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◊  Opr. ŁG

z Kórnika do Środy Wlkp. i dalej do Jarocina. 
W dniu 12 czerwca o godzinie 18:00 w Straż-
nicy OSP w Kórniku odbędzie się spotkanie 
na którym zaprezentowane zostaną przedsta-
wione przez zarządcę drogi propozycje prze-
biegu. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. Poniżej 
mapka, na której zaznaczono trzema kolorami 
propozycje „przebiegów korytarzowych”

Dofinansowanie szatni  
Dla sportowców

29 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go podpisano umowę na dofinansowanie 
budowy szatni przy boisku w Bninie (ul. 
Lipowa/ Piaskowa). Całkowity koszt zadania 
szacuje się na 190 650 zł. Samorząd Wo-
jewództwa dofinansuje zadanie w kwocie 
89 100 zł. Umowę w tej sprawie podpisali: 
marszałek Marek Woźniak oraz burmistrz 
Jerzy Lechnerowski i  skarbnik Katarzyna 
Szamałek. Tego samego dnia podpisano 
umowy dofinansowania zadań dla 10 innych 
gmin Wielkopolski. 

Koncepcja wiaduKtu w KoninKu

W dniu 24 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
spotkali się z Markiem Bereżeckim z Zarządu 
Dróg Powiatowych. Dyskutowano na temat 
koncepcji budowy wiaduktu kolejowego 
w Koninku. Następnym krokiem będzie przed-
stawienie koncepcji władzom PKP

propozycje nowego przebiegu s-11 

W dniu 28 maja burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
oraz kierownik Bronisław Dominiak (Wydział 
Inwestycji), kierownik Tomasz Wojciechow-
ski (Wydział Planowania Przestrzennego) 
i Mirosław Stachowiak (Wydział Eksploatacji) 
uczestniczyli w kolejnym spotkaniu dotyczą-
cym modernizacji S-11. W Urzędzie Miasta 
i  Gminy Kórnik przedstawiono możliwe 
przebiegi „korytarzowe”, czyli umiejscowie-
nie pasów terenu, przez które potencjalnie 
przebiegnie zmodernizowany odcinek 

Prosto  
z Ratusza

absolutorium przyznane

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
która odbyła się 30 maja 2018 roku radni 
udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 
absolutorium za rok 2017.

zgromaDzenie sater

W dniu 5 czerwca odbyło się zgromadzenie 
spółki Sater Kórnik. Udzielono absolutorium 
członkom zarządu i rady nadzorczej za rok 
2017.
Po zrekultywowaniu składowiska odpadów, 
spółka nie prowadzi już działalności, dla której 
została powołana w 1994 roku i nie przynosi 
zysku. Obecnie jedyny przychód pochodzi ze 
sprzedaży gazu wysypiskowego. Ponoszone 
są stale koszty monitoringu oddziaływania 
składowiska na środowisko. 

rozmowy na temat woDy 
z trzebisławeK

Z przedstawicielami spółki Usługi Komunalne 
Sp. z o. o. spotkał się 5 czerwca wiceburmistrz 
Przemysłąw Pacholski. Analizowano możliwo-
sci współpracy przy rozbudowie i współfinan-
sowaniu eksploatacji stacji uzdatniania wody 
w Trzebisławkach.

Trzy warianty przebiegu „korytarzowego S-11.
Prezentacja szczegółów 12 czerwca o godzinie 18:00
w Strażnicy OSP w Kórniku.
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Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
która odbyła się 30 maja 2018 roku radni 
podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kórnik Jerzemu Lechne-
rowskiemu absolutorium za rok 2017.  
Za udzielniem absolutorium byli wszyscy 
obecni na sesji radni 

Sprawozdanie  z  wykonania budżetu 
Gminy Kórnik za 2017r.
 
Wykonanie budżetu:
Dochody:154.306.617 zł
Wydatki: 152.160.410 zł

DOCHODY
W  stosunku do 2016r. dochody gminy 
zwiększyły się o 15.559 tys. zł (o 11,21%).
Struktura dochodów przedstawia się na-
stępująco:
- 28,90% - podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych i prawnych 44.587.178 zł, 
(wzrost o 5,16% w stosunku do 2016r. tj. 
o 2.188 tys. zł),
- 23,71% - udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych 36.588.269 
zł (wzrost o 9,96% w stosunku do 2016r. tj. 
o 3.316 tys. zł),
Razem te dwie pozycje w  dochodach 
stanowią kwotę 81.175.447 zł, tj. 52,60% 
wykonanych ogółem dochodów.

W dalszej kolejności są: 
- 21,79%  - dotacje w  łącznej kwocie 
35.171.068 zł, (wzrost o 8.539 tys. zł w sto-
sunku do 2016r.), w tym na zadania z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom w  (27.723.489 zł) i  na zadania 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (3.981.083 zł),
- 11,08% - subwencje (część oświatowa, 
równoważąca) 17.092.674 zł, (wzrost o 1.506 
tys. zł w stosunku do 2016r.), 
- 4,33%  - wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych na podstawie odrębnych 
ustaw w kwocie  6.685.399 zł, w tym: opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi (5.164.251,12 zł), opłata za zajęcie pasa 
drogowego (1.486.321,41 zł), opłata za ko-
rzystanie z przystanków na terenie gminy 
(34.810,10 zł),
- 2,39% - wpływy z usług 3.687.937 zł, w tym 
dochód zrealizowany przez Kórnickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu OAZA  3.426.805 zł,
- 1,61% - podatek od czynności cywilno-
prawnych 2.481.061 zł,
- 0,79% - wpływy z  różnych dochodów, 
w tym z  lat ubiegłych 1.221.556 zł, w tym 
zwrot za koszty mediów w budynkach ko-

munalnych (280.131,36 zł), dochody z tytułu  
rozliczenia rekompensaty za 2016r. spółki 
z o.o. KOMBUS (231.902,85 zł), dochody 
realizowane przez Kórnickie Centrum Re-
kreacji i Sportu OAZA  (187.975,27 zł),
- 0,96% - podatek od środków transporto-
wych 1.486.201 zł, 
- 0,79%  - podatek rolny 1.212.811 zł.

Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika 
przede wszystkim ze wzrostu podatku od 
nieruchomości. W  stosunku do 2016 r. 
przybyło w gminie:
66,5 tys. m2 budynków mieszkalnych (razem 
1.026 tys.m2),
49,5 tys. m2 powierzchni przeznaczonej 
na działalność gospodarczą (razem 992,5 
tys.m2),
297 tys. m2 gruntów związanych z działalno-
ścią gosp. (razem 4.936 tys. m2),
o 43.788 tys. zł wzrosła wartość budowli 
(obecnie 694 mln zł).

Istnieją  zaległości w  poszczególnych 
grupach dochodów, przede wszystkim 
z powodu niepłacenia podatków lokalnych 
(od nieruchomości, od środków transpor-
towych, rolnego).
Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy 
kwoty 2.377.013 zł (w 2016r. 2.250.232 zł). 
W ciągu roku wysłano 5.208 upomnień na 
kwotę 1.572.952 zł (na pozostałą kwotę 
wystawiono upomnienia w latach poprzed-
nich).Skierowano 1.914 tytułów wykonaw-
czych do postępowań egzekucyjnych na 
kwotę   873.281 zł. Kwotę  699.280 zł zabez-
pieczono przez wpis do hipoteki.

W 2017r. udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych wynosił 37,89% i był 
wyższy o 0,1% od udziału w 2016 r. (było 
37,79%). Nominalnie udział w tym podatku 
przekazywany z  rachunku budżetu pań-
stwa wzrósł w stosunku do 2016 r. o kwotę 
3.319.431 zł i wyniósł w 2017r. 33.443.044 
zł (wzrost o  11%).
Udział procentowy podatku dochodowego 
od osób prawnych nie zmienił się w stosun-
ku do 2016r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie 
wyniósł on 3.145.225 zł i  był wyższy od 

2016r. o 3,7 tys. zł.

Do innych dochodów, nie wymienionych 
wcześniej należą:
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.063.599 zł, 
- wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu – 520.937 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 
265.918zł,
- sprzedaż nieruchomości gminy  - 261.704 zł, 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności 243.397zł,
- odsetki w wysokości 223.590 zł, 
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej  - 190.744 zł.
WYDATKI
           
W  2017r. wykonano wydatki w  kwocie 
152.160.410 zł, czyli w stosunku do 2016 r. 
wydatki zwiększyły się w 2017 r. o 20,25% 
(o 25.627 tys. zł).

Struktura wydatków przedstawia się na-
stępująco:
- 34,45 % - oświata i  wychowanie  - 
52.412.658 zł  (było 33.782.473 zł), 
- 20,68% - opieka społeczna i  rodzina  - 
31.477.533 zł  (było 24.656.954 zł),
- 10,83% - transport i łączność  - 16.478.490 
zł  (było 22.976.738 zł).
Razem 3 działy to 65,96% całego budżetu 
(100.368.681 zł). 

- 8,95 % - gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska –  13.621.635 zł  (było 
12.645.306 zł),
- 6,88 % - administracja publiczna  - 
10.462.643 zł  (było 9.961.128 zł),
- 5,52 % - kultura fizyczna – 8.405.565 zł  
(było 8.152.051 zł),
- 3,82 % - gospodarka mieszkaniowa 
- 5.813.956 zł  (było 2.659.041 zł),
- 3,01% - kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego – 4.580.889 zł  (było 1.913.889 zł),
- 1,91% - różne rozliczenia (wpłata do 
budżetu państwa ) – 2.904.999 zł (było 
3.036.810 zł),
- 1,06% -  bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 1.607.499 zł 
(było 1.401.258 zł),

- 0,86% -  rolnictwo i łowiectwo – 1.313.509 
zł  (było 1.377.561 zł),
- 0,84 % - edukacyjna opieka wychowawcza  
- 1.283.282 zł  (było 1.277.405 zł).
- 0,55% - obsługa długu publicznego (spła-
ta odsetek od obligacji) 836.639 zł (było 
971.084 zł),
Inne działy razem stanowią 0,64%.

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są 
również wydatki niewygasające z upływem 
roku budżetowego, na kwotę 3.764.602 zł. 

