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Prosto

skiego w kwocie około 2,5 mln oraz Miasta
i Gminy Kórnik, której wkład rzeczowo-finansowy wynosi około 4,2 mln zł. Inwestorem
budowy sieci wodociągowej będzie Aquanet.
Całość inwestycji z siecią wodociągową oraz
wykupami gruntów wyniesie około 15 mln.

z Ratusza
Kolejne obrady Rady Kuratorów
Rada Kuratorów FZK obradowała 22 grudnia. Szczegółowo omówiono propozycję
zorganizowania w tzw. Księżówce w Zakopanym centrum edukacyjnego promującego m.in. wiedzę o wkładzie Władysława
Zamoyskiego w historię Tatr oraz związki
Kórnika i ziem tatrzańskich. Przedstawiono
również program działalności Domu Seniora
w Jarosławcu.
Zmodernizują wodociąg
3 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz
kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak spotkali się z dyrektorem Andrzejem
Kazirodem oraz innymi przedstawicielami
spółki Aquanet. Omawiano współpracę

3

w zakresie modernizacji połączenia wodociągowego pomiędzy Gądkami a Szczodrzykowem. Inwestycja ma zostać przeprowadzona
równolegle do prac przy przebudowie drogi
Gądki - Szczodrzykowo. Modernizacja wodociągu pozwoli w przyszłości na objęcie
kolejnych wsi (Szczodrzykowa, Runowa,
Pierzchna i Kromolic) obsługą przez Aquanet,
ale także umożliwi zapewnienie wody dla
kolejnych inwestycji przy ul. Stachowskiej
oraz zagwarantuje bezpieczeństwo dostawy
wody dla Gądek, Robakowa oraz Dachowy.
Kolejne spotkanie dotyczące tej inwestycji
odbyło się 8 stycznia a uczestniczyli w nim
także przedstawiciele Starostwa Powiatowego – dyr. Maciej Andryszak i dyr. Marek
Bereżecki. Ustalono szczegóły trójstronnej
współpracy. Przypomnijmy, że głównym
inwestorem modernizacji drogi Gądki-Szczodrzykowo będzie Powiat Poznański, przy
współfinansowaniu Wojewody Wielkopol-

Zgromadzenie Sater
W dniu 9 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników spółki Sater
Kórnik. Podczas posiedzenia przyjęto plan
rzeczowo-finansowy spółki na 2018 r. Budżet
spółki po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 804.000 zł, na którą składa
się dopłata od Wspólnika (Gminy) 774.000 zł
oraz prowizja ze sprzedaży energii uzyskanej
ze składowiska 30.000 zł.
Spotkania świąteczne
W ostatnim okresie burmistrzowie i radni
brali udział w wielu spotkaniach opłatkowych
i noworocznych organizowanych przez organizacje, firmy, środowiska gminne.
◊ opr. ŁG

Budżet 2018

W dniu 15 listopada 2017 r. przekazany został
do Biura Rady projekt budżetu na 2018 r.
Do projektu wniesiono poprawki zgłaszane
na Komisjach Rady i zaproponowane przez
Komisję Budżetu i Finansów, a także autopoprawki wniesione przez Burmistrza.
Projekt budżetu z uwzględnionymi zmianami
został przyjęty jednomyślnie przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 28 grudnia 2017 r.
Projekt budżetu na 2018 rok zakłada:
- dochody w wysokości 161.656.432 zł
- wydatki w wysokości 176.606.432 zł.
W stosunku do 2017 jest to wzrost o 4,8% po
stronie dochodów i wzrost o 11,07% po stronie wydatków. (W 2017 r. dochody wyniosą
154.239.826,35 zł, a wydatki 158.999.835,35
zł – wg planu na dzień 29 listopada br.).
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 14.950.000
zł, który będzie sfinansowany przychodami
z emisji obligacji.
Dochody
Struktura dochodów przedstawia się następująco:
- 57,32 % dochody podatkowe od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
92.658.900 zł (było 87.115.304 zł);
- 22,02% - dotacje na zadania własne oraz na
zadania z zakresu administracji rządowej –
35.604.928 zł (było 35.710.084 zł),
- 11,59 % - subwencja ogólna 18.743.081 zł

(było 17.092.674 zł), w tym część oświatowa
18.652.284 zł (było 16.984.412 zł);
- 9,07 % - pozostałe dochody, w tym m.in.:
- ze sprzedaży składników majątkowych
2.907.024 zł,
- wpływy realizowane przez KCRiS OAZA
w kwocie 4.315.154 zł,
- dzierżawa i najem składników majątkowych
gminy w kwocie 494.416 zł (poza dochodami
KCRiS OAZA).
W pierwszej pozycji (dochody od osób prawnych i fizycznych ):
- 45.692.413 zł - podatek od nieruchomości
(28,27% dochodów gminy) (było 43.889.896
zł), w tym 39.482.632 zł od osób prawnych
(było 37.780.360 zł), 6.209.781 zł od osób
fizycznych (było 6.109.536 zł),
- 36.852.415 zł - to 37,98% (było 37,89%)
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych (22,81% dochodów gminy) (było

32.700.828 zł),
- 2.850.000 zł - to 6,71% udział w podatku
dochodowym od osób prawnych (1,76 %
dochodów gminy) (było 2.850.000 zł),
- 2.300.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (1,42% dochodów) (było
2.300.000 zł),
- 1.377.318 zł - podatek od środków transportu (0,85 % dochodów) ( było 1.431.433 zł),
- 1.203.665 zł – podatek rolny (0,74 % dochodów gminy) (było 1.216.045 zł).
(cd. na str 4)

nr 1/2018

(cd ze str. 3)
Inne dochody :
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 5.050.000 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
530.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego
1.415.000 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków na
terenie gminy 15.000 zł,
-podatek od spadków i darowizn 50.000 zł,
- opłata za posiadanie psów 20.000 zł,
- opłata targowa 20.051 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
podwyższone średnio o 1,9% w stosunku
do stawek obowiązujących w gminie Kórnik
w 2017 roku.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku
rolnego przyjęto stawkę 52,49 zł za kwintal
żyta, tj. 131,23 zł z 1 ha przeliczeniowego, a do
obliczenia stawki podatku leśnego przyjęto
cenę drewna tartacznego w kwocie 197,06
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 (176.606.432 zł)
Przy opracowaniu projektu wydatków założono:
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 2,3%,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3%.
Struktura wydatków przedstawia się następująco :
- 73,39 % wydatki bieżące 129.618.395 zł
(było 123.457.359,80 zł),
- 26,61 % wydatki majątkowe 46.988.037
zł (było 35.542.475,55zł).
Według działów klasyfikacji budżetowej struktura tych wydatków jest następująca :
- 25,98 % oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 45.878.736 zł
(było 54.702.969 zł),
- 19,22 % transport i łączność 33.948.161 zł
(było 18.074.624 zł),
- 17,26 % pomoc społeczna i rodzina
30.476.333 zł (było 30.512.232 zł),
- 9,36 % gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 16.543.990 zł (było 14.867.141 zł),
- 6,81 % administracja publiczna 12.028.610
zł (było 10.851.109 zł),
-6,38 % kultura fizyczna i sport
11.268.314 zł (było 8.909.559 zł),
- 3,68% turystyka 6.500.000 zł (było 230.000 zł),
- 3,61 % różne rozliczenia 6.365.228 zł (było
3.635.899zł),
-1,82% gospodarka mieszkaniowa
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- Środowiskowy Dom Samopomocy
666.250 zł (było 652.368 zł)
- Ochotnicza Straż Pożarna 902.600 zł (było
681.023 zł)
- Straż Miejska 843.100 zł (było 837.580 zł)
- Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
7.672.944 zł (było 7.011.437 zł)
W 2018r. planuje się wykonać 90 zadań inwestycyjnych o wartości 40.360.850 zł. Zadania
inwestycyjne to m.in.:
- w zakresie oświetlenia – kwota 1.115.500
zł (21 zadań)
- w zakresie dróg, chodników i placów – kwota
17.351.950 zł (30 zadań),w tym:
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od
pętli autobusowej przy węźle Koninko na
3.207.000 zł (było 6.481.811 zł),
- 1,61 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.841.905 zł (było 5.219.313 zł),
- 1,53% rolnictwo i łowiectwo 2.704.000 zł
(było 1.387.048 zł),
- 1,03% bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 1.810.300zł (było 1.732.418zł),
- 0,81 % obsługa długu publicznego
1.436.000 zł (było 847.000 zł),
- 0,49 % działalność usługowa 872.491 zł (było
820.000 zł),
- 0,41% pozostałe 725.364 zł.
Po stronie wydatków największymi
pozycjami są:
- oświata i wychowanie 26% (45.878.736 zł)
w tym: szkoły podstawowe 26.847.403 zł (było
23.933.964 zł), przedszkola 6.558.048 zł (było
5.406.881 zł), punkt przedszkolny 112.811 zł
(było 106.814 zł), przedszkola niepubliczne
3.794.448 zł (było 3.247.750 zł).
Wydatki majątkowe 6.701.135 zł (było
20.132.058 zł). Środki dla innych gmin za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli
poza terenem gminy Kórnik 949.000 zł (było
1.065.000 zł)
Na szkoły podstawowe przeznaczymy w 2018 r.
kwotę 24.671.142 zł przy subwencji na te
zadania w wysokości 18.652.284 zł (różnica
6.018.858 zł),
- pomoc społeczna i rodzina łącznie 17%

(30.476.333 zł), w tym zadanie z zakresu
programu 500+ realizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w wysokości 18.131.571
zł. oraz transport i łączność 19% (33.948.161
zł), w tym:
- środki na zadania własne Miasta i Gminy
Kórnik dla Spółki KOMBUS w wysokości
3.636.048 zł,
- komunikacja na terenie gmin: Środa
Wlkp., Zaniemyśl, Miłosław, Kleszczewo, Kostrzyn, Krzykosy, Nowe Miasto w wysokości
4.060.431 zł,
- dotacja dla M. Poznania w wysokości
1.205.000 zł,
- remont i utrzymanie infrastruktury drogowej
w wysokości 2.255.000 zł,
- utrzymanie przystanków na terenie gminy
w wysokości 195.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości
21.763.682 zł.

- budowa chodnika przy ul. Młyńskiej do 20
Października w Kórniku w kwocie 70.000,00
zł – zadanie kontynuowane,
- budowa chodnika w Robakowie przy
ul. Szerokiej na odcinku od ul. Dworcowej do
ul. Topolowej w kwocie 250.000,00 zł,
- budowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Dworcowej w Kórniku w kwocie
300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa dróg na terenie Gminy Kórnik (projekty) w kwocie 300.000,00 zł,
- budowa dróg, chodników, oświetlenia
i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa
w Kórniku w kwocie 3.220.000,00 zł – zadanie
kontynuowane,
- budowa drogi Huby Konarskie (projekt)
w kwocie 20.000,00 zł,
- budowa drogi na os. Owocowe Wzgórze

danie kontynuowane,
- przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej
w Borówcu w kwocie 864.000,00 zł – zadanie
kontynuowane,
- przebudowa ul. Leśnej i Polnej w Szczodrzykowie w kwocie 531.000,00 zł – zadanie
kontynuowane,
- przebudowa ul. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie w kwocie 527.200,00 zł – zadanie
kontynuowane,
- przebudowa ul. Wierzbowej w Mościenicy
w kwocie 800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa parkingu przy świetlicy we wsi Robakowo-osiedle w kwocie 217.750,00 zł,
- budowa parkingu przy ul. Krasickiego
w Kórniku w kwocie 200.000,00 zł – zadanie
kontynuowane,

Wizualizacja rozbudowanej szkoły w Bninie.
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Projekt modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie.
Modernizowana będzie remiza OSP w Szczytnikach.

Wizualizacja kolejnego fragmentu promenady.

Wydatki przeznaczone na jednostki organizacyjne gminy i inne (nie wg działów
klasyfikacji budżetowej):
- Spółka KOMBUS 7.501.479 zł (było
8.505.026 zł)
- Kórnicki Ośrodek Kultury 880.000 zł (było
814.000 zł)
- Biblioteka Publiczna 654.900 zł (było
1.315.700 zł)
- Ośrodek Pomocy Społecznej 27.922.897 zł
(było 28.538.499 zł)
drodze S-11 do miejscowości Żerniki w kwocie
506.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa chodnika do os. Przylesie w Kórnik
(Bnin) w kwocie 900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa chodnika na odcinku od budynku nr
9 do przystanku autobusowego w Żernikach
w kwocie 2.000,00 zł – środki z funduszu
sołeckiego,
- budowa chodnika na ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach (projekt) w kwocie 40.000,00
zł – Budżet Obywatelski,
- budowa chodnika od ul. Poznańskiej
w kierunku stacji PKP do końca zabudowań
w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 7.000,00
zł – środki z funduszu sołeckiego,
- budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej
w Radzewie (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,

w Dziećmierowie (projekt) w kwocie 10.000,00
zł – środki z funduszu sołeckiego,
- budowa drogi w Czmońcu w kwocie
1.500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa ul. Krauthofera w Kórniku (Bnin)
w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- przebudowa ul. Szarych Szeregów w Kórniku
w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- przebudowa ul. Szkolnej w Borówcu (projekt)
w kwocie 45.000,00 zł (w tym środki funduszu
sołectwa Borówiec i Borówiec Nowy),
- przebudowa ul. Azaliowej w Robakowie
w kwocie 291.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- przebudowa ul. Dolnej, Murarskiej i Nowej
w Kamionkach w kwocie 511.000,00 zł – za-

- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 53.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz
z zakupem środków transportu publicznego
w kwocie 4.957.000 zł (zadanie finansowane
ze środków unijnych) – zadanie kontynuowane,
- w zakresie turystyki i kultury fizycznej (9
zadań) – kwota 10.028.000 zł, w tym:
1. budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie
6.500.000,00 zł,
2. zagospodarowanie terenu przy Placu Browarowym w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł,
(cd. na str. 6)
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(cd. ze str. 5)
3. budowa oświetlenia boiska w Kórniku
(Bnin) w kwocie 30.000,00 zł,
4. budowa zaplecza szatniowego przy boisku
w Szczodrzykowie w kwocie 100.000,00 zł,
5. przebudowa stadionu sportowego na terenie CRiS Oaza (Błonie) w kwocie 2.450.000,00
zł – zadanie kontynuowane,
6. wykonanie pomostów na kąpielisku CRiS
OAZA(Błonie)
w kwocie 208.000,00 zł –
zadanie ujęte w planie CRiS OAZA.
- w zakresie oświaty – kwota 6.530.000 zł (6
zadań), w tym:
1. budowa boiska przy SP nr 1 w Kórniku
w kwocie 800.000,00 zł,
2. budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku (Bnin) w kwocie
10.000,00 zł (zadanie ujęte w planie SP Nr 2),
3. rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kórniku (Bnin) w kwocie 4.800.000,00 zł –
zadanie kontynuowane,
Przebudowywana bdzie ul Szkolna w Borówcu

Przy ul. Granicznej w Borówcu powstanie oświetlenie.

