 zadania za kwotę 22.428.297 zł,
z których najważniejszymi były:
• budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie
5.149.815 zł

Budowa kompleksu edukacyjnego w Kamionkach

• Budowa dróg, chodników i placów na terenie Gminy w łącznej
kwocie 11.230.613 zł – 36 zadań, w tym:
- budowa chodnika w Runowie w kwocie 234.848 zł,
- budowa ul. Poznańskiej/ul.Mostowej w Kamionkach wraz z kanalizacją
deszczową w kwocie 452.691 zł,
- budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach (dokończenie)
w kwocie 79.999 zł,
- budowa chodnika w Koninku od ul. Pisarskiej do ul. Drukarskiej
w kwocie 198.849 zł,
- przebudowa drogi na os. Przylesie w Błażejewku w kwocie 189.082 zł,
- przebudowa drogi w Runowie w kwocie 130.431 zł,
- budowa drogi w Żernikach w kwocie 1.244.391 zł,
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa w kwocie
2.423.337 zł (w tym wydatki niewygasające 7.500,00 zł),
(cd. na str. 6)
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Oświetlenie w Koninku

Drga w Robakowie

- modernizacja ul. Łąkowej i Leśnej (I etap) w Szczodrzykowie w kwocie
117.404 zł,
- modernizacja ul. Leśnej i Pasiecznej w Czmoniu w kwocie 319.295  zł,
- modernizacja ul. Wodnej w Kórniku	 w kwocie 307.743 zł,
- modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowej, Leśnej i Słonecznej
w Dziećmierowie w kwocie 513.539,00 zł (w tym wydatki niewygasające
479.635,00 zł),
- przebudowa ul. Św. Floriana w Kórniku w kwocie 157.309 zł,
- budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kórniku w kwocie 93.057 zł.
• Budowa oświetlenia na terenie Gminy w łącznej kwocie 844.055
zł – 27 zadań, w tym:
- budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z ul.
Konarską w Kórniku-Bninie w kwocie 96.318 zł,
- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Cichej w Szczytnikach w kwocie
133.930 zł,
- budowa oświetlenia przystanków w Żernikach w kwocie 50.916 zł,
- budowa oświetlenia ul. Chabrowej i Cisowej w Dachowie w kwocie
82.113 zł,
- budowa oświetlenia ul. Czereśniowej w Kórniku w kwocie 48.216 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kinowej, ul. Filmowej i częściowo ul. Literackiej
w Koninku w kwocie 96.953 zł,
- budowa oświetlenia ul. Różanej i Słonecznikowej w B ł a ż e j e w k u
w kwocie 19.680 zł,
- budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Błażejewie w kwocie 23.438 zł,
- budowa oświetlenia w Czołowie - I etap w kwocie 41.878 zł,
- budowa oświetlenia w Dębcu w kwocie 61.203 zł.  oraz 7 projektów
na wykonanie oświetlenia na łączną kwotę 43.050 zł w Mościenicy,
Szczodrzykowie, Robakowie, Czmoniu, Skrzynkach, Kórniku.
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• Budowa i modernizacja  świetlic i strażnic, w tym:
- modernizacja strażnicy OSP w Kamionkach w kwocie 123.571 zł;
• Budynki komunalne:
- modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 7 w Kórniku w kwocie
208.498 zł
• Inne zadania inwestycyjne:
- budowa odwodnienia na os. przy ul. Sarniej w Szczytnikach (II etap)
w kwocie 254.629 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej OSiR w Kórniku w kwocie 318.230 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych
w Błażejewie w kwocie 204.811 zł

Kórnik – 4.318.609 zł (było 3.804.021 zł),
- wydatki przeznaczone na organizację komunikacji na terenie Gminy
Środa Wlkp. – 2.246.482 zł (było 793.583 zł) finansowane z dotacji
z tej gminy,
- wydatki przeznaczone na organizację komunikacji na terenie Gminy
Zaniemyśl – 218.769 zł (było 129.319 zł) finansowane z dotacji z tej
gminy,
- wydatki przeznaczone na organizację komunikacji na terenie Gminy
Kostrzyn – 2.099 zł finansowane z dotacji z tej gminy,
- wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków autobusowych
– 227.609 zł.
Inne pozycje po stronie wydatków:
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – 545.038,95 zł (w 2015r.

Droga w Żernikach

Droga w Błażejewie

Oświetlenie w Czołowie

Chodnik w Szczytnikach

BUDŻET OBYWATELSKI
W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano inwestycje na
łączną kwotę 677.605 zł:
• budowa chodnika w Koninku przy ul. Pisarskiej i ul. Dziennikarskiej
(od Pisarskiej do Drukarskiej) w kwocie 198.849 zł,
• budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych w Błażejewie w kwocie 204.811 zł,
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Robakowie na ul. Szkolnej
w kwocie 96.098 zł,
• Kamionkowskie Centrum Aktywnego Wypoczynku w kwocie
177.847 zł.
W pozostałych wydatkach majątkowych mieszczą się pozycje:
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie
399.154,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów związanych z budową drogi w Żernikach,
- wydatki na wykupy nieruchomości, w tym pod drogi w kwocie
1.216.594 zł,
- wydatki Policji na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu monitoringu budynku Policji (22.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu nowego
radiowozu dla Policji (41.217 zł),
- zakupy majątkowe Urzędu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)
w kwocie 345.621 zł,
- zakup wyposażenia dla Centrum OAZA w kwocie 93.556 zł.
Na komunikację miejską przeznaczono 8.113.334 zł (w 2015r.
było 5.967.625 zł), w tym:
- dotacja dla Miasta Poznania w wysokości 1.099.766 zł  (w 2015r. było
1.097.706 zł) na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie
Poznań-Kamionki-Borówiec,
- wydatki przeznaczone na organizację komunikacji na terenie Gminy
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było 538.661 zł),
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.181.176 zł (w 2015r.
2.102.793 zł) – dotacje otrzymało 6 placówek:
„Śpiewający Włóczykije” w Skrzynkach (743.359 zł),
„Bajkowy Dwór” w Kórniku (626.876 zł),
„Skrzaty” w Borówcu (323.466 zł),
„Akademia Malucha” w Robakowie (195.090 zł),
„Tajemnicza wyspa” w Borówcu (215.476 zł),
Punkt Przedszkolny „Skrzaty” w Kamionkach (76.909 zł).
- dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci z Gminy Kórnik w przedszkolach 972.262 zł (w 2015r. 905.030 zł) – dotacje przekazano do 13
jednostek samorządu terytorialnego:
Miasto Poznań (388.508 zł),
Gmina Śrem (42.367 zł),
Gmina Kleszczewo (13.504 zł),
Gmina Luboń (11.394 zł),
Gmina Mosina  (413.227 zł),
Gmina Swarzędz (11.933 zł),  
Gmina Komorniki (9.275 zł),
Gmina Tarnowo Podgórne (9.908 zł),
Gmina Środa Wlkp. (40.317 zł),
Gmina Dopiewo (6.100 zł),
Gmina Kostrzyn (10.883 zł),
Gmina Zaniemyśl (13.281 zł),
Gmina Września (1.565 zł);
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych –  351.900 zł (w 2015r. było
231.600 zł) – dotacje otrzymały 4 placówki:
„Tik-Tak” (202.500 zł),
„4 słonie” (43.200 zł),
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„Wesoła chatka małolatka” (50.400 zł),
„Tajemnicza wyspa” (55.800 zł).
- dotacja dla Biblioteki – 587.786 zł (w 2015r. 545.500 zł),
- dotacja dla KOK – 785.000 zł (w 2015r. 771.783 zł),
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 36.000
zł (12 osób),
- dofinansowanie podmiotów niepublicznych: 723.676,76 zł (w 2015r.
714.373 zł) w tym: sport – 488.613 zł (w 2015r. 497.559 zł), kultura –
127.584 zł (w 2015r. 109.766 zł), ,opieka społeczna  (dz. 852 i 853)
– 57.000 zł  (w 2015r. 46.548 zł), edukacyjna opieka wychowawcza
– 34.900 zł (w 2015r. 40.000 zł).
Ogółem dofinansowano 105 zadań.
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- przebudowa ul. Grabowej w Kamionkach w kwocie 151.762 zł (w tym
wydatki niewygasające 15.060 zł),
- przebudowa ul. Jaśminowej w Robakowie w kwocie 90.000 zł,
- budowa ul. Podgórnej w Robakowie w kwocie 329.811 zł,
- budowa ul. Steckiego w Kórniku w kwocie 922.048 zł,
- budowa ul. Szerokiej w Robakowie-wsi w kwocie 724.563 zł (w tym
wydatki niewygasające 603.033 zł),
- modernizacja dróg w Borówcu: ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdzielcza w kwocie 349.061 zł,
- modernizacja ul. Bukowej i Szafirowej w Kamionkach w kwocie
372.697 zł,
- modernizacja ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 208.683 zł,
- modernizacja ul. Kempingowej  w Borówcu w kwocie 628.736 zł,
- modernizacja ul. Krętej w Dachowie w kwocie 358.117 zł,