Wydatki majątkowe stanowiły 21,36% 
ogólnej kwoty wydatków (w 2016r. było to 
17,72%).
Wykonano wydatki majątkowe o wartości 
32.501.709 zł (w 2016r. - 22.428.297 zł).
W stosunku do planu (35.498.476 zł), inwe-
stycje zostały wykonane w 91,56%.

W stosunku do planu nie wykonano:
wydatków bieżących: 5.580 tys. zł

wydatków majątkowych: 2.997 tys. zł
Wpływ na niższe wykonanie miały m.in. 
następujące fakty:
• nie wydatkowano środków przeznaczo-
nych na wydatki bieżące, m.in. na:
- wydatki oświatowe  (805 tys. zł);
- obsługę komunikacji miejskiej (750 tys. zł),
- rezerwy  (524 tys. zł),
- wydatki na planowanie przestrzenne (412 
tys. zł),

- wydatki związane z realizacją programu 
500+  (310 tys. zł);
- wydatki związane z realizacją programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi  (240 tys. zł);

• wykup nieruchomości przez Gminę Kórnik 
(221 tys. zł),
• nie wydatkowano środków przezna-
czonych na zadania inwestycyjne, w  tym 
m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Celichowskiego w  Kórniku (188 tys. zł), 
przebudowa świetlicy w Szczodrzykowie 
(129 tys. zł), 
• realizację dotacji inwestycyjnej dla Biblio-
teki Publicznej w Kórniku z przeznaczeniem 
na modernizację budynku przy Rynek 16 
(611 tys. zł)
• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę 
niż zapisano w budżecie. 

Ogółem w 2017r. wykonano 124 zadania 
za kwotę 29.836.887 zł, z których najważ-
niejszymi były: 

• budowa kompleksu edukacyjnego w pół-
nocnej części gminy - budowa szkoły pod-
stawowej, gimnazjum oraz przedszkola 
w kwocie 14.952.675 zł 
• budowa dróg, chodników i placów na te-
renie Gminy w łącznej kwocie 4.050.437 zł 
– 45 zadań, w tym:
• budowa chodnika w Pierzchnie przy drodze 
powiatowej 18 828,02
•przebudowa drogi w zakresie rozbudowy 

chodnika ul. Konarska i Zwierzyniecka w Bni-
nie 440 819,33
• budowa chodnika przy ul. Lipowej w Bninie 
80 927,32
• budowa chodnika przy ul. Platanowej w Ka-
mionkach 44 000
• budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Kór-
niku (na wysokości LIDLa) 57 611,08
• budowa chodnika ul. Dachowa – Nowina 
342 341,40
• budowa chodnika w Pierzchnie przy drodze 
gminnej 83 453,72
• budowa drogi w Kromolicach 463 940 
• budowa ul. Tęczowej w Robakowie 105 
830,64
• brzebudowa ul. Cynamonowej w Kamion-
kach 197 916,32 
• przebudowa ul. Granicznej w Borówcu 
338 417,24
• przebudowa ul. Jodłowej, Kasztelana Jarosta 
i Sosnowej w Bninie 238 207,93
• przebudowa ul. Nad Potokiem w Borówcu 
159 920
• przebudowa ul. Nowej i Ogrodowej w Ro-
bakowie 422 795,81
• przebudowa ul. Polnej w  Czmoniu  
345 924,84 
• budowa parkingu dla samochodów oso-
bowych w rejonie kładki dla pieszych przy 
drodze S-11 w Gądkach 23 985 
• budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Śrem-
skiej w Kórniku-Bninie 48 760
• budowa oświetlenia na terenie gminy w łącz-
nej kwocie 805.546 zł – 22 zadania, w tym:
• budowa oświetlenia przy ul. Żniwnej i Zbo-
żowej w Radzewie 47 109
• budowa oświetlenia przy ul. Dębieckiej, 
Wiatrakowej, Laskowej i Rolnej w Biernat-
kach 171 986,63
• budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej 
w Borówcu 45 970,50
• budowa oświetlenia ul. Leśnej w Czmoniu 

43 211,84 
• budowa oświetlenia ul. Palmowej w Skrzyn-
kach 17 922,84
• budowa oświetlenia ul. Parkowej w Kórniku 
159 225,61
• budowa oświetlenia ul. Polnej (na odcinku 
od ul. Stokrotkowej do ul. Słonecznikowej) 
w Robakowie 55 925,42 
• budowa oświetlenia ul. Sarniej w Szczytni-
kach 84 348,85

Absolitorium
za 2017 rok
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• budowa oświetlenia w Czołowie – II etap 
27 921
• budowa zasilania i oświetlenia na terenie 
rekreacyjno-sportowym w sołectwie Błaże-
jewo – 35 532
c budowa budynku socjalnego w Szczodrzy-
kowie w kwocie 1.690.757 zł 
• rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kór-
niku w kwocie 1.281.654 zł,
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Kórniku i Gimnazjum w Kórniku w kwocie  
2.948.119 zł,
• budowa kanalizacji deszczowej w Kórniku-
-Bninie 261.815 zł,
• zagospodarowanie terenu przy Placu Bro-
warowym w Kórniku w kwocie 2.060.000 zł,
• budowa placu zabaw w Konarskim – 75 
658,27
• budowa ogrodzenia boiska w Żernikach 
44 500 
• budowa placu zabaw na Prowencie 35 
470,30 
• budowa placu zabaw w Gądkach 8 805 
• wykonanie makiety rynku 125 000
• budowa boiska w Radzewie (bezkrwawe 
boisko dla dzieci, czyli bezpieczny sport 
w Radzewie 210 997,18.

BUDŻET OBYWATELSKI
W ramach Budżetu Obywatelskiego zreali-

zowano wydatki w łącznej kwocie 494.638 zł:
• budowa chodnika w Robakowie przy ul. 
Szerokiej na odcinku od ul. Dworcowej do 
ul. Topolowej – pierwotnie planowana kwo-
ta 190.000 zł, zadanie wykonano w kwocie 
11.693 zł -  ogłoszono przetarg na realizacje 
zadania, w wyniku którego wpłynęły 4 ofer-
ty, przetarg unieważniono z uwagi na cenę 
ofertową przekraczającą posiadane środki. 
Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizo-
wane w roku 2018;
• budowa boiska w Radzewie - bezkrwawe 
boisko dla dzieci, czyli bezpieczny sport 
w Radzewie – pierwotnie planowana kwota 
200.000 zł, zadanie wykonano w kwocie 
210.997 zł;
• budowa oświetlenia przy ul. Dębieckiej, 
Wiatrakowej, Laskowej i Rolnej w Biernat-
kach - rozświetlone Biernatki - pierwotnie 
planowana kwota 190.000 zł, zadanie wyko-
nano na kwotę 171.987 zł (w tym wydatki nie-
wygasające 157.227 zł) – planowany termin 

zakończenia zgodnie z umową 29.12.2017r., 
natomiast zadanie zostało zakończone 
w styczniu 2018r.
• budowa Konarskiego Placu Zabaw - pier-
wotnie planowana kwota 75.000 zł, zadanie 
wykonano w kwocie 75.658 zł; 
• „Uczymy się ratować życie” - pierwotnie pla-
nowana kwota 23.680 zł, zadanie wykonano 
w kwocie 17.030 zł; 
- „Rowerowa Gmina” Promocja aktywnego 
trybu życia wraz z  integracją mieszkańców 
gminy Kórnik poprzez rowerowe rajdy  i wy-
cieczki - pierwotnie planowana kwota 8.500 
zł, zadanie wykonano w kwocie 7.273 zł.

W pozostałych wydatkach majątkowych 
mieszczą się pozycje:
• wydatki na wykupy nieruchomości, w tym 
pod drogi w kwocie 1.738.891 zł,
• zakupy majątkowe Urzędu (sprzęt kom-
puterowy, oprogramowanie) w  kwocie 
246.928 zł,
• dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku 
w kwocie 138.786 zł,
• dotacja dla OSP w Kórniku na zakup uży-
wanego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
(drabiny) w kwocie 126.402 zł.
• dotacje na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków w kwocie 
48.000 zł.

Na komunikację miejską przeznaczono 
9.062.785 zł (w 2016r. było 8.113.334 zł), 
w tym:
• dotacja dla Miasta Poznania w wysokości 
1.073.216 zł  (w 2016r. było 1.099.766 zł) na 
dofinansowanie przewozów pasażerskich na 
trasie Poznań-Kamionki-Borówiec, 
• wydatki przeznaczone na organizację 
komunikacji na terenie Gminy Kórnik – 
3.935.445 zł (było 4.318.609 zł),
• wydatki przeznaczone na organizację ko-
munikacji na terenie innych jst:
- Gmina Środa Wlkp. 3.205.014 zł
- Gmina Zaniemyśl 308.541 zł
- Gmina Kostrzyn 36.186 zł
- Gmina Kleszczowo 29.933 zł
- Gmina Krzykosy 192.236 zł
- Gmina Miłosław 16.453 zł
- Powiat Środa Wlkp. 40.100 zł

Inne pozycje po stronie wydatków:
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych 

– 543.062 zł (w 2016r. było 545.039 zł), 
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 
3.127.028 zł (w 2016r. 2.181.176 zł) – dotacje 
otrzymało 7 placówek
• środki dla innych gmin za pobyt dzieci 
z Gminy Kórnik w przedszkolach 1.025.485 
zł (w 2016r. 972.262 zł) – zapłacono za usługi 
15 jednostek. 
• dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych –  
550.584 zł (w 2016r. było 351.900 zł) – dotacje 
otrzymało 5 placówek.
• dotacja dla Biblioteki – 565.700 zł (w 2016r. 
545.500 zł),
• dotacja dla KOK – 814.000 zł (w 2016r. 
780.000 zł),
• dofinansowanie podmiotów niepublicz-
nych: 723.676,76 zł (w 2016r. 714.373 zł)
w tym: sport – 520.660 zł (w 2016r. 488.613 
zł), kultura –118.161 zł (w 2016r. 127.584 zł),
opieka społeczna  (dz. 852 i 853) – 58.500 
zł  (w 2016r. 57.000 zł), edukacyjna opieka 
wychowawcza –37.649 zł (w 2016r. 34.900 zł).
Ogółem dofinansowano 95 zadań.

Spółki komunalne Gminy wykonały zadania 
zlecone przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
na łączną kwotę:
WODKOM  3.274.688 zł (było 2.693.525 zł)
KOMBUS  8.359.529 zł (było 7.399.171 zł). 