12 stycznia 2018 r.
3. budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Kórniku (Bnin) w kwocie 30.000,00 zł,
4. budowa przyłącza wody przy placu zabaw
w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w kwocie 45.000,00 zł,
5. budowa siłowni we wsi Robakowo-wieś
(projekt) w kwocie 1.400,00 zł,
6. budowa świetlicy w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 35.000,00 zł,
7. budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie w kwocie
200.000,00 zł – Budżet Obywatelski,
8. budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej
w Dachowie w kwocie 10.000,00 zł – środki
za funduszu sołeckiego,
9. przebudowa lokalu w budynku Rynek 17
w Kórniku (Bnin) na toalety (projekt) w kwocie
15.000,00 zł,
10. przebudowa toalet na Prowencie oraz
przebudowa parkingu wraz z kanalizacją

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy
stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi
powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo
w kwocie 3.510.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego
na dofinansowanie opracowania projektu
budowy wiaduktu w Koninku w kwocie
100.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy sygnalizacji
świetlnej w Prusinowie w kwocie 34.000 zł,
- zakup nieruchomości przez gminę w kwocie
1.075.000 zł, w tym na zakup nieruchomości
przy Pl. Niepodległości w Kórniku (II transza
w wysokości 600.000 zł) oraz nieruchomości
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku (II
transza w wysokości 175.000 zł),
- zakup sprzętu komputerowego i innych

Przy stacji kolejowej „Kórnik” powstanie węzeł przesiadkowy

W tym miejscu powstanie placówkiwsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku.

- aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM
w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na
zakup sprzętu,
- zakupy majątkowe związane z gospodarką
komunalną w kwocie 40.070 zł (fundusz
sołecki),
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku
w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie,
- zakupy majątkowe Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Kórniku w kwocie 126.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 91.750 zł.
Kwota Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018 wynosi
680.300 zł.
Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski
Miast i Gminy Kórnik:
- projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie w kwocie 200.000 zł,
- budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz
doposażenie placu zabaw w Prusinowie
w kwocie 200.000 zł,
- Rozświetlone Kamionki w kwocie 200.000 zł,
- Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w kwocie 40.000 zł,
- Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim
sołectwie w kwocie 18.000 zł,
- Rowerowa Gmina 2018 w kwocie 9.800 zł,
- Akademia e-Seniora, kurs komputerowy
w kwocie 8.500 zł,
- Akademia przygody Seniora w kwocie
4.000 zł.
W budżecie na 2018 rok wydzielono środki
na fundusz sołecki.
Planowana łączna kwota to 995.185 zł
(w 2017r. było 814.183 zł).
W wydatkach zaplanowano kwotę 874.500
zł dla organizacji pozarządowych (było
767.866 zł).
W 2018r. Gmina Kórnik wpłaci do budżetu
Państwa z tytułu podwyższonych dochodów
3.789.178 zł (o 884.179 zł więcej niż w 2017 r.) .

4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Radzewie w kwocie 170.000,00 zł,
5. rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie
w kwocie 700.000,00 zł
- w zakresie infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej - kwota 3.808.000 zł (9 zadań).
- w zakresie infrastruktury społecznej – kwota
1.527.400 zł (15 zadań),w tym:
1. budowa budynku gospodarczego przy
świetlicy w Czmońcu w kwocie 30.000,00 zł,
2. budowa ogrodzenia placu zabaw w Czmońcu w kwocie 11.000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego,

deszczową w kwocie 250.000,00 zł – zadanie
kontynuowane,
11. budowa świetlicy w Prusinowie w kwocie
590.000 zł (zadanie finansowane ze środków
unijnych) – zadanie kontynuowane,
Planuje się również wydatki majątkowe
(kwota 6.627.187 zł), w tym:
- dotacja w kwocie 767.732 zł, otrzymana
z Województwa Wielkopolskiego, przekazana
do Powiatu Poznańskiego w ramach środków
z programu WRPO na lata 2014-2020, na
dofinansowanie realizacji zadania: Budowa

wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta
i Gminy Kórnikw kwocie 291.500 zł,
- zakupy majątkowe dla OSP kwocie 5.000 zł,
- zakupy majątkowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 171.135 zł,
- zakupy majątkowe w OPS w Kórniku w kwocie 10.000 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w kwocie 45.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych w kwocie
10.000 zł,
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W wydatkach przewidziano również odsetki
od wyemitowanych przez gminę obligacji
oraz pożyczki z inicjatywy Jessica, na ogólną
sumę 1.416.000 zł, co stanowi 0,80% planowanych wydatków.
W 2018 roku planuje się przychody w łącznej
kwocie 24.100.000 zł z tytułu emisji obligacji
komunalnych.
Nową emisję w kwocie 20.000.000 zł planuje
się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego
z realizacją wydatków majątkowych oraz
spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Spłatę
obligacji planuje się w latach 2021 – 2027.
Po stronie rozchodów uwzględniono wykup
obligacji na łączną kwotę 7.550.000 zł oraz

spłatę pożyczek w łącznej kwocie 1.600.000
zł, z czego pożyczka MyPlace – 1.000.000 zł
i pożyczka z inicjatywy JESSICA – 600.000 zł.
Łączna kwota przypadających wypłat w roku
2018 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi
10.566.239 zł, co stanowi 6,53% planowanych
dochodów.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.
z 2017r. poz. 2077) maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty wynosi 21,39%. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na
koniec 2018 roku wyniesie 48.239.555,45 zł,
co stanowi 29,84% planowanych dochodów.
Sytuacja finansowa gminy jest bardzo
stabilna, o czym świadczy wysoka pozycja
w rankingu dotyczącym dynamiki rozwoju
gmin. Gmina ponownie zajęła IV miejsce
w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich pod
względem zrównoważonego rozwoju.
Niezależnie od tego, pod względem zdolności kredytowej Gmina zajmuje 6 miejsce
w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej zawiera prognozowane dochody i wydatki gminy na lata
2018 – 2027. Zakłada się wzrost dochodów

i wydatków średnio o 2-3% rocznie.
W żadnym roku Gmina nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, który
dla Gminy Kórnik po roku 2019 będzie się
kształtował na poziomie ok. 16%.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
będzie wynosiła od 7% w roku 2018, do
1,43% w roku 2027.
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć, w którym zapisano 50 zadań.
Najważniejsze zadania zapisane w WPF, to:
1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy PKP Kórnik ze ścieżką pieszo-rowerową (Dziećmierowo – Runowo),
2. Budowa dróg, chodników i oświetlenia,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej,
4. Budowa promenady (III i IV etap),
5. Rozbudowa szkół w Kórniku (Bnin) i Radzewie,
6. Rozbudowa przedszkola w Szczodrzykowie,
7. Budowa nowego kompleksu oświatowego
w Kórniku (Bnin)
8. Budowa placówki wsparcia dziennego osób
starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku.
Te inwestycje zapewniają zrównoważony
rozwój Gminy Kórnik w kolejnych latach.
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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Zmiany, zmiany, zmiany...

Początek nowego roku to zwykle okres wdrażania nowych rozwiązań, wprowadzania zmian. Tak też jest również w styczniu 2018 roku. Zmiany w systemie segregacji
odpadów dotyczą całego kraju. Wprowadzenie darmowej komunikacji na niektórych
liniach obsługiwanych przez KOMBUS dotyczy naszej gminy.
Darmowa komunikacja
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy od
dnia 1 stycznia 2018 roku bezpłatne będą linie
580 (Kórnik-Jeziory Wielkie), 582 (Kórnik-Środa Wlkp.), 590 (Kórnik- Szczodrzykowo), 591
(Kórnik-Kromolice), 592 (Kórnik-Robakowo),
593 (Kórnik-Szczytniki), 594 (Kamionki-Kórnik).
Zostały uruchomione także dwie linie dar-

mowe: Linia 595 w nowym przebiegu obejmującym Czołowo, Radzewo, Czmoń, Bnin oraz
linia 598 (Gądki - Szczodrzykowo). Wdrożono
je testowo i jak informuje przewoźnik, jeżeli
będą ciszyć się zainteresowaniem mieszkańców pozostaną na stałe w rozkładach jazdy
przedsiębiorstwa KOMBUS. Bezpłatna jest

także linia 596, która na linii Czołowo-Kórnik
zastąpiła zawieszoną linię 583.
Płatne pozostaną linie 501, 502, 560, 561,
czyli linie do Poznania oraz obsługiwane przez
KOMBUS na zlecenie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu linie 511, 512, 527.
Zmiany dotyczące komunikacji autobusowej
mają między innymi na celu dostosowanie systemu połączeń autobusowych do
zapowiadanego w pierwszym półroczu
bieżącego roku uruchomienia Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej na trasie Jarocin-Poznań.

pppp
Dzięki PKM w ciągu dnia co godzinę, a w godzinach szczytu nawet co 30 minut, dojedziemy
pociągiem do centrum Poznania.
Urząd Miasta i Gminy Kórnik zamierza również przeorganizować komunikację na terenie
Kamionek, Borówca, Szczytnik i Koninka, tak
aby zapewnić bezpłatny transport do Gądek.
Z tego miejsca można dojechać do Poznania
autobusem (trasą S11), oraz Poznańską Koleją
Metropolitalną. Jednakże zmiany te wymagają
oprócz wypracowania zasad, podpisania
nowego porozumienia z ZTM Poznań. Na
chwilę obecną zarezerwowano w uchwale
Rady Miasta i Gminy o bezpłatnej komunikacji
dodatkowe numery linii ( 597, 598, 570, 599),
które będą uruchamiane w przyszłości.
W dniu 2 stycznia UMiGK wraz z „KOMBUS”
wprowadził elektroniczny rozkład jazdy
KiedyBUS, dzięki aplikacji można sprawdzić
rozkład jazdy z wybranego przystanku na
terenie Gminy, a co więcej dowiemy się kiedy
przyjedzie autobus w czasie rzeczywistym.
Odpady
Nowe przepisy dotyczące segregcji odpadów
opisywaliśmy już w numerze 19/2018 roku
z 10 listopada 2017 roku. Przypomnijmy, że
zmiana obejmie segregację odpadów komunalnych typu Tetrapak – kartony po mleku
i napojach, które należy wrzucać do worka/
pojemnika żółtego – na opakowania z metali
i tworzyw sztucznych.
Dodatkowo od 2018 roku poszerzona została
zbiórka odpadów biodegradowalnych, która
obejmie nie tylko odpady zielone.
Do pojemników/ worków na odpady ulegają-

ce biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:
1) odpady zielone powstałe w przydomowych
ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty
i ścięte kwiaty;
2) odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.),
3) resztki jedzenia (z wyłączeniem kości).
Do pojemników/worków na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:
1) kości zwierząt;
2) odchodów zwierząt;
3) popiołu;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni;
8) innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od
stycznia 2018r. wyglądać będzie następująco:
- dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 1 raz na 2
tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada
i co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie
od 1 grudnia do ostatniego dnia
Lutego,
-dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej 1 raz na
tydzień w okresie od 1 marca do 30 listopada
i co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie
od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego,
- dla nieruchomości niezamieszkałej co najmniej 1 raz w miesiącu.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane
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są zgodnie z harmonogramem wywozu
odpadów komunalnych dla nieruchomości
zamieszkałych.
Aby oddać bioodpady należy zaopatrzyć się
w odpowiednie brązowe worki lub pojemniki
o kolorze brązowym (szczegóły w materiale
z numeru 19/2017 str. 9 lub na stronie internetowej www.kornik.pl). Dopuszcza się oddanie
przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk
worków z odpadami zielonymi. Ale uwaga!
Odbierane będą worki wypełnione minimum
w połowie. Dla osób lub gospodarstw domowych, które w ciągu okresu pomiędzy odbiorami wyprodukują mało odpadów (mniej niż
pół worka) lepiej będzie, jeśli zaopatrzą się
w kubeł. Te będą opróżniane bez względu na
ilość zgromadzonych śmieci.
Segregowanie odpadów biodegradowalnych
jest bardzo ważne dla środowiska. Nie należy
ich umieszczać wśród innych odpadów, gdyż
sposób utylizacji tego rodzaju śmieci różni się
od pozostałych. Jeśli jednak ktoś we własnym
zakresie kompostuje odpady biodegradowalne, nie musi ich oddawać przewoźnikowi.
Istotne jest jednak, by w deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami składanej
w UMiG Kórnik zaznaczyć ten fakt.
Nadal ważą się losy przetargu na odbiór odpadów w roku bieżącym. Ze względu na brak
rozstrzygnięcia przetargu w planowanym
terminie w styczniu nasze odpady odbierze
firma ze Śremu, która wykonywała to zadanie
w ubiegłym roku.
◊ ŁG

Porozumienie w sprawie izby wytrzeźwień
Od 1 stycznia 2018 roku poznańska izba
wytrzeźwień będzie również dla mieszkańców powiatu poznańskiego. To efekt
porozumienia, które zainicjował powiat
poznański na wniosek gmin. Rada Powiatu
w Poznaniu podjęła już uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt w takiej
placówce. Osoba, która do niej trafi, zapłaci
250 złotych.
- Po wypowiedzeniu naszym mieszkańcom
umowy na świadczenie takich usług przez
miasto Poznań, powstał poważny problem.
Dzięki porozumieniu samorządów, podjęliśmy starania, by osoby nietrzeźwe, które
potrzebują pomocy, nie były wożone po
całej Wielkopolsce, tylko trafiały do najbliższej placówki w Poznaniu – wyjaśnia Jan
Grabkowski, starosta poznański.
O stworzenie takiej możliwości wnioskowali wójtowie i burmistrzowie m.in. gmin
Mosina, Swarzędz, Komorniki oraz Luboń.
Pozostałe samorządy z powiatu również
przystąpiły do porozumienia. Zakłada ono
prosty podział zadań.
- Izby mogą prowadzić jednostki samorządu
terytorialnego w miastach liczących powy-