Centrum Aktywnego Wypoczynku w Kamionkach

Ul. Wodna w Kórniku

Spółki komunalne Gminy wykonały zadania zlecone przez Urząd
Miasta i Gminy Kórnik na łączną kwotę:
WODKOM 	
2.693.525 zł
KOMBUS 	
7.399.171 zł.
Na zadania w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt Gmina przeznaczyła środki w wysokości 223.689 zł, w tym
dotację dla schroniska w Gaju (Gmina Śrem) kwotę 116.374,33 zł (na
wydatki bieżące i majątkowe).
FUNDUSZ SOŁECKI
W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki
w łącznej kwocie 747.716 zł.
Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 699.997 zł, co
stanowi 93,61% planu.
Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu między innymi na zadania
związane z:
- gospodarką komunalną w kwocie 432.351 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 53.624 zł; pozostałe wydatki bieżące związane
były przede wszystkim z utrzymaniem świetlic sołeckich (łączna kwota
270.254 zł),
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez
w łącznej kwocie 185.504 zł.
GOSPODARKA ODPADAMI
Gmina uzyskała dochody w kwocie 4.754.180 zł (w 2015r. było
4.606.767 zł), natomiast zrealizowała wydatki na kwotę 4.950.092
zł (w 2015r. było 4.874.226 zł).                                        (cd. na str 8)
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PRZYCHODY
W 2016 roku przychodem Gminy Kórnik
były wolne środki wynikające z rozliczenia
lat ubiegłych w wysokości 9.093.699,10 zł
oraz środki z drugiej raty pożyczki od spółki
MyPlace na realizację zadania: budowa drogi
w Żernikach, w wysokości 903.597,17 zł.
ZADŁUŻENIE
Na dzień 31.12.2016r. zadłużenie Gminy
Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi
39.289.555,45 zł, co stanowi  28,31% w stosunku do wykonanych dochodów.
Łączna kwota przypadająca w 2016
roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami
wyniosła 11.448.126,18 zł, co stanowi 8,25%
w stosunku do dochodów wykonanych .
Majątek Gminy Kórnik
Dla Gminy Kórnik bilans z wykonania
budżetu wynosił za 2016r.
po stronie aktywów i pasywów:
stan na początek roku 	 13.589.321 zł
stan na koniec roku 	
14.873.848 zł.
Z łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Kórnik, w rzeczowych aktywach
trwałych znaczące są 2 pozycje:
Stan na 31.12.2016 r.:
-nieruchomości gruntowe  74.106.137,36

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej 189.810.312,17

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Wartość majątku trwałego Gminy Kórnik
wynosi: 279.422.032,72 zł (w 2015r. było
269.012.551 zł).

Na podstawie art. 11 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 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.
z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam               
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXVII/326/2016 z dnia  
26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą
obejmującą północny zachód gminy, tj.
obszar obrębów: Koninko, Szczytniki,
Kamionki, Bnin oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik,
Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na
zachód od trasy S11.
Opracowanie zmiany studium ma
na celu ustalenie aktualnych, z punktu
widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych gminy Kórnik, kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru,
z uwzględnieniem postępującego procesu antropopresji oraz aktualnego stanu
zagospodarowania przestrzeni.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu zmiany studium.
Konsultacje poprzedzające składanie
wniosków odbędą się 8 czerwca 2017 r.
o godzinie 17:00 w szkole w Kamionkach.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:
kornik@kornik.pl), w terminie od dnia 9
czerwca 2017 r. do dnia 24 lipca 2017 r.
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 dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

Udziały w spółkach  na dzień 31.12.2016r.
- 28.683.962,00
Ważne wydarzenia w 2016r.
1. Zakończenie procesu z PSE,
2. W 2016r. Gmina Kórnik otrzymała nagrody i wyróżnienia:
• IV. miejsce w rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska,
• V. miejsce w Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2015 w kategorii Gmina
Miejsko-Wiejska,
• Najlepiej zagospodarowana przestrzeń
publiczna w Wielkopolsce w kategorii miejskiej
„Promenada nad Jeziorem Kórnickim – etap II”
– VI edycja konkursu organizowanego przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział
w Poznaniu,
3. 5-lecie Partnerstwa z gminą Bukowina
Tatrzańska – sierpień 2016,
4. 70-lecie OSP w Kamionkach – sierpień
2016.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Absolutorium jednomyślnie
W dniu 23 maja podczas sesji Rady Miasta i Gminy w Kórniku burmistrz Jerzy
Lechnerowski przedstawił sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2016. Obszerne fragmenty sprawozdania prezentujemy na poprzednich
stronach tego numeru „Kórniczanina”.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za
2016 rok.
ŁG

Nowy Plac Zabaw w Konarskim
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje, że zakończono budowę placu zabaw
w miejscowości Konarskie.
W dniu 28.04.2017r wykonawca zgłosił
zakończenie budowy a w dniu 11.05.2017
dokonano odbioru inwestycji.
Plac zabaw wybudowano jako inwestycję finansowaną w ramach czwartej
edycji budżetu obywatelskiego za kwotę
68.278,27zł. Wykonawcą była firma Grupa
Hydro Sp. z o.o. S.k. z Mosiny.
Ustawiono: zestaw zabawowy, zjazd
linowy, huśtawkę podwójną z siedziskami
typu „koszyk” oraz z łańcuszkiem (dla młodszych dzieci), karuzelę, huśtawkę bocianie

gniazdo oraz piaskownicę.
Całość umieszczono na tzw. strefach
bezpiecznych wysypanych piaskiem.
W ramach inwestycji zabezpieczono
również nowymi włazami zbiorniki szamba
znajdujące się na posesji.
Mieszkańcy wsi chętnie uczestniczyli w
porządkowaniu terenu, uzupełnili uschnięta
roślinność, wygrodzili dostęp do szamba i
pobliskiego rowu oraz odmalowali istniejące
urządzenia.
Serdecznie zapraszamy do zabawy
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

sTARANIA
O DOFINANSOWANIA
Modernizacja energetyczna
budynku szkoły
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 2.249.191,22 zł dla
Miasta i Gminy Kórnik na realizację projektu
pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum w Kórniku”. Dofinansowanie to
pozostaje w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla
MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego). 8 maja br. przekazano do Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
o dofinansowanie.
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W 2016r. Gmina Kórnik wpłaciła do budżetu Państwa kwotę 3.036.810 zł z tytułu
podwyższonych dochodów.

Wspólny projekt Powiatu
i Gminy z dofinansowaniem
Projekt pn.: „Budowa Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej
Kórnik wraz z zakupem środków transportu
publicznego”, złożony w ramach Poddziałania
3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, został poddany
ocenie merytorycznej. W wyniku oceny projekt
otrzymał 46,5 pkt, co stanowi 84,55% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.
Dnia 16 maja br. Urząd Miasta i Gminy otrzymał  
informację, że 9 maja br. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie
wyboru wniosków i przyznał dofinansowanie
w wysokości 3.785.161,85 zł projektowi partnerskiemu Miasta i Gminy Kórnik i Powiatu
Poznańskiego.
Plany i starania
Starsi kórniczanie pamiętają czas, gdy
powstawał stadion na kórnickich Błoniach. Był
to nie tylko obiekt piłkarski, ale takze odbywały
się tam zawody lekkoatletyczne. Czynione
są działania, by na Błoniach znów zagościłą
królowa sportu. Dnia 26 kwietnia br. złożono
do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej projektu
dotyczącego przebudowy i rozbudowy stadionu
lekkoatletycznego na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku.
Projekt przewiduje m.in.: wymianę nawierzchni
bieżni wraz z nową aranżacją torów dla bieżni
4-torowej i bieżni 6-torowej, aranżację: skoczni
Wzorem lat ubiegłych od początku maja działa już „Pogotowie Rojowe” Koła Pszczela- do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia
rzy w Kórniku,  które aktywne pozostanie do końca sierpnia. Jeśli więc zauważymy rojące kulą i skoczni do skoku wzwyż, budowę systesię pszczoły, możemy zgłosić to do dyżurującej osoby w Kole Pszczelarzy w Kórniku.
mu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody
Wzorem
lat ubiegłych
od początku maja
działa już
do Jeziora
Kórnickiego
i zakup
wyposażenia
„Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku,
Kontakt telefoniczny : (61) 81 71 758; (61) 89 809 89
lekkoatletycznego.
Całkowita
wartość projektu
które aktywne pozostanie do końca sierpnia. Jeśli więc
Komórka : 604 068 299  lub 662 596 852
wynosi
2.538.162,00
zł, a wnioskowana
kwota
zauważymy
rojące
się pszczoły, możemy
zgłosić to do
Teren Gminy : 571 370 159  lub 505 566 067
dyżurującej
osoby w Koleto
Pszczelarzy
w Kórniku.
dofinansowania
900.000,00
zł.
Kontakt telefoniczny : (61) 81 71 758; (61) 89 809 89
Bnin i okolice : 784 225 380
Komórka : 604 068 299 lub 662 596 852
Borówiec i okolice : 722 303 810
Na podstawie
informacji
Teren Gminy
: 571 370 159 lub
505 566 067 z WydziaKonarskie i okolice : 696 961 696
Bnin i okolicełu
: 784
225 380
Pozyskiwania
Środków
Borówiec i okolice : 722 303 810
Pozabudżetowych
Konarskie i okolice : 696 961 696
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W miniony weekend już po raz 24. zorganizowane zostały Kórnickie Spotkania z Białą
Damą, a po raz 11. wybrana została kórnicka
„Biała Dama”, którą w tym roku została Dominika Andrzejczak. Główne uroczystości
odbywały się na scenie na Prowencie, gdzie
przez dwa dni mogliśmy podziwiać występy
dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Kórnik
w ramach Bloku Kórnickich Gwiazd Kultury.
Oprócz lokalnych gwiazd w sobotni wieczór
zaprezentowali się soliści i balet Teatru Wielkiego w Poznaniu, którzy przedstawili przeboje
muzyki filmowej oraz piosenkarz znany m.in.
z programu talent show X-Factor  oraz udziału
Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 roku
Michał Szpak. Po koncercie obył się pokaz
sztucznych ogni i dyskoteka z „Białą Damą”.
W niedzielę jako gwiazda popołudnia
wystąpił zespół „Leszcze” z nowym wokalistą
Kacprem Kuszewskim, aktorem znanym m.in.
z serialu „M jak miłość”. Natomiast wieczorem
w kolegiacie kórnickiej odbył się koncert „MAGNIFICAT” Johna Rottera,
zorganizowany w ramach obchodów 90-lecia Radia Poznań oraz 60-lecia Poznańskiej
Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego,
współorganizowany przez Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantans. Koncert ten, jak
i niemal wszystkie występy, które odbywały się
na Prowencie można było oglądać na żywo
na telebimie ustawionym na rynku w Kórniku.
W ramach dodatkowych atrakcji, na
Promenadzie zorganizowany został tzw. Blok
rekreacji, smaków i handlu, a na Błoniach
w ramach imprez sportowych: Bieg i Nordic
Walking z „Białą Damą”  
Równolegle z występami na scenie, na