Na zadania w zakresie prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt Gmina prze-
znaczyła środki w wysokości 100.288 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI
W  budżecie na 2017 rok zaplanowano 
środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 
814.183 zł.
Wykonanie środków funduszu sołeckiego 
wyniosło 772.611 zł, co stanowi 94,89% 
planu.

Gospodarowanie odpadami
Gmina uzyskała dochody w kwocie 5.164.251 
zł (w 2016r. było 4.754.180 zł), natomiast 
zrealizowała wydatki na kwotę 5.601.622 zł 
(w 2016r. było 5.142.045 zł).

„Janosikowe”
W 2017 r. Gmina Kórnik wpłaciła do budżetu 
Państwa kwotę 2.904.999 zł z tytułu podwyż-
szonych dochodów. 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o numerach ewidencyjnych 
149/3 i 149/5, gmina 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 
1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 149/3 i 149/5, gmina Kór-
nik, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 18 czerwca 2018 
r. do 9 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny 
będzie w  okresie wyłożenia również 
na stronie kornik.pl w  aktualnościach 
w zakładce projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu.
Przedmiotem planu miejscowego jest 
ustalenie głównej drogi dla układu ko-
munikacyjnego oraz określenie zasad 
zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. . w sie-

dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, b62-035 Kórnik o godz. 
14:00 (sala USC – parter, wejście od strony 
parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i  jego ochronie oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi do 
projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim 
przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@
kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej w  rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzo-
ne podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w  sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik od dnia 8 czerwca 
2018 r. 
do dnia 2 lipca 2018r., wywieszo-
ny został wykaz dotyczący oddania 
w dzierżawę niżej wymienionych nie-
ruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele 
rekreacyjne:
- działka nr 344/3 o pow. 0,0095 ha 
położona  w miejscowości Błażejewo 
obręb Błażejewko,
- działka nr 265/1 o pow. 0,0010 ha, dz. 
nr 265/2 o pow. 0,0067 ha oraz część 
działki nr 272/3 o pow. 0,0092 ha poło-
żone w miejscowości Kórnik - 
do wydzierżawienia łącznie,
-  część działki nr 670/1 o pow. 0,0100 
ha położonej w miejscowości Kórnik,
- działka nr 882/7 o pow. 0,0104 ha 
położona w miejscowości Kórnik,
- działka nr 674/2 o pow. 0,0522 ha 
położona w miejscowości Kórnik obręb 
Bnin,
- część działki nr 734 o pow. 0,0722 
ha położonej w miejscowości Kórnik 
obręb Bnin.

 2) nieruchomości z przeznaczeniem 
pod baner reklamowy:
- część działki nr 882/17 o pow. 5 m2 
położonej w miejscowości Kórnik,
- część działki nr 882/18 o pow. 5 m2 
położonej w miejscowości Kórnik.

3) nieruchomość z przeznaczeniem na 
cele składu - zaplecze produkcyjne
- działka nr 856 o pow. 0,0199 ha poło-
żona w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, 
tel. (61) 8170-411, wew. 675.

PRZYCHODY
W 2017 roku przychodem Miasta i Gmi-
ny Kórnik były wolne środki wynikające 
z  rozliczenia lat ubiegłych w  wysokości 
11.734.333,77 zł oraz środki z emisji obligacji 
przez PeKaO SA w wysokości 3.000.000,00 zł. 

ZADŁUŻENIE
Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie Miasta 
i Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek 
wyniosło 33.289.555,45 zł, co stanowiło  
21,57% w stosunku do wykonanych docho-
dów.
Łączna kwota przypadająca w 2017 roku do 
spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 
9.818.889 zł, co stanowi 6,36% w stosunku do 
dochodów wykonanych .
Ważne wydarzenia w 2017r.
- połączenie OSiRu i KCRiS „OAZA”  i utworze-
nie nowej jednostki organizacyjnej Gminy,
- likwidacja gimnazjów, utworzenie 8-klaso-
wych szkół podstawowych,
- zakończenie budowy kompleksu oświato-
wego w Kamionkach.

Nagrody:
Gmina Kórnik została nagrodzona tytułami:
-  „Sportowa Gmina Roku”,

-  „Orły Polskiego Samorządu”,
- „Gmina Atrakcyjnie Turystycznie”,
- Ranking Zrównoważonego Rozwoju 
 - IV miejsce w Polsce.

Opracowano na podstawie prezentacji 
przedstawionej podczas sesji autorstwa 

◊ Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Jerzego Lechnerowskiego
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Niemal sto litrów deszczu na jeden metr 
kwadratowy gruntu spadło w ciągu 2 go-
dzin w sobotę 2 czerwca br. w okolicach 
Kórnika – tak wynika z pomiarów jakich 
dokonano w punkcie meteorologicznym 
Instytutu Dendrologii PAN.  Oberwaniu 
chmury towarzyszył grad o wielkości 1,5- do 
2 cm . Szczególnie dotkliwie skutki nawałnicy 
odczuli mieszkańcy Biernatek i Bnina oraz 
Kórnika, Prusinowa, Błażejewa, Błażejewka 
i Dziećmierowa. Rynek w Bninie zasypany 
białymi kulkami wyglądał jak podczas  
śnieżycy. Rwąca woda zdewastowała część 
asfaltowej drogi biegnącej przez Biernatki. 
Niżej położone obszary zatonęły w odmę-
tach deszczówki, a czasami także wybijają-
cych z kanalizacji ścieków. Taka mieszanina 
dostawała się do piwnic, garażów i domów. 
Znajdujący się w  niecce kórnicki rynek  
i ul. Poznańska przyjęły gigantyczną dawkę 
wody spływającej z  tzw. Górki do jeziora. 

Ulice zamieniły się w rzeki. Wichura łamała 
drzewa. Grad zniszczył owoce pracy rolni-
ków, sadowników i działkowców.

Do akcji przystąpili strażacy z OSP i PSP. Na 
terenie gminy działało 9 zastępów. W sumie 
strażacy interweniowali około 40 razy. Wodę 
wypompowywano przez całą noc i przez 
część dnia kolejnego. 
Jeszcze w momencie kończenia składu tego 
numeru „Kórniczanina” trwało suszenie 
i sprzątanie posesji. Droga powiatowa przez 
Biernatki jest zamknięta. Z powodu znisz-
czenia infrastruktury część mieszkańców 
pozostaje bez wody i gazu. Trwa szacowanie 
szkód. Rolnicy mogą składać w Urzędzie 
Miasta i Gminy wnioski o odszkodowania 
(formularz dostępny w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Kórniku lub na stronie internetowej 
www.kornik.pl).

Co ciekawe, gdy na część gminy lało tak, jak 
najstarsi kórniczanie nie pamiętają, wtedy 
w Czołowie, Kamionkach, Szczodrzykowie 
czy Runowie tylko pokropiło. 

Serdecznie dziękujemy strażakom z jedno-
stek PSP z Poznania (JRG 6, 7, 8 oraz zespół 
dyżurny Komendy Miejskiej w Poznaniu)  
oraz strażakom ochotnikom z  jednostek 
OSP Głuszyna, Krzyżowniki, Czmoń, Kamion-
ki, Kórnik, Radzewo za pomoc mieszkańcom 
doświadczonym skutkami nawalnego 
deszczu. 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
- badźmy solidarni i  pomagajmy sobie 
wzajemnie w potrzebie. 

Prezentujemy zdjecia udostępnione przez 
strażaków oraz mieszkańców.

Nawałnica spowodowała wielkie szkody
Podziękowanie dla wszystkich służb, które 
przyszły z pomocą mieszkańcom  Biernatek 
2.6.2018 r. w tym trudnym dniu doświad-
czeń gradu, ulewy i kataklizmu jaki nawiedził 
naszą miejscowość. Podziękowanie dla 
wszystkich Jednostek Straży Pożarnej za wy-
pompowanie wody z piwnic i zalanych pose-
sji.Tak wiele plantacji warzyw, zbóż, sadów 
zostało zniszczonych przez grad  i nawałnicę. 
Rolnicy stracili wszystkie swoje zasiewy. 
Bądźmy w tych trudnych chwilach razem 
i pomagajmy sobie nawzajem. Oczekujemy, 
że szybko zostanie naprawione drogi oraz 
oszacowane szkody, które ponieśli rolnicy. 
W imieniu mieszkańców :

Dziękujemy

◊  ŁG

◊ Sołtys wsi Biernatki 
Stanisław Dubiel
515 229 672

Foto. OSP Czmoń Foto. OSP Czmoń

Foto. OSP CzmońFoto. OSP Kórnik

Foto. OSP Kórnik Foto. OSP Kórnik

Foto. OSP Kórnik

Foto. „Wielkie NIeba”
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100 kabrioletów na 100-lecie Niepodległości
2 maja przed Urzędem Wojewódzkim 
w Poznaniu odbyła się uroczystość Dnia 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W stylu iście 
amerykańskim, z rozmachem, paradą 100 
kabrioletów przez miasto, czerwonym 
autobusem widokowym, Legionistami 
w strojach lat dwudziestych oraz promocją 
gry planszowej „Hrabia” Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Wielkopolanie licznie dopisali.
Organizatorem imprezy był Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu, współorganizatorami 
Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Stowarzy-
szenie Teatralne Legion. Młodzież Legionu 
w  kostiumach z  epoki rozgrywała przy 
stolikach grę „Hrabia”, wzbudzając duże 
zainteresowanie, tłumacząc jej zasady 
i  zapraszając mieszkańców Poznania do 
spróbowania swoich sił w  tej edukacyjne 
grze.  Robiono pamiątkowe zdjęcia, podzi-
wiano kabriolety, raczono się grochówką. 
Kostiumami i wizażem zajmowała się Halina 
Buda, opieką nad młodzieżą Halina Buda 
i Genowefa Michalak- Legion.
Stowarzyszenie Teatralne Legion dziękuje 
organizatorom z  Gabinetu Wojewody 

Wielkopolskiego:  p. Paulinie Mitrędze, 
Tomaszowi Stube oraz kórniczance Joannie 
Klein, oraz za pamiątkowy dyplom - po-
dziękowania dla Legionu za współpracę 
przy organizacji Dnia Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej z ważnym przesłaniem:  
W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości oraz setną 

rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. Dlatego tak ważne jest 
wspólne świętowanie pod biało-czerwoną 
flagą i przekazywanie pamięci o  tamtych 
wydarzeniach następnym pokoleniom 
Polaków.