żej 50.000 mieszkańców i organy powiatu.
W przypadku powiatu poznańskiego nie ma
gminy, która spełnia ten wymóg. Dlatego
przejęliśmy rolę organizatora – tłumaczy
starosta Jan Grabkowski. – Ogłosiliśmy
konkurs na prowadzenie tego zadania.
Wygrał ośrodek Monaru, który prowadzi
izbę wytrzeźwień dla Poznania.
Dzięki temu sfinansowane zostanie 7 miejsc
w poznańskim Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Tym samym szacunkowy koszt wynosie 450 tysięcy złotych. Udział finansowy
samorządów uzależniony będzie od liczby
mieszkańców obliczanych na podstawie
GUS. Powiat poznański poniesie natomiast
koszty obsługi tego zadania i koszty egzekucji opłat administracyjnych za pobyt w tzw.
izbie wytrzeźwień, jeśli osoby pozostające
pod jej opieką nie uiszczą rachunku.
Jak przyznaje Tomasz Zwoliński, zastępca
burmistrza Swarzędza, inicjatywa zrodziła
się ze wspólnego problemu gmin i powiatu. Od 1 stycznia 2017 roku w Ośrodku dla
Osób Nietrzeźwych w Poznaniu nie są przyjmowane osoby z terenu 17 podpoznańskich
gmin. Trafiają więc one albo do placówek

w innych powiatach, albo do SOR-ów.
- To było nieracjonalne działanie – mówi
Tomasz Zwoliński. – Policyjny patrol musiał
przewozić osoby w stanie upojenia alkoholowego przykładowo aż do Szamotuł lub
Gniezna, co oznaczało, że podczas takich
interwencji funkcjonariusze byli wyłączeni
z bieżącej pracy na terenie gminy.
Andrzej Cierzyński, komendant Straży
Gminnej w Komornikach, dodaje: – Kierowanie nietrzeźwych do szpitalnych oddziałów
ratunkowych lub do punktów doraźnej
pomocy medycznej nie rozwiązywało problemu. Wielokrotnie, po wstępnym badaniu,
nadal pozostawała kwestia, gdzie ich umieścić do czasu wytrzeźwienia. Bo czy można
blokować miejsca na oddziale szpitalnym,
które przede wszystkim potrzebne są ludziom w stanie bezpośredniego zagrożenia
życia?
Liczba dowożonych do ODON z terenu
powiatu poznańskiego przed 2017 rokiem
wahała się między 1200 a 1300 osób.
◊ Powiat Poznański
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Obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kórniku, Poznaniu i Warszawie
Dnia 27 grudnia 2017 r. w Kórniku, przed
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
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, rotmistrz Włodzimierz
Rocławski przyjął „symboliczne meldunki
dowódców” Kompanii Kórnickich, które 27
grudnia 1918 wyruszyły na pomoc Poznaniowi. 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. Wieczorem na Rynku kórnickim Grupa
Rekonstrukcji historycznych „Ad Honores”

przygotowała pokaz akcji powstańczej.
Uroczystości rocznicowe w Poznaniu odbyły
się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, przed Odwachem i w Farze. Uczestniczyły w nich liczne delegacje stowarzyszeń
i bractw kurkowych. Harcerze pełnili straż
honorową. Na strzelnicy Magnum odbył, się
turniej strzelecki. Królem powstańczym został Jan Cieszewicz z Dolska, który zdobył też
tarczę prezesa Poznańskiego bractwa, tarczę
bracką zdobył Piotr Subrych z Pońca, tarczę
noworoczną zdobył Zdzisław Jakubowski z
Kórnika, tarczę świąteczną zdobył Krzysztof
Boguszyński z Pońca, a tarczę tematyczną
Robert Stanisławski z Poznania. Jan Urban
zestrzeli kura. Wieczorem w Filharmonii
w Poznaniu z okazji 99. Rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Filharmonii

Poznańskiej odbył się uroczysty okolicznościowy koncert.
Powstanie Wielkopolskie jest w Polsce słabo
znane i mało zrozumiałe. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak od kilku lat organizuje wyjazd licznych delegacji Kół Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 do
Warszawy, na obchody tej rocznicy w stolicy.
W Kościele Dominikanów na ul. Freta 10
odprawiono Mszę św. W wygłoszonej homilii
ksiądz postawił kilka pytań retorycznych; czy
bez Powstania Wielkopolskiego możliwa
byłaby niepodległa Polska?, czy bez Powstania Wielkopolskiego byłby „Cud nad Wisłą”
w 1920r.?, czy Europa wyglądałaby tak jak
dzisiaj?. Wydarzenia sprzed prawie 100 lat
zmuszają nas do przemyśleń.

28 grudnia, jak co roku dzień po uroczystościach w Poznaniu, zwycięskim
Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919
chwaliliśmy się w Warszawie.
Około 150 osobowa delegacja Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w tym 5
osób z Kórnika wzięła udział w Ogólnopolskich
Obchodach 99. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919. Uczestniczyli
w niej: Marek Woźniak – marszałek woj. Wielkopolskiego, wicemarszałkowie Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski, Marlena Maląg
– wicewojewoda wielkopolski, poseł Andrzej
Melak reprezentował Marszałka Sejmu. Były
delegacje z całej wielkopolski: harcerze, grupy
rekonstrukcyjne, kombatanci, uczniowie ze
szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich m.in. LO ze Środy Wielkopolskiej.

W samo południe w intencji Powstańców została odprawiona msza święta w kościele oo.
Dominikanów przy ul. Freta. 10. Po nabożeństwie wiązanki kwiatów zostały złożone przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. Hołd bohaterom z Wielkopolski sprzed 99 lat oddaliśmy na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie
spoczęło wielu z nich. Tam Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
mówił: „ Dziś, na warszawskich Powązkach
oddajemy hołd tym, o których powiedzieć możemy z dumą: Chwała zwycięzcom. Oddajemy
hołd Powstańcom Wielkopolskim, naszym
przodkom, którzy podjęli nierówną walkę
o niepodległość i zwyciężyli.” Marszałek podkreślił również, że „Powstanie Wielkopolskie
długo nie mogło doczekać się sprawiedliwej
oceny i godnego miejsca w polskiej historii.

Jako potomkowie jego uczestników czujemy
się zobowiązani do tego, aby wskazywać
znaczenie Wielkopolskiej Insurekcji dla całego
polskiego narodu i podtrzymywać pamięć
o wydarzeniu, które dla nas Wielkopolan
znaczy bardzo wiele. Jesteśmy dumni z czynów naszych ojców, a przypominanie o nich
uważamy za swój obowiązek i zaszczyt”. Po
uroczystościach złożono kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i oddano
hołd Żołnierzom Niezłomnym.
Organizatorem uroczystych obchodów
w Warszawie był Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, współorganizatorem – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
					
◊ Dorota Przybylska

◊ Kazimierz Krawiarz

Za rok setna rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęły się działania mające być przygotowaniem do tego wielkiego jubileuszu. Prezentujemy spis uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
z terenów Kórnika Bnina i okolic., przygotowany przez Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Nazwiska te mają zostać umieszczone na dodatkowym elemencie pomnika Powstańców Wielkipolskich w Kórniku.
Prosimy o pilne zgłaszanie udokumentowanych powstańców, których na tej liście zabrakło lub weryfikację poniższej listy.
Informacje na ten temat należy zgłaszać do Kórnickiego Koła TPPW ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, kornik@tppw.pl, tel. 785 749 287.
POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY
1918/1919 Z KÓRNIKA, BNINA
I OKOLIC
1. Ignacy Antkowiak
2. Stanisław Antoniewicz
3. Stefan Baranowski
4. Józef Barański
5. Antoni Bartkowiak
6. Franciszek Błaszkowiak
7. Ludwik Błaszkowiak
8. Jan Błotny
9. Jakub Boiński
10. Stanisław Borowski
11. Stanisław Borowski
syn Mikołaja
12. Marian Brochowicz–Trawiński
13. Jan Brogul
14. Broninek
15. Józef Brustman
16. Marian Brustman
17. Stanisław Buchwald
18. Stanisław Budzich
19. Stanisław Celichowski
20. Zygmunt Celichowski
21. Edmund Ciastowski
22. Henryk Ciastowski
23. Stanisław Cichocki
24. Tomasz Cieplicki
25. Stefan Cybulski
26. Kazimierz Czachowski
27. Józef Czajka
28. Jan Dominas
29. Leonard Dreczkowski
30. Feliks Eltman
31. Jan Engler
32. Henryk Fiedler
33. Seweryn Figaszewski
34. Jan Figna
35. Jan Filary
36. Kazimierz Finke
37. Bernard Flens
38. Wincenty Flens
39. Franciszek Florczak
40. Kazimierz Fludra
41. Ignacy Frąckowiak
42. Józef Frąckowiak
43. Sylwester Gawrych
44. Stanisław Gibasiewicz
45. Władysław Gidaszewski
46. Ludwik Gielniak
47. Ludwik Głuszak
48. Stanisław Górczewski
49. Władysław Górczewski
50. Wincenty Granatowicz
51. Franciszek Grządziela
52. Franciszek Grząślewicz

53. Jan Grząślewicz
54. Andrzej Grzempa
55. Kazimierz Grzempa
56. Marcin Grzempa
57. Wawrzyn Grzempa
58. Aleksy Grześkowiak
59. Melchior Grześkowiak
60. Władysław Grześkowiak
61. Stanisław Haliński
62. Wincenty Hamerliński
63. Tomasz Handke
64. Jan Hantkiewicz
65. Czesław Heidrych
66. Jan Hoffman
67. Stefan Ignasiak
68. Jan Iwański
69. Jan Jackowiak
70. Jan Janicki
71. Stanisław Janicki
72. ks. Szczepan Janasik
73. Antoni Jankowiak
74. Antoni Jankowiak
syn Michała
75. Władysław Jankowiak
76. Franciszek Jankowski
77. Michał Jankowski
78. Stanisław Jankowski
79. Stanisław Jarzyna
80. Jan Jaskuła syn Jakuba
81. Jan Jaskuła
82. Józef Jaskuła
83. Jakub Jędrzejczak
84. Jan Jóźwiak
85. Ludwik Jóźwiak
86. Józef Judek
87. Czesław Kajser
88. Jan Kandulski
89. Mieczysław Kandulski
90. Feliks Kaźmierczak
91. Nikodem Kędziora
92. Józef Klemens
93. Antoni Kmieciak
94. Jan Kniat
95. Walenty Kniat
96. Seweryn Kociałkowski
97. Kolka
98. Franciszek Konieczny
99. Jan Kopankiewicz
100. Piotr Kopankiewicz
101. Jan Koprowski
101. Kazimierz Koralewski
102. Wojciech Koralewski
103. Jan Korcz
104. Piotr Korcz
105. Walenty Kosicki
106. Jan Kościański
107. Kazimierz Kościański
108. Władysław Kościański

109. Czesław Kościelski
110. Leon Kowalewski
111. Ludwik Kowalewski
112. Jan Kozłowski
113. Seweryn Kozłowski
114. Stanisław Kozłowski
115. Tadeusz Kraski
116. Stanisław Krause
117. Stanisław Kromuła
118. Tomasz Kropacz
119. Czesław Król
120. Jan Król
121. Jan Król syn Walentego
122. Józef Król
123. Wojciech Król
124. Roman Królikiewicz
125. Franciszek Kruszona
126. Stefan Kruszona
127. Jan Książkiewicz
128. Jan Kubacki
129. Jan Kuberacki
130. Jan Kubiak
131. Stefan Kubiak
132. Szczepan Kucharski
133. Wacław Kuczma
134. Jan Kudrak
135. Stefan Kudrak
136. Piotr Kujawa
137. Marian Kujawski
138. Józef Kunert
139. Piotr Kurczewski
140. Antoni Kuźma
141. Stefan Kuźma
142. Franciszek Laube
143. Jan Laube
144. Jan Laurentowski
145. Franciszek Lekier
146. Jan Lempke
147. ks. Arkadiusz Lisiecki
148. Jan Ławniczak
149. Czesław Łopka
150. Marcin Łopka
151. Paweł Łuczak
152. Walenty Łuczak
153. Maćkowiak
154. Kazimierz Majchrzycki
155. Stefan Majchrzycki
156. Marian Majewski
157. ks. Edmund Majkowski
158. Andrzej Malinowski
159. Wacław Małecki
160. Walerian Małecki
161. Jan Marcinkowski
162. Wojciech Marcinkowski
163. Stanisław Markiewicz
164. Karol Markowski
165. Marian Matelski
166. Andrzej Mellalionowski

167. Stanisław Mełsirniewski
168. Marian Metelski
169. Ignacy Michalak
170. Jan Michałowski
171. Antoni Mikołajczak
172. Jan Mikołajczak
173. Stanisław Mikołajczak
174. Stanisław Mikołajczak
syn Stanisława
175. Wojciech Mirowski
176. Stanisław Miśko
177. Kasper Mixtacki
178. Ignacy Modrowski
179. Jan Molik
180. Stanisław Molik
181. Wojciech Mucha
182. Józef Muszyński
183. Mytkowski
184. Walery Naglewicz
185. Wacław Naskręt
186. Jan Niemier
187. Stanisław Niemier
188. Tadeusz Niemier
189. Wojciech Niemier
190. Niesicki
191. Szczepan Nowacki
192. Franciszek Nowak
193. Jakub Nowak
194. Jan Nowak
195. Jan Nowak syn Tomasza
196. Piotr Nowak
197. Stanisław Nowak
198. Stanisław Ochowiak
199. Stanisław Ogór
200. Wincenty Ogór
201. Jan Olejniczak
202. Jan Olejnik
203. Walenty Olejnik
204. Adam Olsztyński
205. Marian Olsztyński
206. Franciszek Osiński
207. Ignacy Osiński
208. Stanisław Osiński
209. Ludwik Owczarzak
210. Jan Paluszkiewicz
211. Ludwik Paluszkiewicz
212. Franciszek Paszkiewicz
213. Franciszek Pawlak
214. Stefan Pawlak
215. Michał Pawłowicz
216. Wacław Pawłowicz
217. Franciszek Peda
218. Jan Peda
219. Jan Pelczyński
220. Franciszek Perdoch
221. Stanisław Pieczyński
222. Władysław Pietraszewski
(cd. na str. 12)
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223. Jakub Płóciennik
224. Stefan Płóciennik
225. Wojciech Płóciennik
226. Adam Pohl
227. Jan Pohl
228. Józef Pohl
229. Marian Pohl
230. Stanisław Pohl
231. Władysław Popiałkowski
232. Edmund Przybylski
233 Jan Przybylski
234. Jan Przybył
235. Józef Przybył
236. Stanisław Przybył
237. Tomasz Przybył
238. Bolesław Pudelski
239. Józef Rachut
240. Józef Ratajczak
241. Michał Ratajczak
242. Stanisław Ratajczak
243. Wacław Ratajczak
244.Walenty Ratajczak
245. Adam Rauhut
246. Stefan Reformat
247. Henryk Rochowicz
248. Stanisław Rozmiarek
249. Walenty Rozmiarek
250. Czesław Sadowski
251. Ignacy Sarnowski
252. Jan Sarnowski

253. AleksanderSerba
254. Józef Serba syn Szymona
255. Józef Serba syn Walentego
256. Stanisław Serba syn Jana
257. Stanisław Serba syn Kacpra
258. Wawrzyn Serba
259. Antoni Serwatkiewicz
260. Ignacy Siejak
261. Edmund Sikorski
262. Władysław Siwczak
263. Jan Siwek
264. Walenty Siwek
265. Piotr Smolarkiewicz
266. Władysław Smolarkiewicz
267. Sobkiewicz
268. Szymon Socha
269. Bronisław Sroczyński
270. Stanisław Sroka
271. Stanisław Stanisławski
272. Władysław Stasiński
273. Stanisław Stasinski
274. Bolesław Steinitz
275. Adam Steinmetz
276. Jan Steinmetz
277. Józef Stern
278. Tadeusz Stypczyński
279. Kazimierz Szaroleta
280. Wincenty Szefner
281. Julian Szelążkiewicz
282. Stanisław Szkudlarski
283. Jakub Szlagowski