Promenadzie odbywał się tzw. Blok rekreacji,
smaków i handlu, a na Błoniach w ramach
imprez sportowych: Bieg i Nordic Walking
z „Białą Damą”  

Wizyta delegacji z gmin partnerskich na
„Kórnickich Spotkaniach
z Białą Damą”
Tradycyjnie na „Kórnickich Spotkaniach
z Białą Damą” gościliśmy delegacje z gmin
partnerskich. Z niemieckiej gminy Königstein
przyjechała 30-osobowa delegacja reprezentowana przez członków stowarzyszenia Königstein-Kórnik z przewodniczącym Klausem
Schwope oraz obecnie panującą księżniczką
Izabellą ze świtą. Polską gminę partnerską
z Bukowiny Tatrzańskiej reprezentował wójt
Stanisław Łukaszczyk z radnymi oraz ponad
30-osobowy dziecięcy zespół „Małe Podhale”
z Jurgowa.
Delegacja z Bukowiny Tatrzańskiej spędziła w Kórniku dwa dni. W sobotę do południa
dzieci z Jurgowa zwiedziły Kórnik, a popołudniu uświetniły obchody naszego święta miasta dając na scenie popis swoich umiejętności
wokalnych i tanecznych. W niedzielę młodzi
artyści z Jurgowa uświetnili swoim udziałem
Mszę świętą w kórnickim kościele.
Dla dzieci występ ten był wielkim przeżyciem.  
Niemiecka delegacja spędziła w naszej
gminie trzy dni. W pierwszym dniu nasi goście
z Königstein spotkali się z członkami Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na strzelnicy
w Skrzynkach. Bracia Kurkowi na czele z prezesem Markiem Baranowskim przygotowali
dla naszych gości bardzo wiele atrakcji, m.in.
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XXIV Kórnickie Spotkania z Białą Damą

strzelanie do tarczy z wizerunkiem zamku i do
kura. Zawody, którym towarzyszyła muzyka
na żywo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród gości i trwały do późnych
godzin nocnych.
W sobotę przed południem nasi goście
udali się do Gniezna, gdzie zwiedzili Katedrę
i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Po
południu nasi niemieccy goście uczestniczyli
w otwarciu „Kórnickich Spotkań z Biała Damą”,
podczas których niemiecka księżniczka podziękowała za zaproszenie na nasze święto
i zaprosiła przedstawicieli naszej gminy z nowo
wybraną „Białą Damą” Dominiką Andrzejczak
na święto miasta do Königstein.  
W niedzielę po południu delegacja z Königstein spotkała się z członkami stowarzyszenia
„Ogończyk”, podczas którego przedstawiono
propozycję zorganizowania wycieczki dla
członków obu stowarzyszeń. Gospodarze
zadbali o miłą atmosferę, była więc muzyka
i śpiewy w języku polskim i niemieckim. Natomiast wieczorem nasi goście z Kӧnigstein
uczestniczyli w koncercie Johna Rottera „MAGNIFICAT”, którym byli zachwyceni.
W poniedziałek rano delegacja z Niemiec
udała się w dalszą podróż po Polsce, zwiedzając m.in. Wrocław.     
Wielu naszych gości z Königstein było
w Kórniku już kilkakrotnie, ale jak podkreślali
zawsze pobyt na naszym święcie jest dla nich
nie zapomnianym przeżyciem ze względu na
wielką życzliwość i gościnność z jaką spotykają się ze strony mieszkańców naszej gminy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

nr 10/2017
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„30 ucisków klatki piersiowej + 2 wdechy”- tymi czynnościami możesz uratować
życie.
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej
pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania
dalszych powikłań – do chwili przybycia lekarza
lub karetki pogotowia.   
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu NIE UDZIELA POMOCY – mogąc
jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, utraty   życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT
3”
Kodek karny art.162
Dnia  10 maja br. w Sali OSP Radzewo  na zaproszenie  Sołtys Radzewa – pani Juli
Bartkowiak w ramach Obywatelskiego Budżetu
Miasta i Gminy Kórnik -  Ratownik Medyczny
- pan Jacek Pawlak, przeprowadził  szkolenie –

Piękno Wielkopolski na obrazach Teresy pohl-radowicz
Od soboty 13 maja w Klaudiówce na
kórnickim podzamczu oglądać możemy
wystawę prac pochodzącej z Kórnika
malarki Teresy Pohl-Radowicz. Wernisaż
wystawy odbył się w piątek 12 maja. Artystka otrzymała specjalne podziękowania od
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej, którego jest Członkiem Honorowym.
Doceniły Ją swoją obecnością także władze
samorządowe w osobie przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Adama Lewandowskiego i burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Rodzina malarki, w przededniu jej
90-tych urodzin zaprosiła gości na poczęstunek, którego główny punkt stanowił tort
w kształcie palety malarskiej. Spotkanie
prowadził Robert Karol Jankowski.
Wystawę można oglądać jeszcze w  sobotę i niedzielę 27 i 28 maja w Klaudjówce.
ŁG

pokaz,  z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dla mieszkańców.
Pan Jacek pokazał uczestnikom szkolenia
swą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, w której wykorzystywał sprzęt dydaktyczny z użyciem
fantomów . Szkolenie było w formie pogadanki
z pokazem ćwiczeń na tym sprzęcie.
Szkoda, że ze szkolenia skorzystała tak
mała ilość osób. A o tym, że w Sali będzie
odbywało się takie szkolenie, informowani byli
mieszkańcy od dłuższego czasu. Sporo mieszkańców wioski zapewniało, że przyjdzie, ale
frekwencja nie dopisała – a szkoda. Nieobecni
powinni żałować. A może ludzie myślą – że
pierwsza pomoc to opatrunki (plastry, bandaże)
krwotok z nosa! A przecież nie raz wystarczy
poszkodowanemu dobrze udrożnić drogi oddechowe i odchylić ku górze jego głowę.
Te i inne przykłady  ratownika, który uświadomił uczestników szkolenia, że to nie takie
straszne, mogą pomóc poszkodowanemu.
Julia Bartkowiak

DZIEŃ DZIECKA w Dachowie

Strażackie jubileusze

3 czerwca (sobota) 2017r. godz. 16:00-19:00
Zapraszamy wszystkie dzieci na fantastyczną zabawę, do świetlicy wiejskiej .
W programie:
Gry i zabawy ,,Zaczarowane Podróże”.
Sierżant Pyrek.
Znakowanie rowerów (w godzinach 16- 18, potrzebny będzie dowód osobisty i nr. ramy).
Miasteczko ruchu drogowego.
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych.

140- LECIE POZNAŃSKIEJ ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ORAZ 25 – LECIE POWSTANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W dniu 12 maja br. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, obyły się uroczyste obchody 140 - lecie poznańskiej zawodowej
straży pożarnej oraz
  25 lecie państwowej straży pożarnej.
   Całość uroczystości poprzedzona
była odprawioną   Mszą. Św. w Bazylice
Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów –
Piotra i Pawła, którą prowadził Arcybiskup
Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański.
   Po mszy św. wszyscy uczestnicy tej
uroczystości przenieśli  się na plac przed
Bazyliką gdzie rozpoczęto całość uroczystości strażackiej.
Po przedstawieniu zaproszonych gości
–dowódca uroczystości – bryg. Tomasz
Wiśniewski,   złożył raport o gotowości –
Zastępcy Komendanta Głównego PSP- st.
bryg. mgr Krzysztofowi Hajdukowi.
                         Nadszedł czas na nadanie
odznaczeń strażackich.
W tym uroczystym dniu do  strażackich
odznaczeń byli również wytypowani strażacy OSP Radzewo.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju
i umocnienia Związku nadało;
- Złoty Znak Związku - dh. Ewa Sieroń
– OSP Radzewo.
Zostały również nadane medale pożarnicze;
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa -  dh. Julia Bartkowiak – OSP Radzewo.
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - dh. Tomasz Radziejewski – OSP
Radzewo.
Strażakom ochotnikom medale wręczali;
• dh. Stefan Mikołajczak – Prezes Za-
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Szkolenie w Radzewie

zaprasza na

wycieczkę do Muzeum Ziemi Średzkiej
- Dworek w Koszutach sobota, 17 czerwca 2017 r.

rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu
• dh. Ryszard Kamiński – Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Poznaniu.
Po nadaniu odznaczeń i awansów na
wyższy stopień pożarniczy w szeregach
PSP , okolicznościowe przemówienia odczytali m.in: Pani Anna Zalewska – Minister
Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Świderek
– Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. List od
komendanta głównego odczytał; st. bryg.
mgr Krzysztof Hajduk.
Po części oficjalnej  uroczystości nastąpiła defilada Kompanii Reprezentacyjnej kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,

pododdziałów strażaków, pocztów sztandarowych  - a wśród pocztów sztandarowych
defilowali strażacy ze sztandarem jednostki
OSP Kórnik w osobach;
- dh. Bartosz Andrzejczak – sztandarowy
- dh. Waldemar Koch – przyboczny
- dh. Andrzej Szyc – przyboczny
przy dźwiękach orkiestry wojskowej,
wszyscy uczestnicy tej pięknej uroczystości
strażackiej zostali zaproszeni na festyn
strażacki, który został zorganizowany nad
brzegami Warty na Ostrowie Tumskim.
opisała E.S.