Nie opadły jeszcze radosne emocje po wy-
stępie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnic-
kiej Władysie na XXV Kórnickich Spotkaniach 
z Białą Damą, a już pojawiły się nowe.
W dniu 4 czerwca br. w Kleczewie zespół 
wziął udział w Międzypowiatowym Prze-
glądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych 
pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty.
Startowało 12 zespołów folklorystycznych. 
Nasza grupa młodsza zaawansowana 
ZPiTZK Władysie zdobyła I miejsce, a grupa 
młodzieżowa III miejsce. Zespół Tańca Ludo-
wego „Kościelec” zdobył II miejsce. Radość 
ogromna, szczególnie wśród młodszych, 
którzy mogli poczuć się lepsi od starszych 
koleżanek i kolegów. Gratulujemy!

Legion w Dniu Flagi RP

◊  Anna Łazuka-Witek  -  Legion

Sukces „Władysi“

◊  KOK

W słoneczną sobotę 19 maja 2018 r. na 
terenie działania OSP Szczytniki, odbył się 
IX Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i Szkół Mundurowych – powiatu 
poznańskiego. Rajd odbył się pod patrona-
tem Starosty Poznańskiego.
A celem tego rajdu była; 
- popularyzacja turystyki wśród młodzieży,
- pogłębianie wiedzy w tematyce pożarniczej,
- doskonalenie sprawności fizycznej,
- poznawanie historii regionu,
- nawiązywanie kontaktu i współpracy ze 
szkołami prowadzącymi klasy mundurowe,
- bezpieczna i dobra zabawa na świeżym 
powietrzu.
Rajd zaczął się od złożenia wiązanki kwia-
tów przy obelisku - założycieli jednostki 
OSP Szczytniki a kwiaty składała delegacja 
w osobach; 
- Pan. Piotr Zalewski – Członek Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu,
- dh. Wacław Zajączkowski -Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Poznaniu,
- dh. Leszek Orlewicz- Komendant Straży 
Pożarnych w Kórniku w asyście młodych 
strażaków w osobach:
- Dominika Szalczyk – MDP OSP Szczytniki,
- Bartosz Radziejewski – MDP OSP Radzewo,
- Sylwia Rumińska – MDP OSP Czmoń,
- Jakub Cieślewicz – MDP OSP Kórnik,
- Mateusz Dobak – MDP OSP Luboń,
- Michał Cianciara – MDP OSP Murowana 
Goślina,
- Jędrzej Mikulski – Zespół Szkół Mechanicz-
nych w Poznaniu ul. Świerkowa 8
Byli tego dnia  z nami  zaproszeni goście 
w osobach;
• Pan. Przemysław Pacholski – Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy w Kórniku,
• Pan. Zbigniew Tomaszewski – Radny Powia-
tu Poznańskiego,
• kpt. Paweł Zieliński – JRG Nr. 6 KM PSP 
w Poznaniu,
• asp. Paweł Michalski – Komendant Komisa-
riatu Policji w Kórnik,
• Pan. Robert Kaźmierczak – Straż Miejska 
w Kórniku.
• Pan. Marek Templewicz – Sołtys wsi Szczyt-
niki,
• Pan. Jacek Schmidt – Sołtys wsi Koninko.
Również był z nami pan. Leszek Książek – 
Sekretarz Gminy z przebywającą na terenie 
Kórnika, oficjalną delegacją z partnerskiego 
miasta Humań – na której to czele stała pani. 
Galina Kuczer. 
Po odśpiewaniu Hymnu Związku oraz  wcią-
gnięciu flagi Związku na drabinę samochodu 
pożarniczego OSP Kórnik przez poczet sztan-
darowy i powrocie delegacji na plac rajdu,  
krótkich przemówieniach zaproszonych go-
ści - młodzież ruszyła według list startowych 

na 4 km trasę rajdu wokół wiosek Szczytniki 
i Koninko. Każdy z uczestników otrzymał na 
drogę drożdżówkę.
Rajd przebiegał w niektórych miejscach dro-
gą publiczną przez to strażacy jednostek OSP 
z terenu Gminy Kórnik zabezpieczali całość 
czterokilometrowej trasy.
 Pierwsza konkurencja rajdu to „ Strażackie 
kręgle” z niespodzianką-  polegająca na prze-
wrócenie jak najwięcej butelek przy użyciu 
węża pożarniczego. Ta  konkurencja odby-
wała się na boisku wiejskim w Koninku. Po 
zaliczeniu tejże konkurencji,  każda z drużyn 
ruszyła na dalszą trasę rajdu, aby dojść do 
punktu kulminacyjnego – na boisko wiejskie 
w Szczytnikach, gdzie znajdowała się meta 
rajdu i pozostałe konkurencje i atrakcje rajdu.
 Atrakcją było to, iż młodzi strażacy musieli 
wejść do  namiotu wypełnionego dymem te-
atralnym– znaleźć  hydronetkę , zmontować 
ją następnie nalać małym wiaderkiem wodę 
i pompować tak mocno aby zrzucić stojące 
na ławce pachołki. 
 Następną konkurencją to bieg zygzakiem 
na nartach cztery osoby i zmiana nart na 
następne cztery osoby przy asekuracji dwóch 
osób z drużyny. Te konkurencje odbywały 
się na czas. 
  Również młodzi strażacy musieli rozwiązać 
test pisemny na temat Gminy Kórnik (30 
pytań).
 Na tym konkurencję sportowo – pożarnicze 
dobiegły końca,ale organizatorzy zadbali o to, 
aby w oczekiwaniu na końcowe wyniki rajdu 
umilić młodym strażakom czas oczekiwania 
na wyniki następującymi atrakcjami;
• pokaz ZUMBA – Manuela Mazurek, 
• pokazy z zakresu ratownictwa technicznego 
i medycznego OSP Czmoń i OSP Kórnik,
• pokaz najnowocześniejszego sprzętu ra-
towniczo – gaśniczego typu COBRA – OSP 
Golęczewo,
• pokaz ratowniczy z użyciem psów – Grupa 
Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań.
Ponad to wszyscy mogliśmy skosztować 

pysznej grochówki, którą to serwowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich – Szczytniki/
Koninko.
Nadszedł kulminacyjny oczekujący czas na 
końcowe ogłoszenie wyników. 
 Protokół końcowy z wynikami odczytała dh. 
Bożena Kiełtyka – Przewodnicząca Komisji 
Rajdu i tak;
• I  miejsce - zdobyła drużyna MDP OSP 
Radzewo,
• II miejsce – zdobyła drużyna MDP OSP 
Murowana Goślina,
• III miejsce – zdobyła drużyna Zespół Szkół 
Mechanicznych Poznań,
• IV miejsce – zdobyła drużyna MDP OSP 
Szczytniki,
• V miejsce – zdobyła drużyna MDP OSP 
Luboń,
• VI miejsce – zdobyła drużyna MDP OSP 
Czmoń.
Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Staro-
sty Poznańskiego oraz indywidualne nagrody 
rzeczowe oraz dyplom.
Drużyny które zdobyły miejsce na pudle, 
otrzymały indywidualne nagrody rzeczowe 
i dyplom. 
Puchar oraz  nagrody rzeczowe dla zwy-
cięzców  ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu.
Drużyną 3 pierwszych miejsc nagrody wrę-
czali;
- Pan. Piotr Zalewski – członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego,
- dh. Wacław Zajączkowski – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP     
    w Poznaniu,
- kpt. Paweł Zieliński – Z-ca D-cy JRG Nr. 6 KM 
PSP w Poznaniu
Każdy uczestnik rajdu oraz opiekunowie 
otrzymali upominki, przekazane  przez Staro-
stwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Kórniku, oraz każda z  drużyny otrzymały 
dyplomy uczestnictwa w rajdzie.
 Do zobaczenia za rok na terenie innej Gminy 
w powiecie.
Opisała

Strażacki rajd 
IX Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Szkół Mundurowych  
Powiatu  Poznańskiego. Szczytniki, 19 maja 2018 r.

◊ Ewa Sieroń
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„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2018”
Przejażdżka rowerowa czy dobra książka 
– jak spędzić czerwcowy sobotni poranek? 
Nie musicie wybierać, gdyż Odjazdowy 
Bibliotekarz łączy w sobie obie aktywności! 
16 czerwca już po raz siódmy zapraszamy na 
rajd po okolicach Kórnika, zwieńczony wyjąt-
kowymi atrakcjami. W tym roku wystartuje-
my o 10:30 z kórnickiego Rynku, a wyprawę 
zakończymy w Kórnickim Ośrodku Kultury. 
Trasa wiedzie przez urokliwe pobliskie wsie, 
m.in. Trzebisławki, Pierzchno, Szczodrzyko-
wo, Skrzynki. Na mecie uczestnicy sprawdzą 
się w konkursie literackim, a dzieci zabawią 
podczas warsztatów plastycznych. Naszej 
uwadze nie można umknąć 100-lecie Po-
wstania Wielkopolskiego. Z tej okazji szyku-
jemy związane z Powstaniem konkursowe 
niespodzianki. Następnie w trakcie spotka-
nia z podróżnikiem, taternikiem i fotografem 
Krzysztofem Sobieckim posłuchamy o po-
dróżniczych wyzwaniach, fotograficznych 
pasjach i radości płynącej z zaangażowania 
w swoje zamiłowania. 
Połykacie książki w  kilogramach? Rower 
to Wasz najlepszy kolega? Nie może Was 
zabraknąć! Jeśli nie są to Wasze pasje, zapra-
szamy tym bardziej: odsłonimy przed Wami 
dynamiczną radość rowerowych wojaży 
i niezwykły świat słowa pisanego. 