284. Kazimierz Sznura
285. Leon Sznura
286. Piotr Sznura
287. Władysław Szostakiewicz
288. Stanisław Szwajkowski
289. Franciszek Szymański
290. Piotr Szymczak
291. Leonard Szymkowski
292. Wincenty Szymkowski
293. Kazimierz Śliwiński
294. Stefan Śliwiński
295. Jgnacy Ślotała
296. Franciszek Ślusarczyk
297. Franciszek Śmigaj
298. Jan Świejkowski
299. Jan Świtalski
300. Stanisław Talarczyk
301. Franciszek Telega
302. Józef Tłok
303. Stanisław Tłok
304. Antoni Toboła
305. Edward Toboła
306. Ignacy Toboła
307. Józef Tuchołka
308. Walenty Urbanowicz
309. Wacław Urbanowski
310. Jan Vogel
311. Wacław Vogel
312. Wincenty Vogel
313. Franciszek Waligóra
314. Władysław Waligóra

315. Franciszek Walkowiak
316. Stanisław Walkowiak
317. Andrzej Wawrzyniak
318. Michał Wawrzyniak
319. Jan Werwiński
320. Roman Werwiński
321. Wawrzyn Wiatr
322. Antoni Wierniewski
323. Władysław Wierzcholski
324. Stanisław Wilczyński
325. Tomasz Witaszyk
326. Wincenty Wiśniewski
327. Tomasz Wlazły
328. Ludwik Wolski
329. Jan Wróblewski
330. Józef Wróblewski
331. Michał Wrzesiński
332. Walenty Wujek
333. Wincenty Zgoła
334. Andrzej Zięta
335. Franciszek Zięta
336. Jakub Zięta
337. Józef Zięta
338. Stanisław Zięta syn Jana
339.Stanisław Zięta
syn Wojciecha
340. Edward Żurawski

Pielgrzymka TPPW

Pielgrzymka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
do Częstochowy.
20 grudnia członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918 – 1919 Koło w Kórniku i Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich udali się na krótką pielgrzymkę
do Częstochowy, by przed obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej podziękować Bogu
za zwycięski zryw powstańczy sprzed 99 lat.
Do Tronu Maryi na Apel jasnogórski - modlitwę kierowaną do Matki Bożej Jasnogórskiej
Królowej Polski w intencji Polski i Kościoła
pielgrzymowali tego dnia również członkowie
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 z różnych miejscowości w
Wielkopolsce : Mieszkowa (miejsca urodzenia
pierwszego dowódcy powstania Stanisława
Taczaka), Jarocina, Żerkowa, Środy. Dzwony
jasnogórskie jak codziennie o godzinie 21.00
wezwały na Apel do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej ludzi w różnym
wieku. Byli wśród pielgrzymów dwaj kilkuletni
chłopcy w mundurach, z biało – czerwonymi
rozetkami, była młodzież i ludzie w bardzo
podeszłym wieku. Wzruszeni, rozmodleni
miłośnicy powstańczej tradycji stali przed
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ze
sztandarami, chorągwiami, chorągiewkami
biało czerwonymi i wzorowanymi na powstańczych orłach z koroną wizerunkami Orła
Białego na czerwonym tle.
Celebracja modlitwy Apelu rozpoczęła się

tradycyjnie przy uroczystych fanfarach. Apel
Jasnogórski poprowadził Ojciec Eustach Rakoczy, który od 1975 z nominacji Prymasa Polski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest Jasnogórskim Kapelanem Żołnierzy Niepodległości.
Ojciec Rakoczy, dziękując Bogu przez ręce
Maryi za zwycięski zryw powstańczy i ludzi,
którzy w nim uczestniczyli, przypomniał
postać generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbór - Muśnickiego. Podkreślił
znaczenie Wojsk Wielkopolskich w wojnie
bolszewickiej . Refleksji religijną i patriotyczną
zakończyły modlitwy w intencji aktualnych
potrzeb Narodu i Kościoła, za powstańców,
którzy już odeszli do wieczności, a także za
zgromadzonych pielgrzymów . Modlitwę
zakończyła wspólnie odmówiona radosna

tajemnica różańca – Tajemnica Zwiastowania
MNP i antyfona Pod Twoją obronę. Błogosławieństwa udzielił zebranym Arcybiskup
Metropolita Częstochowski Wacław Depo .
Po Apelu jasnogórskim pielgrzymi spotkali się
z Ojcem Eustachym Rakoczym. Jasnogórski
Kapelan Żołnierzy Niepodległości porozmawiał z każdą z grup przybyłych na Apel jasnogórski. Po wspólnej fotografii pobłogosławił
zebranych na drogę powrotną.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy późną
nocą do Kórnika. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu za wsparcie finansowe, które umożliwiło wynajęcie
autobusu na pielgrzymkę.
◊ Alicja Serwatkiewicz

Turniej powstańćzy K-BBK
AdamSzyszka Królem Powstańczym 2018/19
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
Dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnicka,
osławiona brawurowymi akcjami w Poznaniu (27-29 XII 1918), w Śremie (31 XII. 1918),
6 stycznia 1919 w Poznaniu-Ławicy, już jako
IV kompania Baonu Śremskiego wyruszyła
na front zachodni pod Zbąszyń z siedzibą
w Łomnicy. W rocznicę tego wydarzenia
organizujemy Turniej Powstańczy. Na strzelnicę w Kórniku-Skrzynkach, przybyli bracia
kurkowi z bractw wielkopolskich: z Jutrosina,
Lubonia, Poznania, Swarzędza i Wrześni oraz
delegacja Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Turniej zaszczycili liczni goście i sponsorzy
tarcz turniejowych ze swoimi rodzinami.
Uroczystość rozpoczęto honorowym salutem
oraz strzałami honorowymi. Piotr Zalewski,
wicestarosta poznański, wnuk powstańca
wielkopolskiego, zaintonował hymn, którym
zainaugurowano obchody setnej rocznicy
Powstania Wielkopolskiego, które przyniosło
Wielkopolsce Wolność i Niepodległość. Marek
Nowicki, zwycięzca Turnieju Niepodległościowego 11 listopada 2017 uroczyście przekazał
zdobytą tarczę do zbiorów KBBK.
Na strzelnicy KBBK odbyły się następujące
turnieje:
1. Turniej o Statutową Tarczę Powstańczą
dla członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, ufundowaną przez Zdzisława
Jakubowskiego, ubiegłorocznego zwycięzcę.
Zwyciężył Adam Szyszka i otrzymał tarczę
i pamiątkowy medal. II miejsce zajął Norbert
Biniek, III miejsce zajął Zdzisław Jakubowski.
Obaj otrzymali pamiątkowe medale.
2. Turniej o Tarczę Strzelmistrza Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Zdzisława
Kaczmarka wygrał Szymon Nowacki (KBBK).
Drugie miejsce zajął Robert Świerczyński
z Lubońskiego Bractwa Kurkowego, a trzecie
miejsce zajął Robert Kolwicz (KBBK).
3. Tarczę Powstańczą ufundowaną przez Jędrzeja George Frynasa prawnuka powstańca

Konkurs
„Europejska nagroda młodzieżowa”
Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech. Konkurs
adresowany jest dla dzieci i młodzieży z
gminy Königstein oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Czym dla ciebie jest Europa?”
Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzieży
i dorosłych od 6 do 21 roku życia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod
uwagę);

wielkopolskiego zdobył Jerzy Jakrzewski z Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Zdzisław
Kaczmarek ze Swarzędza zajął II miejsce,
a Jerzy Nowak z Wrześni był trzeci.
4. Turniej o Tarczę Firmową Z.U.K z.o.o. Mosina, ufundowaną przez Arkadiusza Strażyńskiego prezesa Zakładu Usług Komunalnych
w Mosinie wygrał Zdzisław Kaczmarek z KBS
Swarzędz. Drugi był Jerzy Nowak z KBS we
Wrześni. Trzecie miejsce zajął Robert Kolwicz
(KBBK). Zwycięzca przekazał tarczę fundatorowi tarczy.
Zwycięzcy oprócz tarcz otrzymali cenne trofea
w postaci medali i cennych upominków.
W strzelaniu do kura najlepszym okazał się
Marian Błaszak, który strącił ostatni fragment
drewnianego umocowania kura. Drugim był
Jerzy Nowak z KBS Września, a trzecim został
Zdzisław Kaczmarek z KBS Swarzędz.
Turniej był okazją do wręczenia pamiątkowych
medali zwycięzcom turniejów letnich KBBK;
w kolejności: Zdzisław Jakubowski (pierwsze
miejsce), Maciej Łabno (2-gie miejsce), Wojciech Antczak (3-cie miejsce), Norbert Biniek
(4-te miejsce), Marek Nowicki (5-te miejsce)
i Szymon Nowacki (6-te miejsce).

Wręczenia trofeów: cennych tarcz i licznych
nagród dokonali: fundatorzy tarcz oraz
Zbigniew Tomaszewski - wiceprezes KBBK,
Marian Błaszak - strzelmistrz oraz Grzegorz
Toboła – król kurkowy KBBK. Niech trofea
i pamiątki przypominają zwycięzcom o historii
do których są one przypisane.
Gratulacje zwycięzcom i okolicznościowe
życzenia noworoczne złożyli: Zdzisław Kaczmarek strzelmistrz Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich R.P., Piotr Zalewski w imieniu starosty Jana Grabkowskiego, Aleksander
Mitkowski z KBS Września, Robert Świerczyński z KBS w Luboniu, Włodzimierz Rocławski
prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7
Pułku Strzelców Konnych, Arek Jurek nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czapurach oraz
Anna Tarczyńska
Król Kurkowy AD 2017/2018 Grzegorz Toboła
wraz z rycerzami zaprosili braci i ich gości na
XXVII Królewski Bal Kurkowy do Restauracji
„Podróżnik” w Koszutach. Bal Kurkowy odbędzie się 3 lutego 2018 r. Zaproszenia można
nabyć w sklepie Romana Fludry w Bninie lub
w Firmie RMC w Korniku. Zapraszamy.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na
płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;

grupa, a także może być podzielona między
kilku uczestników). Przewidywane są również nagrody pocieszenia.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach
wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno
grupy, np. klasa, jak i indywidualni uczestnicy.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro.
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub

Prace prosimy składać w Wydziale Promocji
Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do dnia
01.03.2018 roku.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie
karty zgłoszeniowej
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną komisję, najlepsze prace
zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego w
Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się
przed tegorocznymi wakacjami letnimi
w Königstein.
◊ MMB
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IX CHARYTATYWNY
„BAL KLAUDYNKI”

Wystawa w IPR

Generał Tadeusz Kościuszko (1746 -2017). VI wystawa w Izbie Pamiątek Reginalnych
Na świecie „Rok 2017”, zgodnie z uchwałami UNESCO (organ Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury - uchwała z dnia 02.11.2015), w Polsce
Sejmu (uchwała z dnia 22.06.2016) i Senatu
(uchwała z dnia 04.11.2016), był poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Sto lat temu,
w 1917 r., setną rocznicę śmierci Tadeusza
Kościuszki obchodzono bardzo uroczyście
także w Bninie, skoro proboszcz bniński ks.
Arkadiusz Lisiecki, wydał drukiem swoje kazanie wygłoszone z tej okazji 15 października
w farze poznańskiej. Wystawę poświęconą
Tadeuszowi Kościuszce w Izbie Pamiątek Regionalnych rozpoczyna właśnie ta publikacja.
Dnia 19 grudnia 2017, na otwarcie wystawy
poświęconej życiu bohatera narodowego
Tadeuszowi Kościuszce przybyli zainteresowani ze Śremu, Poznania i Kórnika-Bnina.
O Naczelniku Insurekcji Kościuszkowskiej
Władysław Reymont napisał m.in.: „Może
byli w narodzie więksi od niego wodzowie
i statyści, ale nie było większego serca, większego umiłowania ojczyzny i większej cnoty
poświęceń”. Autorem wystawy jest Roman
Wikieł, znany filatelista i historyk poczt wielkopolskich z Trzcianki. Na wystawie znalazły
się książki, znaczki i kartki pocztowe, widokówki, datowniki i frankatury mechaniczne
pokazujące cztery rozdziały wielkiego zbioru:
1. Za waszą wolność i naszą, 2. Tadeusz Kościuszko i wielcy Polacy, 3. Tradycje generała
Tadeusza Kościuszki w wojsku polskim, 4. Ty,
któryś walczył za idee wolności – chwała Ci.
Muzeum Staszica w Pile wydało katalog pt.
„Generał Tadeusz Kościuszko (1746-1817).
Kolekcja znaczków pocztowych Romana
Wikieła”, zawierający opis olbrzymiego zbioru
Romana Wikieła. Po prezentacji wystawy
w Galerii Izby, Roman Wikieł w Sali Sesyjnej
Ratusza wygłosił prezentację multimedialną.

Na wystawie znalazło się wiele interesujących
eksponatów, ale największe zainteresowanie
obecnych wzbudziła koperta listu poleconego Nr. 64 adresowanego do Middletown
w stanie Connecticut w USA, nadanego
w Wieszczyczynie w pow. śremskim dnia
26 sierpnia 1939 r. List jest adresowany
do ks. Piechockiego. Został on ofrankowany zgodnie z taryfą wtedy obowiązującą,
znaczkiem 1 zł. Na znaczku: Kościuszko,
Thomas Paine – angielski pisarz i uczestnik
rewolucji amerykańskiej, Jerzy Waszyngton
oraz Statua Wolności w Nowym Jorku. List
dotarł do adresata po 25 dniach. Nadawca
listu, jak i odbiorca to postacie historyczne.
Ich losy będą opisane w Śremskim Notatniku
Historycznym. Jest na wystawie wiele eksponatów, nad którymi warto się zatrzymać
i pochylić. Dzisiaj w przededniu 100. Rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego warto
zacytować końcowe prorocze słowa kazania
ks. Arkadiusza Lisieckiego, członka Naczelnej
Rady Ludowej (pierwszego rządu wielkopolskiego): ”Słuchaj, na zegarze dziejowym
wielkie biją godziny. Patrz(aj), już do hejnału
tryumfalnego rozkołysane serce Zygmunta.
Więc mów, więc mów jeszcze: Wierzę, że
już świata dzień wielki, dzień trzeci, Dzień
Zmartwychwstania. Wierzę, ach wierzę, że
już idzie chwila, w której poprzez wielki szloch
szczęścia ujrzę promienne oblicze mojej
świętej Matki, Polski, wolnej i niepodległej.
Tak mi dopomóż Bóg!”…
Co zrobiliśmy z tą Wolnością i Niepodległością? Niech każdy Polak dzisiaj sobie
odpowie!
Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia
Izby Pamiątek Regionalnych do końca stycznia 2018 r.
◊ Kazimierz Krawiarz