nr 10/2017

Plan szczegółowy:
– zbiórka o godz. 10.45 pod kasą Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach
– wstęp: 3 zł/os. –
– dojazd we własnym zakresie –
(możliwość wspólnych dojazdów)

– od godz. 11.00 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem –
– przy sprzyjającej pogodzie – piknik w pięknym ogrodzie przy dworku –

Prosimy zabrać swój prowiant: napoje, kanapki, przekąski piknikowe, a także
koce lub materace

Więcej informacji i obowiązkowe zapisy
pod nr telefonu: 503 904 264
Oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65
(nr telefonu: 61 8170 021)

26 maja 2017 r.
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W dniach 10-28 kwietnia po raz drugi
w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna „Pola nadziei”. Wolontariusze sprzedawali żonkile, a dochód przeznaczony był
na wsparcie Hospicjum im. Piotra Króla
w Środzie Wielkopolskiej.
Warto wspomnieć, że w tym roku
nasza akcja charytatywna miała również
wymiar edukacyjny, a uczniowie byli w nią
zaangażowani przez wiele miesięcy.
Przygotowania do kwietniowej sprzedaży
kwiatów trwały bowiem przez cały sezon
jesienno-zimowy i wymagały wielu godzin
niełatwej pracy. Już jesienią, na specjalnie wydzielonym terenie przy szkole,
uczniowie zasadzili setki cebulek żonkili.
Przedsięwzięcie wsparła Rada Rodziców,
która we wrześniu zeszłego roku zakupiła
4500 cebulek tego pięknego kwiatu. Każda
klasa przez cały czas pielęgnowała swoją
grządkę dbając, by rośliny przetrwały zimę,
a wiosną rozkwitły. Nasz szkolny ogród stał

WIEŚCI
Z SP RADZEWO

się na kilka tygodni prawdziwymi polami
nadziei, ciesząc widokiem wiosennych
kwiatów i budzącej się natury. Dziękujemy uczniom i ich wychowawcom za trud
włożony w pielęgnowanie ogrodu, Radzie
Rodziców za udział w akcji i jej wsparcie.
Ze sprzedaży żonkili zebraliśmy aż 3290,07
złotych i kwotę przekazaliśmy na konto

hospicjum.
Cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem przeprowadzić akcję charytatywną, powstałą z zaangażowania i pracy
uczniów, którym przyświecał ważny cel
– pomoc innym.
Marta Stefańska

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku (Bninie) od 2006 roku, jako
jedno ze 120 w Polsce, a jedyne w gminie
Kórnik, realizuje program Optymistyczne
Przedszkole autorstwa Mireli Nawrot i nieżyjącej już Ireny Dzierzgowskiej. Patronat
nad programem prowadzi Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER w Zabrzu . W ramach programu, od
sześciu lat 10 maja, wspólnie z wszystkimi
optymistycznymi przedszkolami w Polsce,
obchodzimy święto optymizmu. W środę
10 maja 2017 pod hasłem „Co to jest optymistyczne przedszkole?”   obchodziliśmy
VI Ogólnopolskie Święto Optymistycznych
Przedszkoli,
Przygotowania do uroczystości trwały
kilka, w czasie których należało wykonać
zadania:
• przygotować baner Optymizmu
• opracować  z dziećmi Mapy Optymistycznego Przedszkola
• przeprowadzić i nagrać wywiady
i z dziećmi, rodzicami i osobami z zewnątrz,
niezwiązanymi z przedszkolem. Udzielający
wywiadów odpowiadali na  pytanie - co to
jest Optymistyczne Przedszkole?
W dniu święta w naszym przedszkolu
zapanowała optymistyczna atmosfera,
którą stworzyła kolorowa gromada dzieci
ubranych w koszulki w kolorach tęczy.
Uroczystość rozpoczęliśmy od Hymnu
Optymistycznych Przedszkoli. Następnie
dzieci wypowiadały się na temat: Jaki jest
optymistyczny przedszkolak? oraz   Jakie  
jest Optymistyczne Przedszkole?
Odpowiedzi naszych dzieci na  te zdawałoby się trudne pytania były zaskakująco
trafne i nieoczekiwane. A czy wy   drodzy
czytelnicy wiecie- Co to jest Optymistyczne Przedszkole? Co je stanowi? Czym
się cechuje?  Większość z Was zapewne
nie wie, więc w skrócie za pomocą haseł
postaram się zaprezentować odpowiedź
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na to pytanie.   Nasze Optymistyczne
Przedszkole to: otwartość, współpraca,
twórczość, wspólny wizerunek, promocja,
innowacja, osiągnięcia, dyrektor, nauczyciele, personel, cele, zadania, nauka, kreatywność, potrzeby, relacje, baza, dorobek,
doskonalenie, postęp, zespół, konsultacje,
środowisko, lider, media oraz oczywiście
optymistyczne przedszkolaki. Po wspólnej
pogadance dzieci zaprezentowały wykonane w grupach Mapy Optymistycznego
Przedszkola , poprzez które było widać jak
kreatywni są nasi wychowankowie oraz ich
wychowawcy. Na koniec prowadzące panie
zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy. Jak
zwykle pląsy i zabawy muzyczno- ruchowe
sprawiły dzieciom dużo frajdy i wyzwoliły na
wszystkich buziach moc uśmiechu. Z okazji
tego święta cała społeczność Optymistycznego Przedszkola w Kórniku- Bninie życzy

wszystkim czytelnikom dużo optymizmu.
Realizując program Optymistyczne
Przedszkole bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach. „ W zdrowym ciele zdrowy duch” - pod takim tytułem  Przedszkole
Miejskie Nr 15 w Chełmie ogłosiło V edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Wszystko dobre, co się dobrze kończy” pod
hasłem „Zdrowy uśmiech Młodego Optymisty”. Konkurs skierowany był do dzieci
pięcio i sześcioletnich. Formą plastyczną
był komiks, składający się z 4 obrazków.
Spośród wielu zgłoszonych prac Komisja
Konkursowa przyznała I miejsce naszej
wychowance pięcioletniej Oliwii Posadzy.
Laureatce i jej rodzicom serdecznie gratulujemy.
Optymistyczne nauczycielki
Elżbieta Rzepczyńska
i Katarzyna Łażewska

nr 10/2017

NIESAMOWITA NOC W BIBLIOTECE
Dnia 28.04.2017r. dla uczniów klasy IV
noc rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo już
o godzinie 17. Uczniowie zdawali wtedy egzamin praktyczny na kartę rowerową. W asyście
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kórniku, p.
dyrektor Krystyny Kiełpińskiej oraz wychowawczyni p. Iwony Krzyżaniak dzielnie pokonywali
tor przeszkód przygotowany przez p. Joannę
Fiedorczyk. Oczywiście egzamin zdali wszyscy!
Po tych emocjach wszyscy spotkali się przy
ognisku i pysznej kiełbasce.
Niestety pogoda zaczęła się psuć, dała nam
znak, że pora kończyć. Pani Danuta Przybył i p.
Iwona Krzyżaniak, organizatorki „szalonej nocy”
zaprosiły uczniów do biblioteki, a pozostałym
osobom podziękowały za mile spędzony czas.
Z pełnymi brzuchami, odprężone dzieci
poszły przygotowywać miejsce do spania, oczywiście w bibliotece. Nikomu nie przeszkadzało
to, że tę noc spędzi na twardych materacach ze
zwisającymi na podłogę nogami. Kiedy uporaliśmy się z naszym „hotelem’’ czekała na nas następna atrakcja. Specjalnie  dla nas przyjechał  
aktor pan Marek Fludra. Najpierw uczniowie
zasypali go pytaniami, na które cierpliwie odpowiedział, a później nadszedł czas czytania!
Słuchaliśmy fragmentów książki Grzegorza
Kasdepke pt.”Huba i Buba…..”, którą czytał
oczywiście nasz gość. Po wspólnym zdjęciu
i otrzymaniu autografów udaliśmy się na dyskotekę. W różnych rytmach wyginaliśmy śmiało
ciało we wszystkich kierunkach. Zmęczeni,
ale szczęśliwi udaliśmy się do ‘’kina’’ na film
pt. ,,Tajemniczy ogród’’. Nie mogło oczywiście
zabraknąć elementu sportowego, czyli partyjki
tenisa stołowego o północy. To już nas prawie
wykończyło, dlatego szybka toaleta naszego
ciała i do śpiworów na pogaduchy. Oczy nasze
nie chciały jednak spać, więc zjawił się następny
gość w szlafroczku, szlafmycy i kapciach- nasza
sekretarka p. Agnieszka. Jej zadaniem było
uśpienie nas przez czytanie „Bajki Agnieszki
o Kotku, który szukał domu’’. Oczywiście nikogo
ta bajka nie uśpiła, ale było cudnie, przez chwilę
poczuliśmy się jak małe dzieci z przedszkola.
Nasze rozmowy trwały do wczesnych godzin
rannych!!! Noc w bibliotece była bardzo udana
i na pewno powtórzymy ją za rok!!!!
XVII FESTYN SZKOLNY
6.05.2017r. w Radzewie odbył się XVII
Festyn Szkolny. Mimo niesprzyjającej aury przybyło bardzo wiele osób. Byli rodzice z dziećmi,
absolwenci naszej szkoły, mieszkańcy okolicznych wiosek, zaproszeni goście na czele z p.
Burmistrzem Antonim Kaliszem.
Punktualnie o godz. 15 dyrektor, pani
Krystyna Kiełpińska serdecznie wszystkich
powitała i podsumowała wyniki szkolnych
konkursów: plastycznego, literackiego, na prezentację multimedialną i drzewo genealogiczne
- wszystkie związane z obchodami 75 rocznicy
śmierci naszego patrona, Jana Wójkiewicza.
Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy oraz
książki przekazane przez Fundację „ Zakłady
Kórnickie”.

26 maja 2017 r.