W dniu 25 maja br. grupa członków Stowa-
rzyszenia Ogończyk wraz z sympatykami 
naszego Stowarzyszenia, spotkała się 
w Rogalinie, aby obejrzeć kompleks pała-
cowo-parkowy w kształcie nadanym przez 
właścicieli tego obiektu w XIX i XX wieku. 
Pałac zbudowano w II połowie XVIII wieku 
jako siedzibę Kazimierza Raczyńskiego - 
herbu Nałęcz.
  Na uwagę zwiedzających  galerię zasługują 
zbiory malarstwa współczesnego sprzed 
1939 roku oraz wnętrze pałacowe, które 
mieści około 300 zabytkowych mebli, pie-
ców, żyrandoli oraz dużej  ilości  obrazów. 
W pełni wyposażona jest zasługująca na 
uwagę biblioteka z dębowymi szafami.
  Z wielką przyjemnością spacerowaliśmy 
wśród zieleni alejkami francuskiego ogrodu, 
by dotrzeć do „trzech dębowych braci” /
Lecha, Czecha, Rusa/.
  Zachęcam mieszkańców Kórnika i okolic  do 
wizyty w tak blisko położonej, historycznej 
miejscowości, bo warto tu przyjechać, aby 
zachwycić się historycznym pięknem tego 
urokliwego miejsca.

Z wizytą  u Raczyńskich

◊  Teresa Stencel

Jak Państwo zapewne pamiętają 2 lata temu 
informowałem Państwa, że zebraliśmy po-
nad 1 tonę plastików (nakrętek). 
Obecnie dzięki Państwa pomocy zebraliśmy 
już 11 ton. 

Dlatego tą drogą pragnę podziękować 
w  imieniu Adasia, Jego Rodziny i  swoim 
własnym za Państwa zaangażowanie, 
z prośbą o dalszą pomoc.
Z poważaniem

W sobotę 2 czerwca w Kamionkach odbył się 
coroczny Festyn Rodzinny dla mieszkańców. 
Tym razem przygotowaliśmy z okazji Dnia 
Dziecka jeszcze więcej bezpłatnych atrakcji 
dla dzieci: były dmuchane zjeżdżalnie, 
sumo, mega piłkarzyki, gladiatorzy, malo-
wanie buziek i animacje dla najmłodszych 
uczestników zabawy. Na boisku trawiastym, 
we współpracy z klubem Avia Kamionki, zor-
ganizowaliśmy turnieje piłkarskie dla dzieci 
oraz dorosłych mieszkańców Kamionek. 
Zwycięscy otrzymali pamiątkowe medale 
a drużyna dorosła – Puchar Kamionek.
Po raz pierwszy zorganizowany został też 
bieg przełajowy o nazwie RUNKAM: na 5 
i 10 km.

Przez cały dzień trwała charytatywna 
zbiórka pieniężna – tym razem na leczenie 
i rehabilitację małego Kuby z Kamionek. 
Do puszek trafiło ponad 8 tysięcy złotych, 
za co serdecznie dziękuję mieszkańcom, 
oraz wszystkim, którzy wsparli naszą 
licytację nagrodami (głównie firmom 
ulokowanym w Kamionkach i okolicy). Do 
puszek trafiły też datki, które mieszkańcy 
wrzucali za porcje słynnej strażackiej gro-
chówki przygotowanej przez OSP Kamion-
ki! Oprócz tego były lody naturalne, piwo 
rzemieślnicze, pyszne serniki, lemoniady 
i inne pyszności.
Wielkie podziękowania składam też człon-
kom mojej rady sołeckiej, którzy pomogli 

mi w  organizacji i  przeprowadzeniu fe-
stynu i  wszystkich wyżej wymienionych 
działaniach.
Festyn, mimo tego, że przypadł w tym roku 
na tzw. długi weekend, cieszył się ogrom-
ną frekwencją – szacujemy, że w ciągu 5 
godzin trwania przewinęło się przez niego 
około tysiąca osób.

Jeszcze raz dziękuję za dobrą zabawę 
i pozdrawiam,

Festyn w Kamionkach

◊ Sołtyska Kamionek
Magdalena Kosakowska

Konsultacje w sprawie podziału miejsco-
wości Kamionki na odrębne sołectwa od-
były się zgodnie z zapowiedziami w sobotę 
2 czerwca. 
Swoje głosy oddało 471 głosujących. 
Zanotowano 11 głosów nieważnych. 
20 głosujących opowiediało się przeciw 
dzieleniu miejscowości na odrębne so-
łectwa. 
9 osób poparło podział na 2 odrębne 
sołectwa. 
Większość głosujących – dokładnie 431 
zagłosowało na podział kamionek na trzy 
sołectwa.

W  przypadku tych konsultacji trudno 
mówic o frekwencji, gdyż głosować mogli 
wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, 
zameldowanie czy wpisanie do rejestru 
wyborców. Dla porównania podamy tylko 
że w  Kamionkach zameldowanych (na 
stałe lub czasowo) jest 3618 osób, a  na 
listę  wyborców wpisanych jest 2558 osób.  
O dalszych działaniach w sprawie podziału 
Kamionek zadecydują radni Rady Miasta 
i Gminy. Niektórzy radni już zadeklarowali, 
że poprą decyzję większości głosujących.

◊  ŁG

Wieści
z biblioteki

◊  Bibliotekarz

Serdeczne podziękowania dla Franka Nowaka za wieloletnią współpracę i pomoc w mu-
zycznych zmaganiach zespołu „Niepoważni”. Dziękujemy również również Krystynie 
i Tadeuszowi Rozmiarkom za udostępnienie studnia i miłą i serdeczną atmosferę w czasie 
prób oraz kapelmistrzowi Jackowi Kozłowskiemu za nieocenione wsparcie. Dziękujemy 
publiczności za ciepłe przyjęcie naszego występu podczas Białej Damy 2018.
W imieniu zespołu Niepoważni 

Zebraliśmy juz 11 ton!
Dnia 10 czerwca 2018 r. 

zapraszam Państwa 

na Błonie!

Przy okazji Wielkiego Grillowania

będą konkursy i upominki, 

proszę nie zapomnijcie nakrętek!

◊  Jan Nowaczyk

Podziękowania

◊  Jan Zięta

Podzielą 
Kamionki na 3?
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100 dębów z  okazji powstańczego jubi-
leuszu Na Prowencie, przy promenadzie 
zasadzono 100  drzew gatunku dąb szy-
pułkowy „Fastigiata”. Pomysłodawcą i wy-
konawcą zadania był Zakład Doświadczalny 
PAN w Kórniku przy współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy Kórnik. 
Nowa alejka, która dzięki temu powstała 
ma upamiętniać setną rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego.
Gdy drzewa zaaklimatyzują się na nowym 
miejscu, podłoże alei zostanie utwardzone 
i  zamontowana zostanie tabliczka infor-
macyjna.
Wzdłuż ul. Klonowej w Dachowie zasadzono 
również 100 lip i 100 klonów. Był to efekt 
współpracy z  Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego, w ramach 
akcji sadzenia drzew miododajnych. 

Posadzili setki drzew

◊  ŁG

Po raz pierwszy obchodzony Światowy 
Dzień Pszczół przypadł akurat w  drugi 
dzień Jubileuszowych XXV Kórnickich Spo-
tkań z Białą Damą. Począwszy od obecne-
go roku dzień 20 maja będzie corocznie 
- dzięki ustanowieniu go przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych, okazją do 
zwrócenia uwagi na problematykę pszcze-
larską. Kilka lat temu z  inicjatywą ustano-
wienia takiego dnia zwróciła się Słowenia, 
która w ten sposób chciała podkreślić zna-
czenie pszczół dla pozyskiwania żywności 
i  jednocześnie zwrócić uwagę na szkodli-
wość stosowania pestycydów w rolnictwie 
i w efekcie  wymieranie pszczół.
Także Koło Pszczelarzy w Kórniku włączyło 
się symbolicznie w  to „Święto Pszczół”. 
Korzystając z zaproszenia Sławomira Ani-
muckiego - Dyrektora Kórnickiego Ośrodka 
Kultury, wystawione zostało okazjonalne 
stoisko przez Gospodarstwo Pasieczne Jo-
lanty i Jana Sochów z Czmonia. Doskonale 
ono uzupełniało się z Targiem Kwiatowym 
na kórnickim rynku, gdzie ekipa produ-
centa kwiatów „Ogród u Słowika” rozdała 
w  ramach akcji „Pomagamy Pszczołom” 
1000 doniczek kwiatów łąkowych, które 
aktualnie właśnie zakwitają na balkonach 
i w ogródkach obdarowanych osób. W ten 
sposób pszczelarze z ogrodnikami wspólnie 
propagowali sadzenie roślin lubianych przez 
pszczoły.
Żywe pszczoły w szklanej gablocie pozwoliły 
niejako zajrzeć wprost do ula i wypatrzeć 
królową-matkę z kolorowym plastronem 
oraz liczne robotnice i  kilkanaście trutni 
poruszających się żwawo na pszczelim 
plastrze, częściowo wypełnionym świeżym 
miodem. Niestety, nastrój rojowy „w po-
wietrzu” tego dnia zakłócił swobodne, 
dłuższe prezentowanie pszczół za szkłem. 

Wędrujący akurat w powietrzu rój tych po-
żytecznych owadów, chyba też chciał w ten 
sposób „uświetnić”  pszczele święto. Zanim 
rój „tradycyjnie” już osiadł na dzwonnicy 
kórnickiej kolegiaty, został w locie uszczu-
plony przez kilkadziesiąt pszczół zwabionych 
feromonami królowej-matki w „szklanym 
domu”. Ich radosne fruwanie na niskim 
pułapie pod daszkiem stoiska, powodowa-
ło pewien dyskomfort, zwłaszcza dla osób 
nierozróżniających os od pszczół . Taka jest 
natura pszczół, a dzięki temu goście stoiska 
mogli zobaczyć oprócz „ucywilizowanych” 
pszczół za szkłem, także „dzikie” pszczoły 
w ich naturalnym zachowaniu – tworzeniu 
się nowej rodziny pszczelej.

Światowy Dzień Pszczół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊  Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Wzorem lat ubiegłych 
od początku maja działa już 

„Pogotowie Rojowe” 
Koła Pszczelarzy w Kórniku, 
które aktywne pozostanie 

do końca sierpnia. 

Jeśli więc zauważymy rojące się 
pszczoły, możemy zgłosić to 

do dyżurującej osoby 
w Kole Pszczelarzy w Kórniku.