Odbędzie się 20 stycznia 2018 r.
o godz. 20.00
w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku.
Cena biletu 90,00 zł od osoby.
Przewidywanych jest wiele atrakcji!
Loteria fantowa, bogate menu,
aukcje prac podopiecznych…
Przygrywać do zabawy będzie
zespół Sezam!
Dochód z balu zostanie przeznaczony na
działalność rehabilitacyjną
dla osób z niepełnosprawnościami
z terenu gminy Kórnik.
Serdecznie zaprasza
Organizator Stowarzyszenie „Klaudynka”
Bilety do nabycia
w Restauracji Biała Dama
oraz pod nr tel. 785 002 444, 507 052 822
Serdecznie dziękujemy
Panu Kazimierzowi Kamińskiemu
za okazaną pomocą i wielkie serce”
◊ Karina i Marta
Wraz z nadejściem
Nowego Roku 2018 pragnę złożyć
mieszkańcom Borówca życzenia
wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Oby ten rok oszczędził Państwu trosk
i zmartwień, a każdy dzień przynosił
radość i uśmiech.
Życzę także wszechogarniającej miłości
od ludzi jak i do ludzi. Aby otaczały nas
osoby, które są motorem
do pozytywnego działania.
Abyśmy szanowali się nawzajem
i cieszyli każdą chwilą.
Szczęśliwego Nowego Roku!
◊ radna Dorota Buchalska

Czmońska OSP pozyskała defibrylator AED

Cenny prezent sprawili sobie i mieszkańcom wsi strażacy z OSP w Czmoniu. Na
ich wyposażenie trafił defibrylator AED.
Pozwoli on, w krytycznych sytuacjach,
przywrócić pracę serca, jak również wspomoże przy prowadzonej resuscytacji.
Zabiegi o zakup defibrylatora rozpoczęły
się już na początku roku. Środki na ten cel
pochodziły z dwóch źródeł: nagród w Turnieju Wsi, które przekazały drużyny Czmonia
i Koninka oraz od sponsorów. Pieniądze
na ten cel przekazały: BS w Kórniku, Nadleśnictwo Babki, Oceanic sp. zo.o., Usługi
Geodezyjne GEOSOL Grzegorz Pieczyński,
firma Surówki Grześkowiak z Bnina, radni
powiatu poznańskiego – Seweryn Waligóra,
Zbigniew Tomaszewski i Filip Żelazny.
Dzięki hojności wymienionych, oraz działaniom druhów a w szczególności prezesa
OSP – Tadeusza Kozicza - który zainicjował
zbiórkę, w grudniu br udało się zgromadzić potrzebną kwotę 8 500 zł, za którą
został zakupiony defibrylator AED marki
Philips – jeden z najlepszych na rynku oraz
detektor tlenku węgla (czadu) Dzięki temu,
oraz zakupom poczynionym w ciągu roku,

czmońska OSP jest bardzo dobrze przygotowana sprzętowo do wyjazdów ratunkowych
– zarówno do pożarów, jak i do zdarzeń
drogowych.
Zakup defibrylatora to oczywiście tylko
jeden z elementów właściwego przygotowania jednostki. W przedświątecznym

Wigilia w Koninku

W dniu 17 grudnia, jak co roku, odbyło się
spotkanie seniorów przy wigilijnym stole
w Restauracji, ,,Szuwarek” .W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy Koninka oraz
Proboszcz naszej parafii Ks. Jakub Lechniak,
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach Genowefa Błotna, Pan Dzielnicowy
Marcin Piotrowski, Prezes OSP Szczytniki
Waldemar Jankowiak ,Sołtys Wsi Szczytniki
Marek Templewicz oraz przedstawiciel seniorów w Szczytnikach Pan Stefan Jaskuła.
W świątecznej atmosferze przy wspólnym
śpiewaniu kolęd Seniorzy mogli oderwać

się na chwilę od spraw życia codziennego.
Na zakończenie spotkania każdy senior
otrzymał słodki upominek oraz gadżety
i broszury w ramach akcji ,,Bezpieczny Senior na Drodze”, podarowane przez pana
dzielnicowego. Organizatorami spotkania
byli, Sołtys wsi Koninko, Rada Sołecka Koninka oraz restauracja ,,Szuwarek”. Szczególne podziękowania należą się Państwu
JANKOWIAK za wielkie serce, duży wkład
i pomoc w organizacji podobnych spotkań
integracyjnych naszej wsi. WIELKIE DZIĘKI
◊ Sołtys Koninka

tygodniu na terenie jednostki odbyły się
ćwiczenia na otrzymanym urządzeniu, wraz
z doskonaleniem umiejętności prowadzenia
resuscytacji oddechowo-krążeniowej, w
której udział wzięło niemal 20 strażaków.
◊ MB

Serdecznie zapraszamy
naszych Przyjaciół
na Wspólne Kolędowanie
w dniu 19 stycznia 2018r.
o godz. 18.00
do sali Szkółek
Kórnickich ZD PAN
przy ul. Parkowej.
W radosnym śpiewaniu
wspierać nas będą
lokalni muzycy
oraz grupa teatralna
pod wodzą pana
Piotra Rogalińskiego
Bilety wraz z Bonem Konsumpcyjnym
można zamawiać
pod numerem telefonu:
696 098 101
KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE
OGOŃCZYK
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Przy wigilijnym stole

Spotkanie seniorów w Borówcu
17 grudnia Seniorzy z Borówca spotkali
się w wiejskiej świetlicy. Uroczystość miała
podniosły i uroczysty charakter, była to bowiem jakby namiastka wigilijnej wieczerzy.
Spotkanie miało miejsce dokładnie tydzień
przed Wigilią.
Spotkaliśmy się wcześniej, ponieważ dzień
przed Bożym Narodzeniem każdy spędza
w gronie bliskich, a my chcieliśmy połamać
się opłatkiem, złożyć życzenia i skosztować
potraw przygotowanych specjalnie na tę
okazję przez członkinie naszego koła.
Tego grudniowego popołudnia choinka
rozbłysła kolorowymi światełkami. W tym
prawie świątecznym nastroju powitaliśmy
gości, którzy zaszczycili nas swoja obecnością. Za stołem zajęli miejsca: burmistrz
naszej gminy pan Jerzy Lechnerowski, pani
kierowniczka OPS Bożena Kiełtyka. Przybyli
też duszpasterze z parafii w Borówcu, ksiądz
Waldemar Twardowski i w Robakowie, ksiądz
kanonik Piotr Piec. Spotkanie odbywało się
w Borówcu, więc obecne na nim były panie
radne reprezentujące lokalną społeczność:

Anna Maria Andrzejewska Dorota Emilia
Buchalska. Nie zabrakło pań z obu sołectw:
pani Sylwii Brzoskowskiej i pani Agnieszki
Plucińskiej. Stawili się członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich z prezesem rotmistrzem Włodzimierzem Rocławskim. Okazało
się, że przybył nawet przedstawiciel Bractwa
Kurkowego z Kórnika. Ciepło i serdecznie
została powitana założycielka koła Senior
w Borówcu, pani Janina Kosmowska.
Gdy ksiądz odczytał fragment Ewangelii i wygłosił krótkie „kazanko”, życzenia zebranym
składali goście, później dzielono się opłatkiem i składano serdeczne życzenia, przede
wszystkim zdrowia, bo to skarb cenniejszy
niż złoto. Zaśpiewano jeszcze popularna
kolędę i rozpoczęła się wigilijna wieczerza. Na
stole pojawiły się: barszcz smażony karp, ryba
w ananasach, śledź po kaszubsku, kapusta
z grzybami z borówieckich lasów. Potrawy
zostały przygotowane przez panie z koła,
zgodnie ze sprawdzonymi recepturami.

Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia na spotkanie przy choince
poproszone zostały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kórniku. 50 osobowa gromadka najmłodszych uczniów, bawiła się,
jak co roku, w sali OSP w Kórniku. W trakcie trwania imprezy dzieci
wykonywały ozdobne świeczniki oraz pisały kartki z życzeniami do
swoich najbliższych. Na koniec otrzymały paczki ze słodyczami,
których fundatorami byli pp. Maria i Wojciech Przychodzccy.
Natomiast bogato zastawione stoły KTPS zorganizował dzięki p.
Witoldowi Brzezińskiemu z Borówca i Firmie TFP z Dziećmierowa.
PanuLeszkowi Orlewiczowi składamy podziękowania
za udostępnienie sali, a p. Arturowi Hoffmannowi - za nagłośnienie
i obsługę techniczną .Wszystkim naszym wspaniałym Darczyńcom
- serdeczne dzieki!
◊ Zarząd KTPS

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
śp.

zaplanowano w budżecie gminy wykonanie
projektu budowy, a w 2019 budowę Domu
Wielopokoleniowego w Kórniku. Z obiektu
tego będą mogły korzystać wszelkie organizacje, stowarzyszenia i grupy mieszkańców
Kórnika i Bnina. Informację tę przyjęto gromkimi brawami.
Życzenia złożyli również pozostali zaproszeni
goście. Ks. Proboszcz Grzegorz Zbączyniak
przeczytał fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza i po wspólnym zaśpiewaniu kolędy „Bóg
się rodzi” zainicjował dzielenie się opłatkiem.
Po wzajemnym złożeniu sobie życzeń wszyscy
zasiedli do wieczerzy. Przygotowano i podano
bardzo smaczne wigilijne potrawy. Przy stole,
tak jak w rodzinie, panowała miła i serdeczna
atmosfera. Wspominano także tych, których
już nie ma pośród nas. Po wieczerzy nadszedł
czas na wspólne śpiewanie kolęd.

Św. Mikołaj w Szczodrzykowie

Zofii Gromek

◊ Barbara Fluder

Wieczerza wigilijna PKPS

To już 29 raz Zarząd Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kórniku zorganizował
wieczerzę wigilijną dla swoich podopiecznych
oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Do wigilijnej wieczerzy,
która odbyła się w czwartek 21 grudnia 2017
r. w Domu Gościnnym w Trzebisławkach,
zasiadło ponad 80 osób. Uczestników swoją
obecnością zaszczycili: Ks. Proboszcz Grzegorz
Zbączyniak, 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 oraz przedstawiciele ZHP-Hm.Krystyna Antkowiak i Wiesław
Przymusiński, którzy przynieśli ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju.
Podopiecznych oraz zaproszonych gości,
przybyłych na wieczerzę
powitał prezes PKPS - Bogdan Wesołek.
Wszystkim życzył radosnych świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności w Nowym
Roku. W swoim wystąpieniu nawiązał również
do wieloletniej tradycji spotkań wigilijnych
w naszej organizacji. Na pierwszej wigilii jaką
zorganizował w kawiarni Kaprys było zaledwie
7 osób, i tak z roku na rok podopiecznych seniorów nam przybywało.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył w imieniu swoim i pracowników samorządowych
życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom wieczerzy. Wyraził także
zadowolenie, że od kilku lat osoby starsze,
samotne i podopieczni OPS spotykają się razem. Powiedział również, że na rok następny

KTPS dla dzieci

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 Jagrol Pierzchno,
firmy Agromarket Jaryszki, kancelarii notarialnej Joanna Jaśkowiak, firmy Świeże i Zielone
Grześkowiak, firmy Tames Stanisław Taczkowski, Pana Tomasza Małeckiego.
Za wspaniałą organizację wieczerzy dziękujemy właścicielom Domu Gościnnego Hedan
w Trzebisławkach. Dziękujemy również naszej
kórnickiej firmie Kombus za przewóz uczestników wieczerzy.
◊ Zarząd PKPS Kórnik

księdzu Proboszczowi Parafii pw.
Wszystkich Świętych w Kórniku,
księdzu Łukaszowi Słocińskiemu,
panu organiście, firmie pogrzebowej Moniki Orlewicz-Kulas,
Dyrekcji i pracownikom Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku,
rodzinie, znajomym, sąsiadom
serdeczne podziękowania
składa
siostra z rodziną

Ze smutkiem informujemy,
że w dniu 6 stycznia 2018 roku
w wieku 83 lat zmarła

Joanna
Łopińska
z domu Michalak
Rodzina

15 grudnia 2017 r. 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 . 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.
Podziękowania również dla sponsorów:
Spółki Jagrol z Pierzchna, Firmy Melagris
i Hipromine z Robakowa , Jacka Wieczorka
z Dziećmierowa oraz Tomasza Dziewięckiego ze Szczodrzykowa.

Na cały nowy 2018 rok
życzenia miłości, radości, szczęścia i zdrowia
przesyłają:
Sołtys J. Tuczyński z Radą Sołecką
oraz Roman Genstwa

◊ Roman Genstwa
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Korowód Mikołajów 2017

6 grudnia jest dla każdego dziecka wyjątkowym dniem. Zniecierpliwienie miesza się
z ekscytacją i ciekawością, co też uda się znaleźć w butach – czy torbę słodyczy, czy też rózgę. Jak co roku ten szczególny dzień był hucznie obchodzony w Szkole Podstawowej nr 1
w Kórniku, do której przybył szczególny gość.
Święty Mikołaj, bo o nim mowa, na początku
napędził wszystkim strachu, ponieważ wkroczył do sali gimnastycznej z rózgą w ręce… Na
uczniów padł blady strach i chwila refleksji, czy
też na pewno byłem w tym roku grzeczny? Na
szczęście Mikołaj szybko został udobruchany
przez przepiękne okrzyki powitalne, przygotowane przez uczniów każdej klasy oraz
wspaniałe piosenki na jego cześć. Zamiast
rózgi w rękach Mikołaja pojawiły się paczki
z prezentami. Niektórzy, zanim otrzymali
prezent, musieli spojrzeć Mikołajowi głęboko
w oczy i przyrzec, że poprawią swoje zachowanie w przyszłym roku. Mikołaj zachwycony
występami dzieci, podziwiał także piękne
sanie, które uczniowie przyozdobili na tę
szczególną okazję.
Po wrażeniach związanych ze spotkaniem z Mikołajem w szkole, dzieci ruszyły
w czerwonym korowodzie na kolejne szczególne wydarzenie. Maszerując przez ulice Kórnika
przyzywaliśmy Świętego Mikołaja i próbowaliśmy przypomnieć wszystkim mieszkańcom,
że warto dzisiaj sprawić komuś radość: małym
upominkiem, dobrym słowem i uśmiechem.
Kierowcy, mimo niewielkich utrudnień, jakie
spowodowaliśmy, chętnie do nas machali
i cierpliwie czekali na przejazd. W końcu dotarliśmy do kościoła, gdzie na zaproszenie ks.
Proboszcza przybył biskup Mikołaj, który dał
początek mikołajkowej tradycji. Po krótkiej
rozmowie z dziećmi biskup obdarował nas
słodkościami, oczywiście odwdzięczyliśmy
się pięknym śpiewem i zapewnieniem, że

każdego dnia będziemy starali się być coraz
lepszymi ludźmi.
Na koniec okazało się, że nasz korowód usłyszano także w kórnickim ratuszu. Do uczniów
Jedynki, w mikołajkowej czapeczce, wyszedł
pan wiceburmistrz Antoni Kalisz. Uczniowie
otrzymali zaproszenie na kolejne spotkanie
mikołajkowe organizowane przez Gminę
Kórnik oraz zostali zachęceni do korzystania
z lodowiska. Dzieci pięknie podziękowały
władzom miasta za wspaniałe, świąteczne
dekoracje na rynku oraz słodkie upominki.
W rytmach świątecznych utworów korowód
powrócił do szkoły.
Bez wątpienia był to dzień pełen wrażeń.
Dzieci z szerokimi uśmiechami i śladami
czekolady na policzkach wychodziły ze szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w organizację tej corocznej imprezy: Świętemu Mikołajowi, za słodkie prezenty, ks.
Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi,
za zaproszenie biskupa Mikołaja na spotkanie
z nami, biskupowi Mikołajowi, za przypomnie-

Magic of Christmas 2017
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku mogli po raz
drugi wziąć udział w konkursie językowo-plastycznym „Magic of Christmas”
zapowiadającym zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia. Dzieci oprócz talentu
plastycznego muszą wykazać się znajomością języka angielskiego, chociażby
w niewielkim stopniu. Tegoroczne zadanie polegało na przygotowaniu jak najpiękniejszej choinki. Uczniowie zerówek
i klas pierwszych musieli dowiedzieć się,
jak wygląda słowo choinka po angielsku
i je napisać, a starsi mogli popisać się
znajomością angielskich słówek opisując
wszystkie świąteczne ozdoby na przygotowanym przez siebie drzewku.