Po części oficjalnej wielką radość  swoim
występem  sprawili  Rodzice dzieci z Punktu
Przedszkolnego. Przygotowali przedstawienie
pt. „Calineczka”. Wszyscy aktorzy wspaniale
wczuli się w swoje role, za co, po przedstawieniu otrzymali gromkie brawa.
Tradycyjnie, przy okazji festynu, odbywają
się  rozgrywki sportowe. Wybieramy najbardziej
sprawną rodzinę. Po rozdaniu prawie 200
kart startowych zawodnicy musieli wykazać
się sprawnością w rzutach lotką, strzelaniem
z łuku, skakaniem przez skakankę, strącaniem
kręgli i rzutem  woreczkiem do  celu. Faworyci
nie zawiedli i mistrzami została rodzina pp.
Frąckowiaków, w składzie: tata Jacek,  mama
Marzena oraz  dzieci, Dominika i Tomek. Serdecznie gratulujemy im sukcesu!
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa, a także kącik plastyczny i robienie
zwierzaków z balonów. Z kolei najmłodsi bawili
się wesoło na dmuchanej zjeżdżalni. Chętne
dzieci mogły robić olbrzymie bańki mydlane
oraz jeździć na gokartach. Odważni mogli
sprawdzić się w chodzeniu na czteroosobowych nartach. Podziwialiśmy naszych uczniów  
w pokazach  Aikido i układach tanecznych
przygotowanych pod kierunkiem instruktorów
Szkoły Tańca „ Hajdasz”. Cały czas czynna
była kawiarenka ze słodkościami przygotowanymi przez Rodziców, grill z kiełbaskami i stół
z chlebem,  smalcem i ogórkami.
Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie
Rodziców za pomoc w przygotowaniu festynu,
Panu Waldemarowi Wlazłemu za sprawne
kierowanie  wszelkimi pracami organizacyjnymi, pracownikom szkoły za duży wkład pracy,
sponsorom za pomoc rzeczową i materialną,
a   wszystkim uczestnikom za uśmiech, serce
i życzliwość. Do zobaczenia na następnym
festynie.
Elżbieta Gajewska
Krystyna Kiełpińska
SŁOŃCE ZAŚWIECIŁO DLA ŁUCZNIKÓW
Ponad miesiąc treningów pod gołym
niebem, w zimnie, deszczu, a nawet przy padającym gradzie musiały mocno zahartować
wszystkich łuczników UKS Jedynka Kórnik,
trenujących w Radzewie. Z utęsknieniem
jednak wyczekiwali oni strzelania w nieco
bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Z powodu kiepskiej aury przełożono
nawet otwarcie sezonu. Ostatecznie miało
ono miejsce 30 kwietnia w Poznaniu, ale także
w bardziej zimowej niż wiosennej scenerii.
Spośród 7-osobowej reprezentacji naszego
klubu zwycięstwa w swoich kategoriach odnieśli: Dominika Frąckowiak, Michał Najewski,
Kinga Banecka i Wojciech Radziejewski. W
końcu słońce zaświeciło jednak dla łuczników
i XII Wiosenny Międzyszkolny Otwarty Turniej
Łuczniczy, który odbył się 13 maja w Radzewie
był wiosennym nie tylko z nazwy. Przy pięknej
pogodzie do rywalizacji stanęli uczniowie z 12
szkół okręgu poznańskiego. Starsi rywalizowali
na odległości 30 metrów. Zwyciężyli Wojciech
Radziejewski i Dominika Frąckowiak. Srebrne
medale wywalczyli Michał Najewski i Roksana
Toboła, a brązowe Jakub Sobiech i Marta Mazanka. Młodsi adepci łuczniczego rzemiosła
wypuszczali strzały ze swoich łuków do tarcz
oddalonych o 15 i 10 metrów.  (Cd. na str.16)

Wolontariusze z Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie na

WINGS FOR
LIFE

OŚWIATA

OŚWIATA

POLA NADZIEI

WORLD RUN POZNAŃ 2017
W niedzielę 7.05.2017 r. z samego rana
silna „Drużyna Robaka” z Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
po raz kolejny wcieliła się w rolę wolontariuszy, tym razem jednego z największych
wydarzeń sportowych na świecie - WINGS
FOR LIFE WORLD RUN POZNAŃ 2017.
Wolontariusze z Robakowa pomagali podczas imprezy na trasie biegu w Jeżykowie
(27 km trasy) i w Pobiedziskach (32 km
trasy) przy bufetach dla biegaczy.
Idea tego globalnego biegu polega na
tym, że biegacze na całym świecie jednoczą się, aby wspierać badania nad leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego.
Amatorzy ramię w ramię z profesjonalistami
uciekają przed Samochodem Pościgowym
– ruchomą metą, który wyruszy na trasę 30
minut po nich. Ostatni zawodnik na świecie,
którego dogoni ruchoma meta zostaje mistrzem. Tegoroczny rekord świata w biegu
WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2017
pobił Aron Anderson w Dubaju uciekając
przed samochodem – metą 92,14km. Warto
wspomnieć, że Aron Anderson dokonał tego
niezwykłego wyniku poruszając się na wózku. Drugie miejsce w światowym rankingu
należy do Polaka – Bartosza Olszewskiego,
który reprezentował Polskę w Mediolanie
i „wybiegał” tam 88,24 km. Rekordzista
w Polsce, w Poznaniu - Tomasz Walerowicz
przebiegł 85,14 km uzyskując 5 miejsce
na świecie.
Po zakończonym wolontariacie udało
się nam zdobyć autograf Adama Małysza,
który był kierowcą Samochodu Pościgowego biegu.
Mamy ogromną nadzieję, że dzięki
naszej pomocy i dopingowi biegacze
w Poznaniu dobrze się bawili, tak jak i my
podczas całego wydarzenia.
W wolontariacie brali udział: Oliwia
Bączkowska, Maria Jakubowska, Weronika
Jankowiak, Magdalena Kozak, Julia Macuda, Oliwia Nowak, Laura Otto, Ola Rogaczewska, Zofia Stroiwąs, Iwona Szalczyk,
Adam Wachowiak, Krzysztof Wesołowski,
Tomasz Wieczorkiewicz, Oskar Wochna,
Krystian Wojkiewicz, Klaudia Wojnowska
oraz opiekunowie grupy: Anna Drewnowska, Ewa Otto i Przemysław Koliński.
Anna Drewnowska
Ewa Otto
Przemysław Koliński
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Obycie umila życie…
…owszem umila,   pod jednym wszakże
warunkiem, że  wszyscy znamy  i stosujemy
ogólnie przyjęte zasady savoir-vivre. Kto zatem
powinien zająć się edukacją dzieci w tym zakresie? Oczywiste jest, że najpierw to zadanie  
rodziców, w realizację którego włączają się
z biegiem czasu nauczyciele i wychowawcy.
Wczesna edukacja powoduje, że nauczane
treści zmieniają się w zachowania i stają się
nawykami. Wyposażenie dziecka w podstawowe zasady dobrego wychowania to dobra
inwestycja na przyszłość. Mając na uwadze te
względy, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku przeprowadzony został projekt, który ma
ustrzec uczniów przed takimi wątpliwościami
jak: Kto komu pierwszy podaje rękę?, Po której
stronie talerza położyć serwetkę?, Co „mówią”
sztućce?
Na początku opracowaliśmy „Katalog dobrych manier” będący skarbnicą wiedzy na temat zasad kulturalnego zachowania w różnych
sytuacjach życiowych: w szkole, przy stole, w kinie, w teatrze, na ulicy, w sklepie, w środkach
komunikacji. Katalog ten był w ciągłym użyciu
na godzinach wychowawczych, a zapisane
w nim zasady utrwalane poprzez scenki, dramy,
warsztaty. Zajęciom tym przyświecał nadrzędny
cel: wyposażyć uczniów w wiedzę na temat
zasad kulturalnego zachowania i wdrażać do
ich stosowania.
Aby sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie
kl. IV-VI przyswoili omawiane zasady, przeprowadziliśmy test badający ich znajomość.
Z każdej klasy, na podstawie jego wyników,
wyłoniono dziewczynkę i chłopca do udziału
w finale Turnieju Dobrych Manier, który odbył
się 25 kwietnia. Finaliści musieli odpowiedzieć
na pytania z Banku Pytań, wziąć udział w scence, ułożyć hasło z rozsypanki wyrazowej oraz
w tekście wskazać „wykroczenia” względem
kulturalnego zachowania się przy stole. W turnieju pierwsze miejsce i tytuł Znawcy Dobrych
Manier oraz okolicznościowy medal otrzymała
Anna Galubińska z kl. V, drugie miejsce zajęła
Joanna Sobańska z kl. VI, a trzecie – Norbert
Przychodzki z kl. V. Wyniki są obiecujące
i mamy nadzieję, że przełożą się one na życiową praktykę.