Komórka : 604 068 299 lub 571 370 159  

W dniu 19 maja na boisku w Koninku wko-
pano „Dąb Niepodległości z Przesłaniem 
do Przyszłości”  okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz wygranej 
w plebiscycie zorganizowanym przez „ Nasz 
Głos Poznański” tytułu „Najpopularniej-
szego Sołtysa 2018”, nad którym patronat 
honorowy objął starosta poznański  Jan 
Grabkowski. Uroczystego wkopania drzew-
ka dokonał w imieniu Starosty Poznańskiego 
Pan  Piotr Zalewski Członek Zarządu Powiatu 
w Poznaniu oraz Zbigniew Tomaszewski 
Radny Powiatu Poznańskiego, Pan Przemy-
sław Pacholski Wiceburmistrz Kórnika oraz 

sołtys Koninka Jacek Schmidt. 
Pod Dębem została zakopana kapsuła 
czasu, do której włożone zostały listy, zdję-
cia (Pendrive, DVD, CD itp.) z przesłaniem 
w przyszłość od mieszkańców Koninka oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach 
i OSP Szczytniki. Bardzo dziękuję za udział 
w naszym wydarzeniu pani Genowefie Błot-
nej, panu Stefanowi Jaskule, Krzysztofowi 
Świerczyńskiemu z  synkiem Bartusiem, 
Adamowi Paceniukowi oraz za przygotowa-
nia Janowi Jankowiakowi, Pawłowi Gomule 
i Monice Sobolewskiej.

Z dużym zdziwieniem przeczytałam w ostat-
nim numerze Kórniczanina artykuł pana 
radnego Miasta i Gminy Kórnik Andrzeja 
Regulskiego pt. „Ad vocem”.
Inicjatywa dotycząca utworzenia makiet dla 
osób niewidomych w Kórniku rozpoczęta 
została przeze mnie już w roku 2015. Samo-
dzielnie pozyskałam informację dotyczącą 
tego, kto jest autorem makiet w Poznaniu 
i  skontaktowałam się osobiście z panem 
Romanem Kosmalą. Artysta – rzeźbiarz 
podczas pierwszej rozmowy telefonicznej 
wspomniał, że stworzenie makiet Kórnika 
to jedno z  jego większych marzeń. Zorga-
nizowała na początku 2015 roku spotkanie 
z panem Burmistrzem Jerzym Lechnerow-
skim oraz artystą panem Kosmalą. Pomysł 
utworzenia makiet kórnickich bardzo 
spodobał się panu Burmistrzowi i poprosił 
o przygotowanie oferty wraz ze wstępnym 
projektem makiet. Pojawił się już wtedy 
pierwotny pomysł umiejscowienia makiety 
rynku nieopodal budynku Banku Spół-
dzielczego. Pierwsza oferta pana Romana 
Kosmali wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik w czerwcu 2015 r. Podczas posie-
dzenia Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej Rady Miasta i Gminy w Kórniku 
w  dniu 17 czerwca 2015 przedstawiłam 

propozycję utworzenia makiet z brązu co 
spotkało się z bardzo przychylną reakcją 
wszystkich zgromadzonych radnych.
Bardzo istotne dla mnie było zrealizowanie 
utworzenia obu makiet – nie tylko rynku, ale 
również i zamku. W 2015 roku zorganizowa-
łam jeszcze spotkanie z Fundacją Zakłady 
Kórnickie próbując zorganizować środki 
finansowe na makietę zamku kórnickiego, 
która według pierwotnego pomysłu miała 
stanąć przy zamku. 29 czerwca 2015 r. uzy-
skałam pozytywną opinię dotyczącą utwo-
rzenia makiet kórnickich Społecznej Powia-
towej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Także w czerwcu 2015 roku prowadziłam 
korespondencję z Polską Akademią Nauk 
oraz Starostwem Powiatowym w Poznaniu 
poszukując środków zewnętrznych na 
makietę zamku. Niestety zarówno PAN jak 
i Starostwo Poznańskie nie miało wówczas 
środków finansowych na wsparcie niniejszej 
inicjatywy. 
Po kolejnym spotkaniu z  panem Burmi-
strzem padła propozycja, że obie makiety 
zostaną utworzone i  sfinansowane w ra-
mach budżetu Miasta i  Gminy Kórnik. 
Jednakowoż ze względu na kolejność prze-
różnych inwestycji kwestia makiet została 
odroczona. 

Podczas Kontroli działalności Rzecznika 
Osób Niepełnosprawnych przeprowadzo-
nej w dniu 16 marca 2016 r. przez Komisję 
Rewizyjną w ramach zadań zmierzających 
do sformułowania wniosku absolutoryjnego 
dla Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik za rok 
2015 przedstawiając sprawozdanie z dzia-
łalności z 2015 roku jednym z podpunktów 
była moja inicjatywa dotycząca utworzenia 
makiet dla osób niewidomych. 23 marca, 
czyli kilka dni po przeprowadzonej kontroli 
Pan Radny Andrzej Regulski nie mógł być 
inicjatorem utworzenia makiet, kiedy pod-
czas sesji proponował zastąpienie kuli „Tu 
jesteś” makietą kórnickiego zamku. 

Obecnie zachęcam wszystkie osoby do gło-
sowania w konkursie „IDOL” organizowa-
nym przez Fundację „Szansa dla Niewido-
mych”: http://idol.szansadlaniewidomych.
org/p/15. Już tylko do 9 czerwca można 
oddawać głosy na Urząd Miasta i Gminy 
w Kórniku w konkursie IDOL w ramach 
„Urzędu otwartego na niewidomych” 

◊  Jacek Schmidt

Jubileuszowu dąb w Koninku

„Sukces rzeczywiście ma wielu ojców…”

◊  Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób 
z Niepełnosprawnościami
Tel. 515 229 671

Serdecznie dziękuję 
Pani Prezes spółki KOMBUS 

Beacie Urbaniak 
i Pani Annie Borowiak 

za usprawnienie oraz udogodnienie 
dojazdu z ul. Śremskiej – Bnin. 

Wprowadzenie nowego 
rozkładu jazdy na tym odcinku 
znacznie poprawi komunikację, 

co znacząco wpłynęło na jakość życia 
osoby niepełnosprawnej. 

Mieszkanka

Serdecznie dziękujemy 
za otwarcie nowego przystanku
 „na żądanie” na ul. Śremskiej.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do:

Pana Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego,

Pana Wiceburmistrza 
Przemysława Pacholskiego,

Kierownika Wydziału Eksploatacji  
i Infrastruktury Technicznej 

Elżbiety Krakowskiej, 
Radnej z Bnina Krystyny Janickiej.

Mieszkańcy

(personalia autorów podziękowań
znane Redakcji)
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Na początku maja przypadkowo zostały 
ujawnione przez jednego z Mieszkańców 
Kórnika wyrzucone na polną drogę macewy 
żydowskie, prawdopodobnie z dawnego 
kórnickiego cmentarza. Cmentarz żydow-
ski w Kórniku założony był na ówczesnych 
obrzeżach miasta, u zbiegu obecnych ulic 
Średzkiej i  Parkowej. W  czasie II wojny 
światowej w 1941 roku nekropolia ta zo-
stała całkowicie zniszczona przez nazistów. 
Cenniejsze, marmurowe nagrobki wywie-
ziono, pozostałe na rozkaz hitlerowców 
wykorzystywane były do umacniania brze-
gów rowów i budowy chodników. Niejako 
nawiązując do tych mrocznych wojennych 
czasów, ktoś współcześnie postanowił 
„utwardzić” własnym sumptem polną dro-
gę do Pierzchna i  Kromolic, tuż za aleją 
kasztanową stanowiącą Pomnik Przyrody. 

W ten sposób macewy znalazły się blisko 
pierwotnej lokalizacji - ok. 2 km od dawnego 
kirkutu. Niestety w wyniku takiego działania 
dwie macewy uległy dalszym uszkodzeniom 
od kół przejeżdżających tam pojazdów.
Widać więc, że mimo upływu prawie 80 lat 
od likwidacji cmentarza żydowskiego nadal 
w okolicy znajdują się macewy z nagrobków 
dawnej nekropolii. W uchu igielnym jest jesz-
cze sporo miejsca, aby tam takie pamiątki 
po dawnych mieszkańcach kórnickiej ziemi 
mogły się tam znaleźć. Jeśli więc jesteście 
Państwo w  posiadaniu takich macew 
lub informacji z  tym związanych, apeluję 
o  zgłoszenie się, chociażby do Kustosza 
Izby Pamiątek Regionalnych w Kórniku dr 
Kazimierza Krawiarza – tel. 785 749 287.

Kolejne „odzyskane” macewy

◊ Stanisław Duszczak 
- Radny MiG Kórnik

 

 

 

Sukces uczniów z gminy Kórnik 
w międzynarodowym konkursie 

W dniu 6 maja br. w Biurze Rady w Bninie 
odbyło się wręczenie nagród uczniom 
z gminy Kórnik, nagrodzonym w między-
narodowym konkursie „Europejska nagro-
da młodzieżowa” organizowanym przez 
burmistrza partnerskiej gminy Kӧnigstein 
w Niemczech.
Wręczenia nagród dokonali burmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski 
i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kór-
nik Adam Lewandowski.  
Konkurs organizowany jest co dwa lata 
w Kӧnigstein w Niemczech i adresowany 

jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein 
oraz jej gmin partnerskich. Temat konkursu 
co dwa lata jest inny, a tegoroczny temat 
konkursu brzmiał: „Czym dla Ciebie jest 
Europa”.
W konkursie mogły wziąć udział dzieci, mło-
dzież i dorośli od 6 do 21 roku życia. 
Na konkurs można było zgłaszać prace pla-
styczne, prace fotograficzne, prace muzycz-
ne,  filmy i prezentacje na płytach CD i DVD 
oraz pace pisemne w języku niemieckim. 
Uczniowie z gminy Kórnik, podobnie jak dwa 
lata temu odnieśli duży sukces 
w konkursie, zwłaszcza w kategorii wiekowej 
od 6 do 9 lat, w której I miejsce zajęła klasa 
IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie 

z opiekunem panią Ireną Żyto, II miejsce 
zajęła klasa Ob również ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Bninie z opiekunem panią 
Klaudią Regulską, natomiast IV przyznano 
Mariannie Pawlak ze Świetlicy Wiejskiej 
w Błażejowie, której opiekunem jest pani 
Beata Jefremienko. W kategorii od 10 do 13 
lat IV miejsce zajęła również podopieczna 
świetlicy w Błażejewie Marta Wlazła. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody pieniężne.  
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy do udziału 
w konkursie  za dwa lata.