Przegląd kolęd w Robakowie!

nie nam, że warto być dobrym, bo dobro zawsze do nas wraca, władzom Miasta i Gminy
Kórnik w osobie pana wiceburmistrza Antoniego Kalisza, za słodki poczęstunek i przepiękne dekoracje w mieście, Straży Miejskiej,
za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu, rodzicom uczniów, za pomoc w opiece nad dziećmi i oczywiście wszystkim uczniom
za zaangażowanie w mikołajkowe zadania
i przepiękne stroje. Podziękowania należą
się również wszystkim wychowawcom,
którzy czuwali nad realizacją zadań, pomagali Mikołajowi w rozdawaniu prezentów,
a także czuwali nad bezpieczeństwem dzieci.
Pozdrawiamy również wszystkich mieszkańców Kórnika, którym w imieniu Dyrekcji,
Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły nr 1
w Kórniku składamy najserdeczniejsze życzenia, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i do
zobaczenia za rok!
Organizatorki:
◊ Michalina Pelczyk
i Magdalena Błaszak

Po raz szósty Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie była
gospodarzem Przeglądu kolęd, pastorałek
i piosenek świątecznych obcojęzycznych.
Zadaniem konkursu jest propagowanie
wśród dzieci i młodzieży chęci rozwijania
umiejętności językowych, poznanie najładniejszych utworów bożonarodzeniowych
oraz integrację młodzieży. Tegoroczna edycja
odbyła się 1 grudnia na sali gimnastycznej
w Robakowie. W ciągu pięciu godzin konkursu zaprezentowało się sześćdziesięciu
pięciu uczestników z dziewięciu szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. Na
nasze zaproszenie odpowiedzieli nauczyciele
i uczniowie z: Szkoły Podstawowej im. Tytusa
Działyńskiego w Kórniku, Szkoły Podstawowej
nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi z Lubonia,
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z Rokietnicy, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II ze Szczodrzykowa, Szkoły Podstawowej
z Kamionek, Szkoły Podstawowej im. Jana
Wójkiewicza z Radzewa, Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Augusta hr Cieszkowskiego z Lubonia, Szkoły Podstawowej nr 2 z Mosiny oraz
uczniowie naszej szkoły. Tegoroczny konkurs
został skierowany do dwóch grup wiekowych
– dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej oraz
młodzieży z klas VII szkoły podstawowej oraz II
i III klasy gimnazjum. Wice dyrektor szkoły pani
dr Agnieszka Byczyńska dokonała uroczystego
otwarcia VI Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Imprezę poprowadzili
Maja Hipś i Wiktor Bursztyn, którzy nie tylko
zapowiadali kolejnych wykonawców ale także
przedstawili genezę kolędy i pastorałki. Na
scenie gościnnie pojawiła się Julia Kotowicz,
która wspaniale zagrała utwory na akordeonie
oraz Filip Turowski - wykonał utwory na trąbce
i saksofonie zachwycając przybyłych gości.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło najpiękniejsze i najciekawsze interpretacje znanych i lubianych utworów Przeglądu Kolęd.
W kategorii soliści – szkoła podstawowa IV-VI
zwyciężyli Maja Biernat i Filip Szudra, oboje
z Szkoły Podstawowej im. Tytusa Działyńskie-

go z Kórnika. Drugie miejsce zajęły uczennice
Dominika Szalczyk z Szkoły Podstawowej
w Kamionkach oraz Zosia Gradowska z Szkoły
Podstawowej w Radzewie, a trzecie miejsce
zostało przyznane Zosi Guzewicz z Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie oraz Patrycji Rymelskiej z Szkoły
Podstawowej w Kamionkach. Wśród solistów
z klas starszych jury zachwyciły aranżacje wykonane przez Julię Galin i Ninę Wolińską – obie
dziewczyny są uczennicami Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi w Luboniu. Drugie miejsce na podium należało do
Alicji Kochańskiej z Robakowa oraz Julii Gąski
z Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z
Rokietnicy. Ostatnie miejsce na podium zajęła
Paulina Stemborowska z Szkoły Podstawowej
nr 3 z Lubonia. W kategorii zespół – szkoła
podstawowa IV-VI wygrały dwie dziewczynki
Maria Stelaszyk i Julia Stróżniak z Kamionek,
drugie miejsce należał do Oliwii Held i Julii Otto
również ze szkoły z Kamionek . Natomiast na
trzecim miejscu uplasowały się zespół Szkoły
Podstawowej z Kórnika w składzie Martyna
Nawrot, Matylda Przywecka i Maja Lipska.
W kategorii zespół muzyczny (klas VII szkoły
podstawowej oraz II – III gimnazjum) wygrał,
grający na instrumentach klawiszowych i gitarze, dwuosobowy zespół w składzie Maja
Konarzewska oraz Piotr Fribe z Szkoły Podsta-

wowej w Kamionkach oraz duet Amelia Szulc
i Zuzanna Musielak z Szkoły Podstawowej nr
2 z Lubonia. Drugie miejsce na podium zajął
również energiczny zespół w składzie Anna
Pelczyńska, Martyna Inda oraz Izabela Majer
a także dziewczyny z Lubonia w składzie
Joanna Cykowiak, Maria Kędziora i Jagoda
Goździewska. Ostatnie miejsce na podium
należał do duetu w składzie Izabela Pitoń
i Marcjanna Sokołowska z Szkoły Podstawowej z Robakowa. Ogromnie cieszymy się
z wysokiego poziomu prezentowanych utworów. Zauważyliśmy wielkie zaangażowanie
rodziców i nauczycieli prowadzących. Laureaci
VI Przeglądu kolęd zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Zostały
również przyznane Nagrody Specjalne dla
uczniów, którzy w dniu 8 grudnia mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
wokalnych przed poznańską publicznością
w ramach „Betlejem Poznańskim”. Przegląd
kolęd został zorganizowany w ramach grantu
ze środków przyznanych przez Miasto i Gminę
Kórnik oraz finansowemu wsparciu Dyrektora
Szkoły oraz Rady Rodziców działającej przy
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.

W tym roku organizatorów zaskoczyła ilość
prac, których wpłynęło aż 46, jak widać
dzieciom nigdy dość świątecznych ozdóbek,
brokatów i cekinów. Uczniowie wykazali
się ogromną pomysłowością w wykonaniu
prac konkursowych: była choinka z filcu,
z papierowych rolek, z bibuły, z materiału,
z makaronu, z papierowych kółek, z naturalnych elementów, takich jak świeże gałązki
świerku, czy kawałki kory. Jury w składzie
p. Joanna Piasecka, p. Magdalena Błaszak
oraz p. Michalina Pelczyk, miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. W ocenie
prac brano pod uwagę przede wszystkim
samodzielność wykonania pracy przez
dziecko, pomysłowość techniki oraz liczbę

gotowych elementów użytych do dekoracji choinki. Po burzliwych obradach
udało się wyłonić najlepszą trójkę dzieci
w dwóch kategoriach. W kategorii zerówek i klas pierwszych I miejsce zajął
Leon Wiktorek (kl. 1b), II m. przypadło
Weronice Sowie (kl. 1a), a III m. zajęła Julia
Piątek (kl. 1a). W kategorii klas drugich
i trzecich klasyfikacja przedstawiała się
następująco: I m. Lidia Jurecka (kl. 3c),
II m. Zuzanna Raźniewska (kl. 3e), III m. Zuzanna Deneka (kl. 3a). Przyznano także po
pięć wyróżnień w każdej kategorii.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali świąteczne upominki,
a najlepsi nagrody. Gratulujemy dzieciom
wspaniałych prac i dziękujemy za tak

duże zaangażowanie zarówno uczniom,
jak i rodzicom, którzy dzielnie dostarczali
prace swoich pociech, podrzucali ciekawe pomysły i czuwali nad wykonaniem
prac. Zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji konkursu „Magic of Christmas”
już za rok oraz do próbowania swoich sił
w innych konkursach z języka angielskiego
w naszej szkole.
Życzymy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego
Roku – Merry Christmas and a Happy New
Year!

◊ Elżbieta Drótkowska Klessa

◊ Michalina Pelczyk
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„Europejski wieczorek językowy”
Dnia 21grudnia br. odbył się po raz pierwszy w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
„Europejski wieczorek językowy” o tematyce bożonarodzeniowej. Uczniowie z klas
4-7 naszej szkoły wraz z nauczycielami
języków obcych spotkali się, by zapoznać
się z tradycjami obchodzenia świąt Bożego
Narodzenia we Francji , Niemczech i Wielkiej
Brytanii a przy okazji utrwalić słownictwo
związane ze świętami, a także nauczyć się
prawidłowych relacji i współpracy między
uczniami różnych klas.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych nauczyciele zaprosili uczniów do
udziału w koncercie kolęd obcojęzycznych.
Uczniowie wraz z pomocą projektora multimedialnego chętnie śpiewali znane kolędy
jak np. „Cicha noc”: w j.angielskim „Silent
night” w j,niemieckim „Stille Nacht” i w j.francuskim „Douce nuit” .Następnie p. Agnieszka

Chmura wraz z p.Pauliną Lubińską opowiedziały jak wyglądają święta w Anglii, Agnieszka Rzońca-Tomczak przedstawiła tradycje
związane z Bożym Narodzeniem we Francji
a Paulina Tórz przypomniała niemieckie
zwyczaje bożonarodzeniowe, jak np. znane
na całym świecie ubieranie choinki, które
wywodzi się właśnie z Niemiec.
Po krótkim przedstawieniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w naszych
domach i u naszych zachodnich sąsiadów
uczniowie zostali podzieleni na pięć 5-osobowych grup i przystąpili do wykonywania
zadań związanych z tematyką bożonarodzeniową.
Uczniowie mieli za zadanie m.in. dopasować
odpowiedni obrazek związany z tematyką
świąt z pasującą do niego karteczką z napisem w j. obcym (np. choinka- Weihnachtsbaum, Christmas tree, sapin de Noël.) Innym

wyzwaniem językowym, jak i pobudzającym
kreatywność było stworzenie śpiewników.
Uczniowie otrzymali wydrukowane kartki
z kolędami w j. obcych oraz kolorowe kartki, dziurkacze, kleje, flamastry itd. Zadanie
polegało na stworzeniu śpiewnika a szczególnie okładki i ostatniej strony. Każda grupa
wykazała się wielką pomysłowością stąd
wszystkie śpiewniki były bardzo ciekawe
i oryginalne.
Na zakończenie uczniowie składali sobie życzenia wraz z nauczycielami w j.angielskim,
francuskim i niemieckim (np. Marry Christmas, Joyeux Noël, Schӧne Weihnachten).
Wszystkim dzieciom dziękujemy za przyjście
na „Europejski wieczorek językowy” i zapraszamy do wzięcia udziału za rok!
◊Paulina Tórz

Jasełka w „Czterech Porach Roku“
W sobotę 16 grudnia 2017 r. w Przedszkolu
nr 2 „Cztery Pory Roku” odbyły się Jasełka
Bożonarodzeniowe, które przygotowały
dzieci z grupy „Promyczki” wraz z wychowawczyniami i rytmiczką. Świąteczny
nastrój podkreślały niecodzienne stroje
dzieci, bożonarodzeniowa dekoracja sali –
stajenka z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem
oraz towarzyszący im aniołowie, obłoczek
i gwiazdka, pasterze, krasnoludki oraz
zwierzęta. Mali artyści z dużym przejęciem
i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje
role, prezentowali umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Aniołowie zagrali na cymbałkach kolędę „Przybieżeli do
Betlejem” te dźwięki sprawiły, że atmosfera
zrobiła się bardzo świąteczna.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni
goście: rodzice występujących dzieci, przedstawiciele Urzędu oraz Rady Miasta i Gminy
Kórnik, emerytowani i obecni pracownicy
przedszkola.

Występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na twarzach zaproszonych gości.
Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa
Chrystusa, kolędy, świąteczne dekoracje

oraz wzajemne życzenia, które zakończyły
spotkanie, pozwoliły wszystkim poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła,
radości i bliskości.
◊ K.R.
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Orszaki „Trzech Króli“

Od kilku lat 6 grudnia, czyli w Święto Trzech Króli, ulicami miast i wsi naszego kraju przechodzą orszaki koronowancyh głów.
Oto kilka zdjęć z tegorocznych czterech „Orszaków z terenu Gminy”. Dwa pierwsze zdjęcia pochodzą z profilów Facebook parafii
w Borówcu i Kamionkach.
Borówiec

Kórnik

Trojaczki
w Dachowie
W naszej gminie urodziły się trojaczki: Nina,
Bogumił i Julian. Burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Przemysław Pacholski oraz sołtys
wsi Dachowa Iwona Kosmalska odwiedzili
9 stycznia rodzinę składając rodzicom gratulacje i życzenia.