Filipem Czekałą
10 czerwca (sobota)
godzina 15:00
Warto jeszcze dodać, że w szkole przeprowadzony został plebiscyt na Damę i Dżentelmena Szkoły. Chodziło w nim o wskazanie
uczniów, którzy w każdej sytuacji prezentują
nienaganne maniery. Swoje głosy na wyłonione
przez wychowawców klas kandydatury uczniów
oddawali nauczyciele i pracownicy szkoły. Te
zaszczytne tytuły uzyskali Milena Wieczorek
z kl. IV i Norbert Przychodzki z kl. V.
Dobre maniery, kultura osobista, poprawne
zachowanie, savoir-vivre, bon – ton, obycie - to
synonimy dotyczące pewnej postawy życiowej,
która tak naprawdę sprowadza się do szacunku
dla drugiego człowieka, życzliwości wobec
innych, uprzejmości i tolerancji. Te nienaganne formy zachowania powinny być naszymi
nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od
dzieciństwa, ale przede wszystkim to nasza
wizytówka w myśl przysłowia -  jak cię widzą,
tak cię piszą…
Ewa Nowaczyk
Muzyka łagodzi obyczaje…
28 kwietnia 2017r. uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 wzięli   udział w kolejnej
edycji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki
Małolata w Puszczykowie. Jest to przegląd
powiatowy pod patronatem Burmistrza Miasta
Puszczykowa oraz Starosty Poznańskiego. Do
rywalizacji stanęło 12 szkół z Mosiny, Lubonia,
Kórnika, Komornik, Czapur, Krosna, Krosinka,
Szczodrzykowa, Puszczykowa i Poznania.
Wystąpiło ponad 40 uczestników, którzy zaśpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność...”
E. Dickinson

Panu Leszkowi Sznurze
Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Kórniku
wyrazy szczerego żalu
i współczuciaz powodu śmierci

Żony
składa:
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Kórniku
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Spotkanie z autorem
Najlepszej Ksiażki o Poznaniu 2016 r.
w plebiscycie Biblioteki Raczyńskich
„Historie warte Poznania”
oraz jej kontynuacji „Miasto nie do Poznania”

WIEŚCI Z SP 2

i młodzieżowego.
Jury  oceniało:  dobór  repertuaru, emisję
głosu, muzykalność, warunki głosowe, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle
wysoki poziom artystyczny.
    Naszą szkołę  reprezentowało czworo
uczniów. Największym sukcesem okazał się
występ Dominika Bzymka, który zajął pierwsze
miejsce w kategorii klas 0 - I za wykonanie  piosenki pt. „Chochlik” oraz Karoliny Szymaniak,
która piosenką „Obiecuję” wyśpiewała statuetkę
za drugie miejsce w kategorii klas IV-VI.
EN

Sala Zakładu Doświadczalnego PAN,
ul. Parkowa (za Kuźnią na Piaskach)

Wstęp Wolny

(Cd. ze str. 15)
Najlepsi okazali się Miłosz Dyrlica i Zuzanna
Banecka. Na drugim stopniu podium stanęli
Szczepan Słodkowicz i Zofia Brylewska, a na
trzecim Nikodem Niemier i Milena Najewska.
Poza zwycięzcą rywalizacji dzieci, reszta medalistów jest zawodnikami Stowarzyszenia UKS
– Jedynka Kórnik. W klasyfikacji drużynowej
po raz kolejny zwyciężył zespół Gimnazjum
w Kórniku (D. Frąckowiak, W. Radziejewski,
M. Najewski). Drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Radzewie (Z. Banecka, Z. Brylewska, M.Najewska, a trzecie po raz pierwszy
w historii tych turniejów Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku (P. Bukczyńska, Z. Kmiecik,
G. Kmiecik).
Karol Niemier

Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek
oraz uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp. Leona Stachowiaka
księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbąszyniakowi
i zakładowi pogrzebowemu Monika Orlewicz-Kulas,
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”
składają
żona Krystyna Stachowiak
wraz z dziećmi i ich rodzinami.
nr 10/2017

Rodzinie

śp. Leona Stachowiaka
wyrazy najserdeczniejszego współczucia
składa
Bartek Wesołek

26 maja 2017 r.
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W roku znaczących rocznic : 100-lecia
objawień Matki Bożej w Fatimie, 140-lecia
objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej odbędzie się  w Kórniku
IX Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad
Maryjnych pod honorowym patronatem  
Jego Ekscelencji Ks. Abpa Stanisława
Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego
i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz pana Jerzego Lechnerowskiego, burmistrza Kórnika.
Celem Przeglądu jest prezentacja
i propagowanie pięknych, muzycznych  
wyrazów kultu Bogarodzicy w naszej Ojczyźnie. W tym roku w kolegiacie kórnickiej
będzie można usłyszeć intrady i hejnały
z licznych sanktuariów Maryjnych z Polski
i kilku zagranicznych. Wśród wykonawców,
tradycyjnie już, znajdzie się znakomity
Oktet Jasnogórski pod dyrekcją pana
Marka Piątka.
28 maja br. spotykamy się przed Kolegiatą, by o godz. 15.00 wysłuchać tzw.
Sygnaturki Muzycznej,   po czym około
godz. 15.30 rozpocznie się Koncert Główny.
Organizatorzy Przeglądu – Rada Drużyny-Orkiestry Harcerskiej ZHP, Krąg
Harcerzy Seniorów i Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku,
serdecznie zapraszają wszystkich wiernych
sympatyków dotychczasowych Przeglądów, a także wszystkich miłośników muzyki
intradowej i hejnałowej, tak nieodłącznie
związanej z kultem Matki Bożej w Jej cudownych wizerunkach.

Orkiestra Harcerska
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy Seniorów
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

KULTURA

KULTURA

IX Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych
Kórnik, 28 maja 2017

zapraszają na

IX
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH
pod honorowym patronatem
JEGO EKSCELENCJI

KS. ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
oraz

JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
BURMISTRZA KÓRNIKA

Kolegiata Kórnicka

28 maja 2017, godzina 15.00

10 CZERWCA
SOBOTA
GODZ. 11.00

Komitet Organizacyjny

WSTĘP WOLNY

ZOSTAŃ FIT MAMĄ –
WRÓĆ DO FORMY W
NOWEJ ROLI

W niedzielę 4 czerwca
po Mszy św. o 11.30
odbędzie się

festyn
parafialny

�
�
�
�

na parkingu
przy kaplicy
– Kamionki,
ul. Mostowa 45.
www.mtkamionki.pl

SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TEL: 785 679 722
PROMENADA NAD JEZ. KÓRNICKIM
(ZBIÓRKA NA PLACU BROWAROWYM,
ZA RESTAURACJĄ BIAŁA DAMA)

Zapraszam
Ks. Jakub Lechniak
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PARTNERZY :

nr 10/2017

26 maja 2017 r.
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10 maja w ramach muzycznych spacerów
wśród książek, pomysłodawcą których jest
znana nam już poznańska Fundacja „APJA”,
w sali OSP w Kórniku wraz z Biblioteką Publiczną i Akademią Seniora gościliśmy poetkę
– Dorotę Nowak oraz muzyka – Rafała Putza,
pochodzących z Nowego Tomyśla. „Antidotum.
Napiszę, jak się podnosisz” - brzmiał tytuł
wieczoru. Poetyckie dialogi przeplatane były
równie poetyckimi piosenkami.  
Na kolejny muzyczny spacer tym razem
zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat. 6 czerwca
o godz. 17.30 w Bibliotece Publicznej w Kórniku
spotkanie pt.:”Przygoda ze słowem w mowie
i śpiewie” poprowadzą bracia Krzysztof i Karol
Dziubowie. Będą fragmenty książek, wesołe
piosenki, niezła muzyka, dobra zabawa oraz
przyjemne niespodzianki.
Krzysztof Dziuba - absolwent Studium Musicalowego Capitol przy Teatrze Muzycznym
Capitol we Wrocławiu, aktor scen muzycznych
- jest współtwórcą znanego już mieszkańcom
Kórnika poznańskiego kabaretu literackiego „Klub Szyderców Bis”, natomiast Karol
Dziuba -  absolwent PWSZ im. Jana Amosa
Komeńskiego w Lesznie, w Instytucie Pedagogicznym, na kierunku Edukacji Artystycznej
w Zakresie Sztuki Muzycznej w specjalności
Edukacji Muzycznej z Muzyką Estradową, jest
muzykiem i tejże dziedziny naucza.
Dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy,
a rodziców informujemy, że rezerwacji miejsc
należy dokonać w bibliotece lub telefonicznie,
nr 61 81 70 021. Ilość miejsc jest ograniczona.
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
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14.06 - AKADEMIA SENIORA. Wieczorek taneczny z karaoke. Kawiarnia
„Kulka”   Kórnik, godz. 18:00. Informacje
szczegółowe: Pl. Niepodległości 41, Robert
Jankowski (tel. 515 229 684), Magdalena
Pawlaczyk (tel. 886 111 091).

27-28.05 – „DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW”. Arboretum w Kórniku. W tych
dniach będzie można wybrać się na spacer
z pracownikiem ogrodu, w niedzielę (28.05)
skorzystać z zajęć zielarskich (zapisy na
zajęcia: kasia.klajbor@vp.pl) i dodatkowych
atrakcji dla całych rodzin.

3.06 - DZIEŃ DZIECKA W ROBAKOWIE. Boisko przy gimnazjum, start godz.
15:00 (o godz. 14:00 „Bieg Robaka” dla
dzieci).

17.06 - KLUB PODRÓZNIKA Z KÓRNIKA ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ DO
MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ - DWOREK
W KOSZUTACH.Więcej informacji i obowiązkowe zapisy pod nr telefonu: 503 904
264 oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku
przy ul. Poznańskiej 65 (nr telefonu: 61
8170 021).

28.05 - IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH. Kolegiata Kórnicka, godz. 15:00.
28.05 - WARSZTATY: FOTOGRAFIA
PRZYRODY. Kórnicki Ośrodek Kultury (ul.
Prowent 6, Kórnik).

„Przygoda ze słowem

30.05 - BAJKOCZYTANIE - „Jabłonka
Eli”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
17:30.

w mowie i śpiewie”
Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat
na spotkanie z książką

31.05 - GMINNE ANNUALE MALARSTWA KIESZEŃ MONETA 2017 - WERNISAŻ WYSTAWY. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, godz.
17:30. Wystawa potrwa do 14 czerwca.