„Europejska nagroda młodzieżowa”

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

„…Dzień wczorajszy  – to historia;   
dzień jutrzejszy – to tajemnica!  

Dzień dzisiejszy -  to dar…”             
  (Blake Crouch)

Nasza Kochana 
Mama, Babcia, Prababcia, Praprababcia, 
Siostra, Ciocia, Teściowa, Mama Chrzestna, 
Kuzynka 
Czesława Prymka (z d. Wójkiewicz)
(ur. Radzewo) jako pierwsza z rodziny otrzy-
mała od Pana Boga dar 100 lat życia.

Jubileusz ten przypada w  poniedziałek, 
dnia 02. lipca 2018 r., ale dzień dziękczy-
nienia za Boże Łaski i modlitwy o Boże Bło-
gosławieństwo, a także wspólnej radości 
z tego faktu i przywołania dobrej pamięci 
wyznaczono na wigilię tego wspaniałego 
dnia, tj. na  niedzielę, dnia 01. lipca 2018 
r. podczas mszy św. w intencjach Jubilatki 
oraz zmarłych i żyjących Członków rodzin 
spokrewnionych z rodziną Wójkiewiczów 
i  Prymków, która odbędzie się  o  godz. 
11.00 w  kościele parafialnym pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Poznaniu - Kobylepolu 
oraz podczas kameralnego spotkania dla 
zaproszonych gości.

Tę radosną widomość dla Czytelników „Kór-
niczanina”, którego aktualnych doniesień 
Jubilatka wiernie zawsze oczekuje, przekazu-
ją wraz z najlepszymi życzeniami wdzięczni 
synowie Jubilatki (urodzeni na Zwierzyńcu).   

Z poważaniem  

100 lat pani Czesławy !

◊ Zbigniew i Michał Prymkowie 
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W  sobotę 26 czerwca 2018 r., bracia 
kurkowi, członkowie KBBK i  zaprosze-
ni goście, spotkali się w  Kościele pw. 
Wszystkich Świętych w  Kórniku, gdzie 
ks. Łukasz Słociński odprawił uroczystą 
Mszę Św. i  poświecił tarczę królewską 
ufundowaną przez Grzegorza Tobołę, 
ubiegłorocznego króla kurkowego. 
Uroczysty turniej rozpoczęto od przyję-
cia do bractwa nowego członka, który 
po złożeniu roty ślubowania i pasowa-
niu przez starszego bractwa stał się 
członkiem organizacji przez podanie 
ręki każdemu z  braci. George Jędrzej 
Frynas, urodzony w 1972 r w Poznaniu 
jest profesorem Uniwersytetu Middlesex 
oraz Uniwersytetu Roehampton w Lon-
dynie. Pradziadek Georga, Stanisław 
Broniarz  (1880-1962), w 1905 należał do 
tajnego stowarzyszenia patriotycznego 
„Iskra”, w 1918 r. był członkiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POWzp) i walczył 
w Powstaniu Wielkopolskim. W okresie 
międzywojennym był aktywnym człon-
kiem Poznańskiego Bractwa Kurkowego. 
Świadkami ceremonii przyjęcia do brac-
twa kurkowego brata Georga była jego 
żona Rosa oraz troje ich dzieci.  
Królewski XXX. turniej na strzelnicy brac-
kiej w Skrzynkach rozpoczęto strzałami 
honorowymi: za Papieża, za Ojczyznę i za 
pomyślność Bractw Kurkowych w Polsce. 
Turniej królewski zakończył się sukce-
sem Romana Fludry z Bnina. 
Roman Fludra urodził się 4 stycznia 1964 
r. w Kórniku. Jego rodzicami byli Adam 
i Janina, rolnik i rzemieślnik oraz pracow-
nica Biblioteki Kórnickiej PAN. Roman jest  
absolwentem Technikum Ekonomicz-
nego w Łęknie. Od 1983, z przerwą na 
służbę wojskową, do 1999 r był pra-
cownikiem Biblioteki Kórnickiej PAN.  

Aktualnie jest właścicielem gospodar-
stwa odziedziczonego po rodzicach 
oraz sklepiku wielobranżowego w  Bni-
nie. Pasjami Romana są pszczelarstwo 
i numizmatyka.
Do bractwa kurkowego należy od 1988r. 
i pielęgnuje tradycję po swoim dziadku 
Kazimierzu, powstańcu wielkopolskim, 
uczestnikowi wojny na wschodzie, wresz-
cie kawalerze orderu „Virtuti Militari” 
a również członkowi bractwa kurkowego 
w Bninie.
Tytuł I  rycerza zdobył Andrzej Tomiak, 
II rycerzem został Marek Nowicki. Naj-
lepszym strzelcem w  punktacji został 
Andrzej Tomiak. Ustępujący król Grze-
gorz Toboła przekazał królowi insygnia 
królewskie: cenny ryngraf z wizerunkiem 
kura wykonany w  pracowni złotniczej 
mistrza Jerzego Włodawca w Poznaniu. 
Król Kurkowy otrzymał również pamiąt-
kowy medal, tarczę i  liczne przywileje 
organizacyjne. Uroczysta intronizacja 
królewska odbędzie się przed Zamkiem 
w Kórniku. Rycerze otrzymali pamiątko-
we medale. Historia Bractwa jest pisana 
zdobytymi trofeami, na których widnieją 
znaki szczególne
 fundatorów (tarcza) lub zwycięzców 
(medale i puchary). 
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego z udziałem króla kurkowego, 
w dniach 29-31 czerwca, weźmie udział 
w  jubileuszowym Święcie Strzeleckim, 
obchodzonym od 1613 r. w  Hannowe-
rze, w Niemczech. Z Klubem Strzeleckim 
w  Hannowerze współpracujemy od 
1992 r.. 
W dniach 8-13 sierpnia delegacja KBBK 
z  królem kurkowym na czele weźmie 
udział w  Święcie Miasta partnerskiego 
Königstein w  Niemczech., a  tydzień 

Królewskie strzelanie
Ronam Fludra, trzydziestym Królem Kurkowym 
odnowionego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK). 

◊  Kazimierz Krawiarz

później w  dniach 17,18 i  19 sierpnia 
w XIX Europejskim Zjeździe EGS w Leudal 
(środkowa Limburgia, Holandia). Roman 
Fludra, weźmie udział w turnieju królew-
skim o tytuł króla europejskiego.
Roman Fludra, będzie reprezentował 
Kórnik i  KBBK na licznych imprezach 
kurkowych w kraju i za granicą. Życzmy 
mu szczęśliwego „królowania” w  imię 
brackiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie w Oj-
czyzny obronie” oraz dalszych sukcesów 
w życiu osobistym i społecznym. 
Korzystając z okazji, warto przypomnieć 
turniej o  tytuł królewski który odbył 
się 30. lat temu, dnia 22 maja 1988, 
na strzelnicy LOK w Śremie. W turnieju 
uczestniczyło 36 braci. Królem kurko-
wym został wtedy Antoni Koza mistrz 
stolarstwa z  Bnina, I  rycerzem został 
Andrzej Ciastowski mistrz grawerstwa 
z  Kórnika, II rycerzem został Marian 
Błaszak mistrz stolarstwa, obecnie 
strzelmistrz KBBK. Najlepszym strzelcem 
został Jerzy Jurga, malarz i mistrz kusz-
niczy. Na koniec turnieju zademonstro-
wał on budowę kuszy i dokonał pokazu 
sztuki strzelania kuszą. W czerwcowym 
numerze miesięcznika Kórniczanin, 
z numerem drugim, ukazała się notatka 
z tego historycznego wydarzenia. Obcho-
dzimy więc trzydzieste rocznice tradycji 
strzeleckiej o tytuł króla kurkowego oraz 
trzydziestolecie funkcjonowania mie-
sięcznika Kórniczanin. 
 

nr 11/2018 8 czerwca  2018 r.18 19



Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej  
z Brzegów w Kórniku

W związku z trwającą od kilku lat współ-
pracą po raz kolejny gościliśmy w murach 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku przyja-
ciół ze Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa hr. Zamoyskiego w Brzegach.
W dniach od 10 do 14 maja 2018 r. nasi 
przyjaciele nie mieli chwili wytchnienia.
W czwartek po długiej podróży, zakwatero-
waniu i obiadokolacji Brzegowianie wyszli 
na spacer i zdobyli „nasze góry”. Poznali 
historię Półwyspu Szyja, a  także szukali 
śladów Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - 
Potulickiej w Bninie.
Piątek był dniem, w  którym nasi Goście 
musieli zmierzyć się z  bardzo intensyw-
nym programem. Po śniadaniu sprawnie 
zwiedzili bnińską „Dwójkę”, aby o  godz. 
9.00 wziąć udział w  uroczystym apelu 
w auli szkoły. Na spotkanie przybyli: bur-
mistrz Antoni Kalisz, kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Magda 
Matelska – Bogajczyk, radna Rady Miasta 
i  Gminy Kórnik przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Krystyna Janicka,  przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury i  Polityki 
Społecznej Irena Kaczmarek, zastępca 
dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN Ka-
tarzyna Woźniak i przewodnicząca Rady 
Rodziców Jolanta Żelazna. Po powitaniu 
gości gospodarze przedstawili miniaturę 
teatralną na podstawie legendy o Teofili 
z Działyńskich. Po nich na scenie wystąpili 
uczniowie szkoły w Brzegach. Usłyszeliśmy 
okolicznościowe góralskie „gadki”,  rozle-
gły się też regionalne śpiewy, a na koniec 
występów patriotycznymi pieśniami 
upamiętniono setną rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości. Kolejnym punktem 
spotkania były przemówienia dyrektorów 
współpracujących szkół -  p. Zofii Talarczyk 
i p. Piotra Boczka oraz zaproszonych gości. 
Popłynęło wiele ciepłych słów. 
Organizatorzy przygotowali bogaty pro-
gram krajoznawczo – turystyczny z  po-
działem na grupy wiekowe. W wycieczkach 
brali udział także uczniowie „Dwójki”. 
Grupa starsza odwiedziła w  nowej sie-
dzibie Fundację Zakłady Kórnickie. Grupa 
młodsza miała okazję zwiedzić Zamek 
Kórnicki. Po obiedzie już wspólnie z Bni-
nianami udaliśmy się do Rogalina, gdzie 
podziwialiśmy odrestaurowaną siedzibę 
rodu Raczyńskich. Z Rogalina pojechaliśmy 
do Puszczykowa, by w Muzeum Arkadego 
Fiedlera odbyć podróż w przeróżne, odle-
głe zakątki świata. A to jeszcze nie koniec 
piątkowych atrakcji. Wieczorem nasi 
goście w czasie rejsu po Jeziorze Kórnic-
kim mogli podziwiać panoramę Kórnika. 
Wracając promenadą do Bnina zatrzy-
maliśmy się przy tablicy upamiętniającej 
miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej. 
Zdjęciom na ławeczce z  noblistką i  jej 