◊ red.
foto. J. Lechnerowski

Kamionki

Bnin

Nowy rok, nowe wyzwania

– rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jako stowarzyszenie Wspaniała Siódemka działamy na rzecz seniorów, prowadząc Akademię Seniora od marca 2017
roku. Każdy z członków naszego zespołu
ma różne motywy działania. Niektórzy
z nas mają rodziców w podeszłym wieku,
niektórzy kontynuują działania w duchu
takich inicjatyw jak WOŚP czy Szlachetna
Paczka, ale wszyscy mamy wspólny mianownik – działamy z potrzeby serca oraz
wypełniamy zobowiązanie, aby zmieniać
nasz świat na lepsze.
Postanowiliśmy podjąć wyzwanie i odpowiedzieć na potrzeby zgłaszane przez
naszych przyjaciół, którzy uczestniczą
w spotkaniach przez nas organizowanych.
Chcieliśmy też wpisać się w bardzo dobry
trend, jakim jest nowoczesne myślenie
o społeczeństwie, które musi być bardziej
otwarte na problemy seniorów.
Tworzymy Uniwersytet Trzeciego Wieku!
Uniwersytet ma być poszerzeniem oferty
edukacyjnej świadczonej przez nasze
Stowarzyszenie. Uniwersytet ma zaspokoić takie potrzeby jak samokształcenie,
poznawanie historii, poszerzanie wiedzy
nt. miejsca, w którym żyjemy, wypełnienie wolnego czasu, rozwijanie więzi
społecznych. Nasz projekt w pierwszym
semestrze (start: luty 2018) będzie miał
charakterem pilotażowy. Zajęcia będą
odbywały się przynajmniej raz w miesiącu,
w soboty, w godzinach od 10:00 do 14:00.
W projekcie udział mogą brać osoby powyżej 50 roku życia. Oczywiście nie może
zabraknąć indeksów oraz wszystkich
atrybutów, jakie związane są z uniwersytetem. Projekt zostanie uruchomiony,
jeśli zbierzemy grupę minimum 20 osób.
Rada Programowa. Podstawą działania
UTW jest organ, który opracowuje plan
działania, czyli tego, czym będą zajmowali
się studenci. 11 grudnia 2017 r. odbyło
się pierwsze spotkanie Rady Programowej. Do Rady Programowej zaprosiliśmy
osoby, które są niezwykłe i dzięki którym
musi powieść się misja zmiany świata na
lepsze. Już dzisiaj z wielką przyjemnością
przedstawiamy Państwu dobre anioły
Uniwersytetu. Radę Programową tworzą:
Iwona Justkowiak (dyrektor Przedszkola
nr 2 w Kórniku-Bninie), Katarzyna Woźniak (dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN),
Krystyna Antkowiak (komendantka Hufca
ZHP Kórnik), Nina Przybylska (psycholog),
Jerzy Lechnerowski (burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik), Seweryn Waligóra (dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN
Szkółki Kórnickie), Wojciech Kiełbasiewicz
(dyrektor KCRiS OAZA), Jakub Mąderek (szef Towarzystwa Ku Upiększaniu
Kórnika), Kazimierz Krawiarz (szef Izby
Pamiątek Regionalnych), Zbigniew Dalz
(lekarz medycyny), Michał Zgarda (działacz

Kotwicy Kórnik), Jacek Schmidt (sołtys
Koninka), Magdalena Pawlaczyk (szefowa
Wspaniałej Siódemki), Robert Jankowski
(szef Kórnicko-Bnińskiego Towarzystwa
Kulturalnego) oraz dr Ilona Potocka pracownik UAM.
Kochani! W styczniu rusza rekrutacja do
naszego Uniwersytetu. Cały projekt jest
dla uczestników bezpłatny. Zostań studentem, zobacz, jakie piękne wyzwanie czeka
na Ciebie! Szczegółowe informacje można
uzyskać po zajęciach Akademii Seniora

w każdą środę lub telefonicznie poprzez
kontakt z koordynatorami projektu:
Magda Pawlaczyk 886 111 091,
Robert Jankowski 515 229 684.
Zapraszamy również osoby, które chciałyby pomóc nam przy realizacji projektu.
Razem możemy więcej!
Czekamy na Was!

◊ Robert Jankowski
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik
– etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz. 1073 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 (t. j. Dz. U.
2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu na zachód od
ul. Kamiennej, gm. Kórnik – etap I, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 stycznia 2018 r. do 13 lutego
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania oraz zaproponowanie układu komunikacyjnego dla
całości terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
z uwzględnieniem układu istniejącego w sąsiedztwie tego terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78,
62-023 Kamionki o godz. 18:00.
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

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka
w Kórniku, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 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 (t.
j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka
w Kórniku, gm. Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 22 stycznia 2018 r. do 13 lutego 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana części
obowiązującego planu miejscowego i powiększenie terenu parkingu oraz wprowadzenie dodatkowo usług hotelarskich.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik o godz. 13:00.
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 28 lutego 2018 r. na adres: Urzędu

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 lutego 2018 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 2017 r. poz.
570) 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.
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 2017 r. poz.
570) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
17. STYCZNIA
Jednocześnie,
w związku z postępowaniem
GIMNASTYKA
+ EMISJA GŁOSU
w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintere24.STYCZNIA
sowani mogą zapoznać się z niezbędna
SPEKTAKL
TEATRALNY
dokumentacją sprawy
w siedzibie
Urzędu
AWNO
W BETLEJEM
…
Miasta i Gminy D
Kórnik,
pl.TEMU
Niepodległości
1,
SP2211.
W KÓRNIKU-BNINIE SENIOROM
62-035 Kórnik pok.

31. STYCZNIA
WARSZTATY KRAWIECKIE
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

MIEJSCE: STRAŻNICA OSP KÓRNIK

GODZINA: 16.30
INFORMACJE I ZAPISY:
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091;
Robert Jankowski Tel. 515-229-684

Fotografuje od 75 lat

Pan Elizeusz Cieślik, współpracujący
z Kórnickim Ośrodkiem Kultury artysta-fotografik obchodził niedawno jubileusz
75-lecia twórczości. Z jubilatem spotkał
się również burmistrz Jerzy Lechnerowski składając mu gratulacje i życząc kolejnych twórczych lat aktywności. Życzymy
panu Elizeuszowi wszystkiego najlepszego a Czytelników zapraszamy na zajęcia
fotograficzne w KOK.
◊ ŁG

Elizeusz Cieślik, urodził się w 1931 r. w Kaliszu. Edukację w szkole podstawowej rozpoczął w 1938 r. i kontynuował ją w czasie
okupacji uczęszczając na tajne komplety.
Pierwsze zdjęcia zrobił w 1942 r. Podczas
nauki w gimnazjum, którą rozpoczął rok
po zakończeniu okupacji w I klasie gimnazjum szkoły technicznej dokumentował
wszystkie szkolne imprezy, i wydarzenia.
Pracował w Zakładach Dziewiarskich w Kaliszu jako głów¬ny mechanik, a później
jako dyrektor techniczny. W 1964 r. przeprowadził się do Poznania gdzie zatrudniono go w zarządzie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Współorganizował
spółdzielnię rzemieślniczą MOTOR i przez
kilka lat był jej kierownikiem technicznym.
Po opatentowaniu oryginalnej konstrukcji
zewnętrznych lusterek samochodowych,
zaczął je produkować w zakładzie rzemieślniczym, który założył. Pod koniec
kariery zawodowej pełnił obowiązki administracyjne w Puszczykowie.
Jednak jego najwiekszą pasja od dzieciństwa pozostawała fotografia.
Jako fotoreporter współpracował (i nadal
współpracuje) z ogólnopolskim miesięcznikiem „Przegląd komunalny – gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Od
1976 r. działa w Poznańskim Towarzystwem Fotograficznym, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, oraz kierownika sekcji
przyrodniczej. Od 1996 r. jest członkiem
Związku Polskich Fotografów Przyrody.
W 2002 r. został członkiem rzeczywistym
Fotoklubu RP - Sto¬warzyszenie Twórców,

uzyskując tytuł Artysty Fotografa. W 2007
r. wspólnie z paroma innymi osobami
założył prężną grupę fotograficzną „Sześciokąt”. Jego fotografie o tematyce przyrodniczej były pokazywane na licznych
wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Bardzo często obcokrajowcy zwiedzający
wystawy kupują jego prace – znajdują
się one w Szwajcarii, Niemczech, Danii,
Holandii, Ukrainie, Bułgarii i USA.
Jest autorem albumu fotograficznego
Rogaliński Park Krajobrazowy i twórcą diaporamy „Rogaliński Park Krajo¬brazowy”.
Elizeusz Cieślik wciąż jest aktywnym
twórcą i animatorem fotografii. Zafascyno¬wany urokami, jakie dostrzega każdego
dnia w świecie przyrody – od lat propaguje
na licznych wystawach foto¬graficznych
Rogaliński Park Krajobrazowy pokazując
wiekowe Dęby Rogalińskie. Swoim umiłowaniem przyrody i fotografii zaraża
wszystkich, z którymi ma kontakt. Razem
z synem Pawłem opracował i realizuje
autorski program edukacji fotograficznej
dzieci i młodzieży. W latach 2010-2014
współtworzył jedyną w Polsce SZKOLNĄ
GALERIĘ FOTOGRAFII FOTOOKO w Pigłowicach k. Środy Wielkopolskiej, w której
były prezentowane wystawy fotograficzne uznanych twórców (19 wystaw) oraz
uczniów szkoły określających się nazwą
„Grupa Fotograficzna Aparaciarze z Pigłowic” (grupa liczyła od 10-16 osób).
Od 2014 r. organizuje zajęcia fotograficzne w szkołach gminy Kórnik. Każdego
tygodnia we wtorki i soboty spoty¬ka się

ze swoimi uczniami – grupą młodzieży ze
szkół podstawowych i dorosłymi, przekazując im swoją wiedzę dotyczącą fotografii
artystycznej – fotografowania przyrody,
portretu, reportażu w terenie itp.; średnio
w tych zajęciach uczestniczy ok. 15 osób.
Równocześnie realizuje plenery i konkursy fotograficzne. Np. „Międzyszkolny
Konkurs Fotograficzny” adresowany do
uczniów pięciu gminnych szkół miał już
pięć edycji, a każda była po¬święcona innemu zagadnieniu (las, droga, jesień itp.).
W Kórnickim Ośrodku Kultury regularnie
prezentuje prace swoich podopiecznych,
a wernisaże każdorazowo przyciągają liczne rzesze młodych miłośników fotografii
i ich rodziców. Biorąc pod uwagę fakt, iż fotografowaniem zafascynował się w 1942 r.
obecnie mija 75 lat uprawiania tej pięknej
pasji. Pasji fotografowania, ale równocześnie upowszechniania i popularyzowania
tej dziedziny sztuki. Jest to godna okazja,
aby świętować ją jubileuszową retrospektywną wystawą.
◊ red.
(opracowano na podstawie materiału
autorstwa Władysława Nielipińskiego
z okolicznościowego katalogu wydanego
z okazji jubileuszu)
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

13.01 - KRAKOWSKI SALON POEZJI - DOROTA SEGDA. Kolegiata Kórnicka, godz. 16.30.
14.01 - 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. KCRiS OAZA,
start godz. 12:00. Szczytniki (ul. Jeziorna
33), start godz. 12:00.

23.01 - BAJKOCZYTANIE Z BABCIĄ I
DZIADKIEM. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

16.01 - BAJKOCZYTANIE: „ZIMA W LEŚNEJ
GÓRCE”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.

24. 01 - AKADEMIA SENIORA: SPEKTAKL
TEATRALNY „PEWNEJ NOCY W BETLEJEM”.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

17. 01 - AKADEMIA SENIORA: GIMNASTYKA + EMISJA GŁOSU. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Zajęcia bezpłatne. Informacje
i zapisy: Magdalena Pawlaczyk (tel. 886
111 091), Robert Jankowski (tel. 515 229
684).

30.01 - BAJKOCZYTANIE: KICIA KOCIA.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
17:30.

18.01 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
Jakub Kolecki – Czarnobyl. KCRiS OAZA,
restauracja „Ventus”, godz. 19.00.
18.01 – NOWOROCZNY TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS OAZA
(salka konferencyjna) godz. 17:00. Zapisy:
mailowo na adres wiezakornicka@gmail.
com lub w dniu imprezy 30 minut przed
turniejem. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
13.01 - XVII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK. Kolegiata Kórnicka, godz.
14:00.

20.01 - WIEJSKI POTAŃC Z ASEM W RĘKAWIE. Kórnicki Ośrodek Kultury, w godz.
18:00-22:00.

20.01 - XXI MARATON AEROBIKOWY.
KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety 19 zł
(2-14 stycznia), 29 zł (15-20 stycznia), 5 zł
(za okazaniem legitymacji uczniowskiej).

31. 01 - AKADEMIA SENIORA: WARSZTATY
KRAWIECKIE. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Zajęcia bezpłatne. Informacje i
zapisy: Magdalena Pawlaczyk (tel. 886 111
091), Robert Jankowski (tel. 515 229 684).
2.02 - BADMINTON WIECZOROWĄ
PORĄ - II NOCNY TURNIEJ BADMINTONA
Zgłoszenia do 21.01.2018 r. na adres:
karolniemier@o2.pl
Radzewo, godz. 22:00. Wpisowe 10 zł.
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
◊ ZF

Dwa finały
Dwa wojewódzkie finały uczniów ZS Kórnik
W ostatnim grudniowym tygodniu nauki
uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku uczestniczyli w dwóch wojewódzkich finałach licealiady. W Kępnie 18.12.2017 r. Filip Kujawa
oraz Adam Baran dzielnie rywalizowali w
zawodach w badmintonie. Adam zastąpił
chorego w tym dniu Mikołaja Wrzesińskiego.
Na tym poziomie rozgrywek startują bardzo
dobre zespoły z którymi niestety nie udało
się naszym uczniom wygrać. Drużyna ZS
Kórnik zajęła w turnieju miejsca 7-8.
Dzień później ponownie Filip Kujawa wspierany przez Wiktora Szymkowiaka, Romana
Kapustę oraz Kaspra Witkowskiego wzięli
udział w Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Drużynowym Tenisie
Stołowym. Zawody odbyły się w miejscowości Objezierze. Po wywalczeniu w ubiegłych

latach dwóch srebrnych i złotym medalu
tym razem po dwóch przegranych meczach
z zespołem z XXI LO z Poznania oraz wygranych z CKZiU Wyrzysk i SZP Zduny nasi
reprezentanci uplasowali się tuż za podium
na 4 miejscu.
Wyniki zawodów:
1. ZSE-U Żychlin
2. ZSET Leszno

3. XXI LO Poznań
4. ZS Kórnik
5. CKZiU Wyrzysk
6. ZSP Zduny
7. SZP 3 Gniezno
8. ZS 3 Szamotuły
Gratulujemy !!!

◊ AP

Świąteczny turniej łuczniczy
Był to pierwszy taki turniej w Radzewie. 17 grudnia 2017 roku do
rywalizacji o dyplomy, medale, statuetki i oraz nagrody zjechali się
łucznicy w strojach gwiazdorów. Punkty bowiem nie dostawało
się jedynie za mniej lub bardziej celne strzały, ale i za odpowiedni
strój. O końcowym wyniku mogły więc na przykład decydować
czerwone skarpetki lub ich brak… I tak też w kilku przypadkach
się stało. Zwyciężczynią rywalizacji na 10 metrów wśród dziewcząt
została Zofia Brylewska, która wyprzedziła Zuzannę Banecką i Zofię
Kmiecik (wszystkie Jedynka Kórnik). Złoto wśród chłopców wywalczył Maciej Tomczyk, srebro Norbert Glogier (obaj Surma Poznań),
a brąz Nikodem Niemier (Jedynka). Starsi strzelali z odległości 18
metrów. Najwięcej punktów dzięki kompletnemu strojowi uzbierał
Jakub Majchrzycki (Surma), a kolejne miejsca zajęli reprezentanci
gospodarzy: Wojciech Radziejewski i Miłosz Nawrocki. Rywalizację
dziewcząt wygrała Patrycja Jóźwiak (Leśnik Poznań), a kolejne
miejsca zajęły Paulina Bukczyńska i Gabriela Kmiecik (Jedynka). W
strzelaniach specjalnych do prezentów zwyciężyli Zofia Brylewska
i Miłosz Nawrocki. W przerwach między strzelaniami nie zabrakło
pierników i innych słodkości, a kawiarenkę obsługiwały pomocnice
Gwiazdora: pani Marta i pani Karolina.
◊ Karol Niemier