06.06.2017 r. godz. 17.30
Biblioteka Publiczna w Kórniku,
ul. Poznańska 65

Rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021

Krzysztof Dziuba

Karol Dziuba

Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku www.biblioteka.kornik.pl
Patronat medialny
Projekt współfinansuje Miasto i Gmina Kórnik

Był czas w naszym pięknym kraju, że
wszystko było publiczne. Dziś pozostały już
tylko biblioteki i toalety. Pierwsze służą duchowi a drugie ciału. Tym patetycznym wstępem
pragnę zwrócić uwagę Czytelników „Kórniczanina” na sprawę czytelnictwa w naszej gminie,
a i może w Polsce w ogóle. Moje dywagacje
nie niosą ze sobą naukowego pierwiastka,
spojrzenia na podniesiony temat. Są raczej
reminiscencją wrażeń wywołanych doroczną
imprezą turystyczną organizowaną przez
biblioteki publiczne podległe Urzędowi Miasta
i Gminy w Kórniku.
Przywołany rajd rowerowy pod hasłem
„Odjazdowy bibliotekarz” odbył się ku uciesze
licznego grona uczestników, mniemam czytelników w dniu 13 maja 2017.
Chce   przy tej okazji przybliżyć   sprawy
dotyczące czytelnictwa.
Na terenie gminy funkcjonują dwie biblioteki
publiczne: w Kórniku i filia w Bninie. Jest jeszcze
skarb naszej kultury narodowej Biblioteka Kórnicka. PAN. Na terenie placówek oświatowych
funkcjonują biblioteki szkolne.
W sumie przybytków, w których można
wypożyczyć lektury jest 8 i gromadzą one 567
tys. voluminow  w tym 400 tys. gromadzi biblio-

3.06 - WYCIECZKA ORGANIZOWANA
PRZEZ STOWARZYSZENIE OGOŃCZYK
DO MIKROREGIONU „BISKUPIZNA”.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość
zapisu pod numerem tel. 61 8 170 900 do
wyczerpania miejsc.

czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...

Projekt współfinansuje
Miasto i Gmina Kórnik.
Patronat medialny sprawują stacje
radiowe: Emaus i Merkury.
Czytelnictwo w Gminie Kornik

Afisz

teka PAN. Tutaj ciekawostka: zbiory Biblioteki
Kórnickiej są dostępne odwiecznym zwyczajem
mieszkańcom Kornika.  
Z danych zaczerpniętych dzięki uprzejmości
pani dyrektor biblioteki publicznej w Korniku
Elżbiety Duszczak, tzw. odsetek czytelnictwa
czyli stosunek korzystających z usług bibliotek
do liczby mieszkańców wynosi 12,33 przy
liczbie 2957 czytelników. Niewątpliwie liczba
ta jest zaniżona z uwagi na nieuwzględnienie
czytelników bibliotek szkolnych i PAN. Interesującym wskaźnikiem jest również tzw. liczba
wypożyczeń, która sięga 6700 i dotyczy ona
tylko bibliotek publicznych. Czy to dużo czy
malo?  Nie mnie sadzić o tym choć nie wygląda
to imponująco.
Tutaj dochodzę do sedna swoich dywagacji.
Według raportu Biblioteki Narodowej za 2015
rok (str. internetowa B.N.) 63% badanych nie
przeczytało w ciągu minionego roku żadnej
książki. Omawiając ten raport prof. Aleksander
Nalaskowski - socjolog z U.im.M.K. w Toruniu,
odniósł się do funkcjonowania bibliotek i stanu
czytelnictwa zauważając, że „Bez czytania nie
ma wiedzy, a ta internetowa jest tylko pozorem”.
Jak tu się nie zgodzić skoro za skarbnice wiedzy
dla wielu uchodzi „wikipedia”.
W gminie nie wypada to najgorzej, a starania o podniesienie poziomu czytelnictwa są

namacalne.
Czytanie Szymborskiej, ortograficzne potyczki, wielkie wspólne czytanie, rajd „Odjazdowa biblioteka” to tylko te ostatnie inicjatywy, by
pobudzić potrzebę sięgania po ksiazki. Sporo
na pewno miałyby do zrobienia na tym polu
sołectwa, gdzie dumnie stoją świetlice wiejskie.
To już jednak zależy od samych mieszkańców.
Raz jeszcze sięgając do wspomnianego raportu
właśnie na wsiach sytuacja wygląda tragicznie
jeśli chodzi o dostęp do ksiazek.
Wiedza z nich zaczerpnięta nie jest tak
ulotna jak to co mignie na ekranie komputera.
I jeszcze zdanie o pracownikach bibliotek.
To zawód bardzo sfeminizowany i już to chyba
powoduje, że w naszej gminie panie bibliotekarki nie mogą wymóc na władzach decyzji o budowie biblioteki godnej bogatej gminy. Zachęcam
radnych i urzędników do korzystania z zasobów
wiedzy tkwiącej w książkach, tam mogą znaleźć
uzasadnienie do podejmowanych działań na
rzecz rozwoju społeczności lokakalnej. Wiedza,
wiedza, jeszcze raz wiedza, decyduje o rozwoju
a dopiero potem o wygodach wyborców....
Z wyrazami uznania dla trudu Bibliotekarek
Gminy Kornik

31.05 - KONCERT PRZEPLATANY
POEZJĄ PT. „PIĘKNA NASZA POLSKA
CAŁA”. Wystąpią młodzi muzycy pod kierunkiem Pani Lidii Brych-Pedy. Wstęp wolny!
Filia Biblioteki w Bninie, godz. 17:00.
1.06- JAK NIE CZYTAM - JAK CZYTAM
- bijemy rekord w zbiorowym czytaniu na
Promenadzie. Zapisy od godz. 9:30. Start na
Placu Browarowym.
1.06 - XVII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH 2017. Świetlica wiejska w
Robakowie, godz. 9:00.
2.06 - V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
FOTOGRAFICZNY WIOSNA - KÓRNIK
2017 PT.: „LAS, NIEZWYKŁE FORMY
PRZYRODY” - WERNISAŻ.  Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 19:00.

4.06   - Festyn Parafialny w
Kamionkach po Mszy św. o 11.30
na parkingu przy kaplicy – Kamionki, ul.
Mostowa 45
6.06 - MUZYCZNY SPACER WSRÓD
KSIĄZEK - „PRZYGODA ZE SŁOWEM W
MOWIE I ŚPIEWIE”. Spotkanie dla dzieci
w wieku 5-9 lat. Biblioteka Publiczna w
Kórniku, godz. 17:30.
7.06 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka i próba teatru. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Informacje szczegółowe: Pl.
Niepodległości 41, Robert Jankowski (tel.
515 229 684), Magdalena Pawlaczyk (tel.
886 111 091).
8.06 - „USTA” UCZNIOWSKI SPEKTAKL TANECZNO-ARTYSTYCZNY 2017.
Gimnazjum w Robakowie, godz. 18:00.
10.06 - Spotkanie z Filipem Czekałą, autorem książek: „Historie Warte Poznania” i „Miasto
nie do Poznania”. godz. 15:00. Salka
Zakładu Dświadczalnego PAN, ul. Parkowa (za Kuźnia na Piaskach). Wstęp wolny.

21.06 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka i emisja głosu.Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje szczegółowe:
Pl. Niepodległości 41, Robert Jankowski
(tel. 515 229 684), Magdalena Pawlaczyk
(tel. 886 111 091).
25.06 - WIELKIE GRILLOWANIE. Kórnickie Błonie (teren przy hotelu Daglezja
- ul. Woźniaka 7). Start godz. 13:00.
27.06 - AKADEMIA SENIORA. Spacer
po parku z przewodnikiem i piknik. Arboretum w Kórniku, godz. 11:00. Informacje
szczegółowe: Pl. Niepodległości 41, Robert
Jankowski (tel. 515 229 684), Magdalena
Pawlaczyk (tel. 886 111 091).
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas
o tym: kultura@kornik.pl
Opracowała Zosia Fludra

11.06 - WARSZTATY: FOTOGRAFIA
PRZYRODY. Kórnicki Ośrodek Kultury (ul.
Prowent 6, Kórnik).
11.06 - XI PARAFIADA U WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KÓRNIKU. Ogród
przy probostwie (ul. Średzka 1, Kórnik),
godz. 13:00-20:00.

Filia w Bninie
serdecznie zaprasza
w dniu 31 maja (środa) o godz.17.00
na koncert przeplatany poezją pt.

„Piękna nasza Polska cała”
Wystąpią młodzi muzycy pod kierunkiem Pani Lidii Brych-Pedy
Wstęp wolny!

Czytelnik Tomasz Grześkowiak
- radny VI kadencji
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3.06 - FESTYN RODZINNY.   Aleja
Flensa - plac zabaw „Kogucik” - Biernatki,
godz. 14:00.
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Muzyczne spacery wśród ksiażek
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KOLARSTWO
PATRYK RAJKOWSKI ZDOMINOWAŁ
TOROWE MISTRZOSTWA POLSKI
SZEŚĆ MEDALI DLA KÓRNIKA
Aż sześć medali zdobyła reprezentacja
UKS Mróz Jedynka Kórnik
podczas torowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Pruszkowie. Najlepszym
sprinterem mistrzostw nie po
raz pierwszy okazał się były
Mistrz Europy i Wicemistrz
Świata juniorów Patryk Rajkowski, który zwyciężył w obu
konkurencjach sprinterskich.
W finale sprintu dwukrotnie
pokonał aktualnego Mistrza
Europy do lat 23 Mateusza
Rudyka Stal Grudziądz. Patryk nie pozostawił również
złudzeń kto jest najlepszy
w kraju w keirinie. Złoty medal już po raz ósmy z rzędu
wywalczyła ekipa z Kórnika
w wyścigu drużynowym na
dochodzenie na 4 km. Kórniczanki w składzie Weronika
Humelt, Nikol Płosaj, Viktoria
Żegleń, Monika Graczewska, oraz Alicja
Ratajczak w finałowym biegu jadąc na kolejny już rekord Polski doścignęły rywalki ze
Stali Grudziądz w połowie dystansu (wtedy
wyścig zostaje przerwany). Brązowy medal
przypadł też drużynie juniorek w składzie:
Natalia Szymczak, Joanna Golec, Alek-
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MARYSIA HOFFMANN TRZYKROTNĄ
MISTRZYNIĄ POLSKI
SZKÓŁEK KOLARSKICH
Po pięciu złotych medalach dobytych w roku
ubiegłym, Marysia Hoffman zawodniczka UKS
Jedynka Kórnik została trzykrotną Mistrzynią
Polski podczas rozegranych   Mistrzostwach
kraju dla szkółek kolarskich 2017.
Zawody odbyły się   Pruszkowie przed galą prezentującą
tegoroczny Tour De Pologne.  
Zawodniczki, które zakwalifikowały się do finału startowały w
trzech konkurencjach, na 250m
ze startu lotnego, w   wyścigu
punktowym i w wyścigu scterch.
We wszystkich trzech wyścigach
kolarstwo damskie miało tylko
jednego aktora, Marię Hoffman
z UKS Mróz Jedynka Kórnik,
która zdobyła kolejne swoje trzy
tytuły Mistrza Polski nie pozostawiajżc żadnych złudzeń kto jest
w tym momencie najlepszy w
kraju. Marysia wygrywała swoje
wyścigi zdecydowanie i jako
jedyna wróciła do domu z trzema
złotymi medalami. Dodatkowo
10 medalistów MP
dekoracja mistrzów Polski odbyła
się podczas gali prezentującej
Omnium. Przegrała srebro zaledwie o 1 tegoroczny Tour de Pologne. Dla młodziutkich
pkt z olimpijką i 4 zawodniczką Mistrzostw zawodników było ta uroczystość ogromnym
Świata Elity Darią Pikulik. Złoto zdobyła przeżyciem, a Marysia dodatkowo dostała
od organizatorów Polskiego Touru puchar dla
siostra Darii, Wiktoria.
najlepszego zawodnika Mistrzostw Szkółek.

sandra Jakubiak i Karolina Przybylak. Ta
ostatnia sprawiła ogromną niespodziankę
w konkurencji keirin, okazując się najlepszą juniorką w Polsce. Ostatni medal mistrzostw, brązowy, zdobyła niespodziewanie, ale jak najbardziej zasłużenie Weronika
Humelt w konkurencji kobiet w wieloboju

Paweł Marciniak
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– 18 maja 2017 KCSR OAZA Błonie

To już po raz 23 z okazji Dni Kórnika
został zorganizowany BIEG z Białą Damą.
W początkach tej imprezy bieg ten odbywał
się sprzed Zamku, ulicami dookoła   parku
kórnickiego z metą na Podzamczu, jeden raz
z rynku kórnickiego na Błonie. Raz też bieg ten
odbył się w Bninie a przebiegał trasą z rynku,
ul. Śremską , Piaskową , Błażejewską przez
przesmyk w kierunku cmentarza i z metą na
rynku. Od kilkunastu lat trasa biegu głównego
przebiega od ul. Zwierzynieckiej w Bninie, przez
Zwierzyniec do OSiR – Błonie Kórnik. By dać
możliwość uczczenia święta uczniom naszych
szkół w ramach imprezy odbywają się także biegi dla najmłodszych. Honorujemy i nagradzamy
najmłodszych i najstarszych biegaczy z gminy
Kórnik. Ogółem wystartowało ponad 200 osób.

Najstarszymi biegaczami byli: Piotr Majewski i Agnieszka Smolińska a najmłodsi  to
Oliwia Szkudlarek i Szczepan Słodkiewicz.
Wyżej wymienieni zostali nagrodzeni
atrakcyjnymi upominkami oraz pamiątkowymi
dyplomami. Wśród wszystkich uczestników
poszczególnych biegów rozlosowano wiele
nagród pocieszenia.
Nagrody zakupiono z funduszy Miasta
i Gminy Kórnik a organizatorami imprezy byli:
KCSiR Oaza Błonie, pracownicy tej instytucji
oraz działacze SZS, nauczyciele szkół .Szczególne podziękowania należą się uczennicom
Gimmnazjum w Kórniku oraz uczniom Zespołu
Szkół w Kórniku, bez których trudno by było
przeprowadzić tę imprezę.
ARA

WYNIKI tegorocznego biegu:
Roczniki 2005 i młodsze dziewczęta
- startowało 47 osób
1.Dłużyk Ola- Kórnik
2.Antoniak Gabriela-Kórnik
3.Płosaj Wiktoria-Kórnik
4. Karaszewska Amelia- Bnin
5. Jankowiak Julia - Kamionki
6. Bazanowska Roksana- Radzewo
Roczniki 2005 i młodsi chłopcy
- startowało 37 osób.
1. Kamiński Norbert – Kórnik
2. Loga Jakub – Bnin
3. Mendel Filip- Kórnik
4. Syk Wojciech- Kórnik
5. Zygmanowski Ignacy-Kórnik
6. Suszka Franciszek- Kórnik.
Bieg Główny
– kobiety startowało 47 osób
1. Lejman Sandra – Kórnik
2. Twardowska Agata- Kamionki
3. Rumińska Sylwia- Kórnik
4. Jurota Martyna- Bnin
5. Szymaniak Karolina – Bnin
6. Kapitan Karolina- Kórnik
Bieg Główny
– mężczyźni- startowało 68 osób.
1. Bankiewicz Łukasz- Gułtowy
2. Kowalski Maciej- Gułtowy
3. Gabski Tymoteusz- Kórnik
4.  Majewski Piotr- Kórnik
5. Smoliński Jan - Biernatki
6. Stępa Mateusz - Robakowo

Bardzo Kórnicki Maraton Lednicki

Praca
* *Pizzeria con Piselli w Borówcu przyjmie do pracy kierowcę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin (również osobę starszą). Tel. 501 443 016
*POLOmarket w Kórniku poszukuje kasjerów i do obsługi na stoisku mięsnym. Informacja w sklepie lub pod nr tel. 518 011 018
*Poczta Polska S.A. zatrudni listonoszy na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Tel. 502 016 636
*Praca na pół etatu w saloniku prasowym mieszczącym się w Netto w Kórniku. Tel. 502 331 962
*Zatrudnimy do pracy w ochronie w Czołowie k. Kórnika. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. 531 533 200.
*Praca na pół etatu w saloniku prasowym mieszczącym się w Netto w Kórniku. Tel. 502 331 962
*Sprzątanie mieszkań i biur, mycie okien itp. Tel. 533 545 222
*Pani podejmie stała pracę przy sprzątaniu w Kórniku. Tel. 731 902 360
*Wykonam usługi kosą spalinową. Tel. 881 212 307
*Mężczyzna podejmie prace np. kopanie ogródka, prace porządkowe. Kórnik i okolice. Tel. 507 290 015
*Kobieta podejmie prace np. mycie okien, sprzątanie mieszkań. Kórnik i okolice. Tel. 723 852 650
*Emerytka zaopiekuje się dzieckiem na godziny, w weekendy, wakacje, Kórnik. Tel. 784 605 101
*Szukam pracy. Mycie okien: w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 8:00-12:00. Tel. 510 718 741
*Szukam pracy. Prace w ogrodzie lub jako pracownik gospodarczy. Tel. 573 395 604

Inne
*Sprzedam silnik elektryczny 5,5 kW. Tel. 727 539 587
*Sprzedam zbiornik o pojemności 10 m³ z żywicy poliestrowej. Tel. 508 578 642
*Masaż leczniczy/antycelulitowy, rehabilitacja domowa, z dojazdem do domu pacjenta. Tel. 601 592 707
*Sprzedam quada (na pedały). Tel. 501 728 515
*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
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi sklepy w Czmoniu i Kromolicach. Tel. 663 977 343
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi  lokal o pow. ok. 83 m² parter przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 1 . Tel. 663 977 343
*Dwie działki budowlane, atrakcyjne położenie, Gądki. Tel. 61 8 171 394
*Poszukuję pracownika przy elewacji i wykończeniu wnętrz. Tel. 691 291 313
*Wertykulacja trawników (od 40 gr/m²), koszenie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Sklep ogrodniczy Bnin ul. Zwierzyniecka 38 oferuje kwiaty rabatowe, cebule kwiatowe, byliny, nasiona, flance, zioła, nawozy, ziemię, korę. Zapraszamy 9.00-18.00.
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli  tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490  
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Montaż płotów panelowych, siatki ogrodzeniowej, furtek, bram, demontaż starych ogrodzeń. Tel. 572 386 490
*Sprzedam łódź plastikową, waga 40 kg. Tel. 607 503 854
*Sprzedam młot wyburzeniowy Hilti Te 905, wkrętarkę o dużej mocy SF 150 A. Tel. 784 825 329
*Sprzedam wannę narożnikową z hydromasażem, wym. 90x140, nieużywana. Tel. 784 825 329
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 618 190 587
*Do wynajęcia lokal 24 m na osiedlu w Kórniku - przy szkole podstawowej. Tel. 795 695 162
*Systemy alarmowe, ppoż, kontroli dostępu, kamery, elektryka, montaż, serwis. Tel. 792 002 229
*Sprzedam opony 4 sztuki po 50 zł. Rozmiar: 205/55 R 16. Tel. 509 754 927
*Wynajmę pomieszczenia około 100 m2 z możliwościa zrobienia miejsc parkingowych. Bnin. Tel. 886 111 091

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.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant
Kórnik” zaprasza po raz kolejny do udziału w Maratonie Lednickim. To sportowe
i duchowe wydarzenie od wielu już lat
organizowane jest pod przewodnictwem
prezesa Stowarzyszenia „Brylant” Krzysztofa Buszkiewicza.
Bieg nie jest wyścigiem, grupa biegnie
razem w ustalonym tempie. Jest okazja do
modlitwy i refleksji. Finisz pod Brama Rybą
to zawsze niebagatelne doznanie.

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,

Organizatorzy zapraszają także osoby,
które chcą pomóc w organizacji biegu.
Każda para rąk i każdy rodzaj wsparcia
mile widziany.
Kontakt : 604 640 306
ŁG
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Następny numer Kórniczanina ukaże się
9 czerwca 2017 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 1 czerwca 2017 r.
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