Radzevia w ćwierćfinale
RADZEVIA W ĆWIERĆFINALE MISTRZOSTW
POLSKI
16 grudnia w Kębłowie drużyna juniorek młodszych UKS Radzevia Radzewo
rywalizowała w II turnieju eliminacyjnym
unihokejowych Mistrzostw Polski. Po rewelacyjnym występie w pierwszym turnieju w
Ojrzanowie koło Warszawy apetyty wzrosły.
Tymczasem w pierwszym meczu działy się
takie rzeczy, które znacząco przeszkodziły
w uzyskaniu dobrego wyniku. Nieuznany
gol i bramka stracona po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym mocno wybiły
nas z rytmu, a do tego jeszcze obijane

poprzeczka i słupek rywalek z Józefiny.
Wszystko to złożyło się na porażkę 2:7. W
drugim meczu świetna gra i popisowy występ Klaudii Olejniczak dają nam zwycięstwo
9:2 nad Zbąszyniem. O tym, że Radzevianki
grają w kratkę zaświadczył ostatni mecz
z Kębłowem. Tęgie lanie 5:12 sprowadza
nas na ziemię. Zajmujemy w tym turnieju 3
miejsce i z takiej też pozycji po zsumowaniu
wyników z dwóch turniejów awansujemy do
turnieju ćwierćfinałowego. Tam poprzeczka
zostanie zawieszona jeszcze wyżej. Mierzyć
się będziemy już bowiem z całą Polską.
Awans do półfinału byłby ogromnym

sukcesem, ale trzeba będzie wznieść się
na wyżyny swoich umiejętności, aby tego
dokonać. W Kębłowie zagrały: kapitan Roksana Toboła (5 bramek), Klaudia Olejniczak
(6), Mirella Rozmiarek (3), Sylwia Rumińska
(2), Natalia Sznura, Agnieszka Wiśniewska,
bramkarki Patrycja Bartkowiak i Roksana
Bazanowska oraz Emilia Fiedorczyk i Kinga
Banecka. Nagrody indywidualne za grę w
poszczególnych meczach otrzymały: Sylwia,
Klaudia i Roksana.
◊ Karol Niemier
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Finał wojewódzki w Kamionkach

Kamionki zaistniały na badmintonowej mapie Wielkopolski
Reprezentacje dziewcząt i chłopców ze
Szkoły Podstawowej w Kamionkach zabłysnęły podczas międzyszkolnych zawodów
w drużynowym badmintonie, w ramach
Igrzysk Dzieci SZS Wielkopolska. Naszą
rywalizację rozpoczęliśmy 17 października
2017, tradycyjnie u niezwyciężonego organizatora – SP Radzewo - podczas Mistrzostw
Gminy Kórnik w Drużynowym Badmintonie.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy wykazali
się olbrzymią determinacją, co pierwszy raz
w historii zaowocowało awansem do zawodów powiatowych.
Finał powiatu poznańskiego odbył się 8
listopada w Puszczykowie. Tam, po zaciętych pojedynkach, dziewczęta uplasowały
się na IV miejscu, natomiast chłopacy,
po wyeliminowaniu faworyzowanych gospodarzy i przegraniu finałowego meczu,
zdobyli srebrne medale. Zajęte miejsca
premiowały nas udziałem w Finale Rejonu
Poznań Wschód, który odbył się 22 i 23
listopada 2017 w Gnieźnie. Po dwóch całodziennych zmaganiach badmintonowych,
dziewczęta w składzie: Patrycja Rymelska,
Nadia Konys oraz Zuzanna Sarnowska,
zdobyły wicemistrzostwo, a chłopacy: Piotr
Szajkowski, Roland Kaczmarek i Michał

Unihokej

Igrzyska młodzieży
25 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kamionkach odbyły się rozgrywki
w unihokeju dziewcząt i chłopców w ramach
Igrzysk Młodzieży. Do Szkoły przyjechały reprezentacje szkół z Kórnika i Radzewa, oczywiście nie zabrakło naszych unihokeistów.
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy
z każdym”. Zwycięzcą w kategorii dziewcząt
i chłopców zostało Gimnazjum z Kórnika,
II miejsce przypadło Szkole Podstawowej
z Radzewa a III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Kamionkach.

Kuźniak - wygrali wszystkie swoje pojedynki
i zostali mistrzami!
Z zawodów o randze rejonowej awans do
finału wojewódzkiego otrzymywał jedynie
najlepszy zespół. Jednakże z uwagi na powierzenie Szkole Podstawowej w Kamionkach organizacji Finału Województwa Wielkopolskiego w Drużynowym Badmintonie,
decyzją prezesa SZS Wielkopolska Zdzisława
Urbańczyka, nasze reprezentantki również
mogły brać udział w tych zawodach.
19 grudnia jako gospodarze imprezy witaliśmy najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców: SP Niedźwiedź, SP nr 1 Słupca, SP nr
2 Jastrowie, SP nr 1 Kępno, SP Sarbice, SP
Borek Wlkp., SP Dąbcze, SP nr 82 Poznań,
SP Przeźmierowo oraz ZS Kleszczewo.
Ceremonia otwarcia i prezentacja zawodników odbyła się przy wspaniałej oprawie
muzycznej, którą zapewniła nauczycielka
muzyki, skrzypaczka Barbara Szelągiewicz.
Przy pełnych trybunach nowej hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach
imprezę otwarli sekretarz Gminy Kórnik
Leszek Książek oraz pani dyrektor Bogna
Skoraszewska.
Klasyfikacja końcowa badmintonowych
zmagań w kategorii dziewcząt wygląda

następująco:
I – SP 82 Poznań, II – SP Sarbice, III– SP
2 Jastowie, IV – ZS Kleszewo, V - VI – SP
Przeźmierowo i SP 1 Słupca, VII - IX – SP
Kamionki, SP Niedźwiedź i SP Borek Wlkp.
W kategorii chłopców:
I – SP 1 Kępno, II – SP 82 Poznań, III – SP
Sarbice, IV – SP 2 Jastrowie, V – SP Kamionki,
VI – SP Dąbcze.
Niewątpliwie jest to nasz historyczny wynik sportowy oraz sukces organizacyjny.
Wiemy nad czym pracować, by powalczyć
z najlepszymi. Dzięki wsparciu Miasta
i Gminy Kórnik oraz KCRiS OAZA, Hotelu
RODAN, ITS Poligrafia i Reklama, STILL
Polska, PowerBad, firmy RUBUS Malinowa
Szkoła Rodzenia, Studia Przy Lesie oraz
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Kamionkach uczestnicy długo zapamiętają to wydarzenie. Wszyscy zawodnicy
oraz opiekunowie wyjechali z Kamionek
z medalami oraz specjalnie zaprojektowanymi kubkami, a mistrzowie Wielkopolski
otrzymali voucher na weekendowy pobyt
badmintonowy w Hotelu RODAN. Dekoracji
dokonał Prezes Szkolnego Związku Sportowego WIELKOPOLSKA Zdzisław Urbańczyk
oraz pani Dyrektor Bogna Skoraszewska.
◊ Rafał Węglarz

Igrzyska dzieci młodszych
27 października 2017 roku w szkole w Kamionkach odbyły się Mistrzostwa Gminy
w unihokeju dziewcząt i chłopców w ramach
rozgrywek Igrzysk Dzieci młodszych. W turnieju wzięły udział szkoły z Bnina, Kórnika, Radzewa i Kamionek. W rozgrywkach dziewcząt
zmierzyły się ze sobą szkoły z Bnina, Radzewa
i Kamionek, zwycięzcą została Szkoła Podstawowa z Radzewa, II miejsce Szkoła Podstawowa z Bnina, a III miejsce Szkoła Podstawowa
z Kamionek.
W kategorii chłopców wystartowały szkoły
z Kórnika, Radzewa i Kamionek. Zwycięzcą została szkoła w Kamionkach, II miejsce - SP Radzewo a III miejsce - SP Kórnik. Obie drużyny
uzyskały awans do rozgrywek powiatowych.
9 listopada udaliśmy się do Gułtów na rozgrywki powiatu poznańskiego. Po zaciętych
i bardzo wyrównanych pojedynkach zajęliśmy II miejsce i awansowaliśmy do półfinału
rejonu, który również odbył się w Gułtowach
9 listopada.
7 grudnia w Opalenicy odbyły się finały rejonu
z udziałem naszej reprezentacji, z których
wróciliśmy z pucharem i medalami za III
miejsce. Drużynie chłopców gratulujemy
sukcesu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie jeszcze lepiej. Trzymamy kciuki!!! Skład
drużyny: Michał Kuźniak (bramkarz), Piotr
Szajkowski, Jan Bekris, Maciej Nadolny, Kacper
Glista, Jakub Misiewicz, Kamil Paruszewski,
Borys Piętka, Adam Rumak, Miłosz Pietryk,
Daniel Zuber i Maurycy Jeske.
◊ Beata Duszczak

Święto Siatkówki
w Kamionkach
Tak jak w ubiegłym roku, w Szkole Podstawowej w Kamionkach odbyło się święto siatkówki. Na imprezę składały się
trzy turnieje o charakterze siatkarskim.
Dzięki współpracy z KCSiR OAZA 16 grudnia rozpoczęliśmy święto IV Turniejem
Mikołajkowym Kórnickiej Ligi Siatkówki
Amatorów, który po raz pierwszy zawitał do hali sportowej w Kamionkach.
Podczas tych zawodów wystartowały
wszystkie drużyny grające w lidze, odbyło się podsumowanie tegorocznych
zmagań ligowych.
20 grudnia do rywalizacji o Mistrzostwo
Gminy Kórnik w Minisiatkówce przystąpiły szkoły podstawowe z Radzewa,
Bnina, Kórnika, Szczodrzykowa i gospodarze – Kamionki. Po rozegraniu
dziesięciu spotkań systemem „każdy
z każdym”, klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce – SP Kamionki, II miejsce – SP
Bnin, III miejsce – SP nr 1 Kórnik, IV
miejsce – SP nr 2 Kórnik-Bnin, V miejsce
– SP Radzewo. MVP turnieju była zawodniczka SP Kamionki – Patrycja Rymelska.

21 grudnia o tytuł Mistrza Gminy Kórnik
w Minisiatkówce walczyli chłopacy z tych
samych szkół. Po bardzo zaciętych pojedynkach, klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce – SP Kamionki, II miejsce –
SP Szczodrzykowo, III miejsce SP nr 2
Kórnik-Bnin, IV miejsce SP Radzewo, V
miejsce – SP nr 1 Kórnik. MVP tego dnia
okazał się zawodnik SP Szczodrzykowo
– Axel Polak.
Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu Miasta i Gminy Kórnik oraz
firmy STILL Polska.
					
◊ Rafał Węglarz
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Ogłoszenia drobne:
PRACA

INNE

Poszukuje dorywczej pracy fizycznej w okolicach Kórnika, Bnina, codziennie po 16:00. Prace
remontowe, łupanie drzewa inne.
Tel. 884 830 335

Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna
14. Tel. 696 843 092

Firma z okolic Mosiny zatrudni
kontrolera magazynu. CV wysyłać
na aplikacje@idmar.pl
Zatrudnimy panią do biura ubezpieczeniowego. CV proszę wysłać
do: krzysztof.jef@gmail.com
Mężczyzna podejmie każdą pracę
w Kórniku i okolicy. Tel. 507 290 015
Pralnia w Rogalinku poszukuje
energicznej, dobrze zorganizowanej
osoby do obsługi pralni. Praca wg.
grafiku 12 zł/h. Umowa o pracę.
Tel. 604 223 830

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

Zatrudnimy Panią do sprzątania 2x
w tygodniu. Zgłoszenia: ANMED ul.
Kołłątaja 4, Kórnik. Tel. 618 170 218

Wydzierżawię lub sprzedam gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400

Kierowcę kat. C+E zatrudnię, praca
jednozmianowa, hurtownia budowlana. Tel. 602 111 810

Drewno kominkowe, opałowe dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023

Malowanie, szpachle, płytki, panele itp. Polecam tel. 535807414.

Płoty kute, ogrodzenia, balustrady,
kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
Bruk dębowy drewniany.
Tel. 692 241 023

Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-15 kg.
Bnin, ul. Błażejewska 43
Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp., 88 m², balkon,
ogród, pom. gosp., bez nakładów, gotowe do zamieszkania. .
Tel. 660 827 278
Do wynajęcia mieszkanie 40 m²
w Kórniku - nowe, balkon, bdb
lokalizacja. Koszt wynajmu 1200 zł.
Tel. 782 119 440. Proszę dzwonić
od niedzieli do czwartku. Szczegóły
na gratka.pl
Biuro Rachunkowe ASOFF - rozliczanie działalności jednoosobowych, firm, KPIR, ceny od 50 zł! www.
asoff.pl , joanna.asoff@gmail.com
Tel. 669 751 219
Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki, cena 2200 zł. - do negocjacji.
Tel. 695 092 823
Skupuję książki płacę 1 zł za 1 kg
dojeżdżam. Tel. 503 622 212
Sprzedam działkę budowlaną, 2500 m², możliwość podziału na mniejsze. Dachowa.
Tel. 608 135 497
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia, ok.
150 m², I piętro Plac Niepodległości
15. Tel. 663 977 343

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi - sprzeda sklep
w Kromolicach, działka 410 m².
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi powierzchnie
magazynowe przy ul. Średzkej 17,
216 m². Tel. 663 977 343
Wynajmę lokal na działalność
gospodarczą wraz z działką w przy
głównej ulicy w centrum Kórnika.
Tel. 691 793 249
Sprzedam działkę budowlaną
1500 m, MPZP Kórnik-Dziećmierowo. Tel. 604 956 314
Usługi remontowo-budowlane
z wieloletnią praktyką – płytki, malowanie, pozbruk, klinkier – tanio!
Tel. 782 513 000
Kupię garaż w Kórniku.
Tel. 724 133 999
Sprzedam Punto II 2000 r.,
230 tys. km, kolor złoty, 3 drzwi.
Tel. 668 436 341
Oddam w wynajem mieszkanie: 2
pokoje + kuchnia + łazienka. Okolice
Kórnika. Tel. 501 650 209
Sprzedam dom wolnostojący z działką w Kórniku.
Tel. 606 972 104, 661 068 39

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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Uwaga !
Ktoś potrzebuje Państwa pomocy!
Adaś Sarnowski, którego od lat wspieramy w trudnej rehabilitacji zbierając
nakrętki potrzebuje pilnie operacji by
mieć szansę na chodzenie. Zabieg fibroterapii metodą Ulzibata kosztuje 12 000.
W Polsce przeprowadza się go tylko w
Krakowie.
Jak możemy pomóc w zebraniu funduszy?

Przede wszystkim przekazujmy 1% podatku wpisując w PIT: FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” - KRS 0000037904 z
dopiskiem: 27683 SARNOWSKI ADAM.
Konto: Alior Bank 42 2490 0005 0000 4600
7549 3994, cel: 27683 Sarnowski Adam z
dopiskiem „Na pomoc i ochronę zdrowia”.
Jeśli ktoś może i chce pomóc w innej
formie, proszony jest o kontakt z rodziną
Adasia, koordynatorem zbiórki nakrętek
Janem Nowaczykiem lub naszą redakcją
(korniczanin@kornik.pl).
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Funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Kórniku
dziękuję za szybką
i efektywną interwencję.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Nagodziński

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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