kotem nie było końca. Choć wydawałoby 
się, że po tak intensywnym dniu dzieciaki 
marzą już tylko o odpoczynku, nic bardziej 
mylnego. Siły wróciły na placu zabaw oraz 
w  sali gimnastycznej. Warto dodać, że 
możliwość skorzystania z niej jest jednym 
z najbardziej oczekiwanych punktów po-
bytu w Bninie.
W sobotę wyruszyliśmy do stolicy Wielko-
polski. Starsi zwiedzili Stadion INEA przy 
ulicy Bułgarskiej. Młodsi poznawali tajniki 
poznańskiej gwary i  świętomarcińskich 
rogali w  Muzeum Rogala. Nie mogło 
nas zabraknąć na Rynku pod Ratuszem 
o godz. 12.00, gdzie w międzynarodowym 
tłumie obserwowaliśmy trykające się słyn-
ne, poznańskie koziołki. Następnie pod 
Pręgierzem czekał na nas przewodnik, 
który w czasie spaceru opowiedział nam 
historię mijanych zabytków.  Wędrówka 
po poznańskiej starówce zakończyła się 
niespodzianką – ponad godzinną prze-
jażdżką po mieście zabytkową bimbą. 
Następnie młodsza grupa udała się do 
Palmiarni - największej w  kraju i  jednej 
z największych w Europie. Tam w pawilo-
nach o powierzchni 4900 m.kw.  podziwiali 
ekspozycję 1100 gatunków roślin i  170 
gatunków ryb. Starsza grupa spędziła czas 
na Malcie. Ta umieszczona w  centrum 
ruchliwej metropolii „wyspa” wzorem 
śródziemnomorskiego odpowiednika 
to miejsce, w  którym tradycje i  historia 
pozostają w  pełnej symbiozie z  naturą. 
Bogate zasoby przyrodnicze, urocze za-
kątki i rozbudowana baza gastronomiczna 
sprzyjały pogłębianiu zawartych przyjaźni 
między Brzegowianami a Kórniczanami.
Nie ma wizyty w Kórniku bez spaceru po 
Arboretum. Tam właśnie swoje kroki skie-
rowali górale w niedzielę. Podziwiali uroki 

i  poznawali sekrety przyrody, o  których 
opowiadał przewodnik. To najstarsze i naj-
bogatsze w gatunki arboretum w Polsce 
i czwarte co do wielkości kolekcji w Euro-
pie zachwyciło naszych gości. Następnie 
udali się do Krypty Zamoyskich, gdzie 
chwilą zadumy i  cichą modlitwą uczcili 
pamięć rodziny patrona swojej szkoły. 
W samo południe powitani przez księdza 
proboszcza modlili się na mszy w kolegia-
cie kórnickiej. W czasie spaceru po rynku 
zatrzymali się przy makietach wykona-
nych z brązu oraz Uchu Igielnym. Przed 
powrotem do domu zakupili pamiątki 
i ze smutkiem  stwierdzili, że wszystko, co 
dobre szybko się kończy.
Pożegnalne spotkanie miało miejsce na 
terenie OSiR na Błoniach, połączone było 
z  obchodami Dnia Dziecka, ale o  tym 
spotkaniu pisaliśmy już w  poprzednim 
numerze Kórniczanina.
14 maja, w poniedziałkowy poranek,  nasi 
goście żegnani z  łezką w  oku opuścili 
kórnicką ziemię. Wizyta ta była kolejnym 
spotkaniem młodych ludzi, którzy od 
najmłodszych lat nawiązują znajomości 
i pielęgnują przyjaźnie.
Pobyt Brzegowian w Kórniku został przy-
gotowany dzięki pracy i  zaangażowaniu 
wielu osób. Przedsięwzięcie to wsparli: 
Urząd Miasta i  Gminy Kórnik w  ramach 
realizowanego zadania przez Stowarzy-
szenie Życzliwi Dwójce działające przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz 
Rada Rodziców.
W imieniu organizatorów: 

Połączył nas Władysław hr. Zamoyski

◊  Izabela Biernacka, 
Ewelina Cholewa
i Irena Żyto

Dziewięć miesięcy oczekiwania i wreszcie 
nadszedł ten dzień. 15 maja 2018 roku 43 
uczniów klas drugich i  trzecich oddziałów 
gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej 
w Robakowie wyruszyło na czterodniową 
wycieczkę do Trójmiasta. 
Zasłuchani w  opowieści przewodnika 
pierwszego dnia zwiedzali Gdańsk. Najważ-
niejszymi punktami programu były: Długi 
Targ, Żuraw Gdański, Dwór Artusa, Bazylika 
Mariacka – dzieło gotyckiej architektury ce-
glanej. Nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia 
przy Fontannie Neptuna. 
Drugiego dnia głównym celem wycieczki 
było pokazanie doświadczenia wojennego 
Polski i innych krajów Europy Środkowo – 
Wschodniej. Muzeum II wojny Światowej 
w  Gdańsku, a  później Westerplatte, to 
wszystko miało na celu oddanie wyjąt-
kowości doświadczenia wojny, w  której 
największe ofiary poniosła ludność cywilna. 
W kolejne dni zwiedziliśmy ORP Błyskawicę 
w Gdyni, Molo w Sopocie oraz ruszyliśmy 
z matematyką przez świat zwiedzając wysta-
wę „Łamigłówka” w Centrum Hewelianum 
w Gdańsku. Wystawa ta pokazała, że mate-
matyka nie jest trudna ani nudna.
Jeśli do tego wszystkiego dodać piękną po-
godę, poszukiwanie przy użyciu nawigacji 
satelitarnej zaginionego skarbu, nocne 

zbieranie bursztynów na plaży, odpoczynek, 
cudowny zachód słońca oraz szaleństwo 
w Aquaparku w Redzie to wniosek jest jeden 
– to był bardzo dobrze wykorzystany czas. 
Po raz kolejny uczniowie dostali dowód na 
to, że podróże kształcą i dzięki nim możemy 
się rozwijać, a także świetnie się bawić.

Dziękujemy wszystkim uczniom za świetną 
zabawę i dobre humory. Podziękowania 
również dla biura podróży NO LIMIT TRA-
WEL za profesjonalną organizacje i bez-
pieczna podróż.

13 marca 2018 r. odbyła się już VII edycja 
wielkopolskiego konkursu plastyczno – 
historycznego „Poznań na osi czasu” dla 
uczniów szkół podstawowych i  gimna-
zjów. W tym roku prace realizowane były 
w  duchu impresjonistycznym. Patronat 
Honorowy Konkursu pełniło Wielkopol-
skie Kuratorium Oświaty. Konkurs składał 
się z  III etapów: zgłoszenia 3-osobowych 
drużyn i losowania okresu historycznego, 
wykonania pracy plastycznej na terenie 
XX LO w Poznaniu w czasie 60 min. oraz 
krótkiej prezentacji historii obiektu przed-
stawionego na pracy plastycznej.
Wszystkie prace konkursowe zostały za-
prezentowane na wystawie konkursowej 
w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu w maju bieżącego roku. 
Uroczyste wręczenie Nagród Publiczności 
dla najciekawszych prac odbyło się 18 maja 
2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim w  Poznaniu. Wśród nagrodzo-
nych uczestników znalazły się uczennice 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Robakowie: Weronika 
Lebiedź, Izabela Pitoń i Marcjanna Soko-
łowska za swoją pracę „Bałtyk”. To przed-
stawienie nowej ikony na mapie Poznania, 

Trójmiasto zdobyte

◊  Katarzyna Nowacka, Paweł Pawlaczyk, 
Marcin Stanikowski, Przemysław Koliński

Nasz
Bałtyk

przykuwało wzrok odbiorców wystawy. 
Architektura budynku Bałtyk Tower jest 
powodem dumy dla wielu mieszkańców 
miasta. Okrzyknięty Bryłą Roku 2017 
„Nowy Bałtyk” w Poznaniu to najpiękniejszy 
budynek w Polsce.
Nagrody ufundował Wojewoda Wielko-
polski. Przebieg konkursu koordynowała 
Pani Aleksandra Kaczmarek we współpracy 
z Wojewodą Wielkopolskim, Wielkopolskim 
Kuratorem Oświaty oraz z nauczycielami 
plastykami.

◊  Przemysław Koliński
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AFISZ

8.06 PIKNIK RODZINNY, Parafia Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Borówcu. Msza św. godz. 
18:30, po mszy piknik w amfiteatrze 

8.06 JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM, przy 
Zamku Kórnickim, godz. 10:00

9.06 KLUB PODRÓŻNIKA Z  KÓRNIKA- 
wycieczka do Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. Obowiązkowe zapisy: tel. 

503-904-264 oraz w Bibliotece Publicznej 
tel. 61-817-00-21

9.06 DZIEŃ DZIECKA W BŁAŻEJEWIE, plac 
zabaw, godz. 16:00-19:00

10.06 XII PARAFIADA U  PROBOSZCZA 
W  OGRÓDKU, Parafia p.w. Wszystkich 
Świętych, ul. Średzka 1, godz. 13:00-20:00 

10.06 WIELKIE GRILLOWANE OSiR OAZA, 
godz. 13:00
10.06 PORTRET W FOTOGRAFII KLASYCZ-
NEJ, ul. Prowent 6, KOK, godz. 18:00

12.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Ja i moja 
siostra Klara”, Biblioteka Publiczna w Kórni-
ku, godz. 16:30

12.06 POLSKA WALCZĄCA - otwarcie wysta-
wy, Ratusz w Kórniku, godz. 11:00

13.06 AKADEMIA SENIORA – MUZYKA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

15.06 VAIANA: SKARB OCEANU - film na 
dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338. 
KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30

16.06 ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ, zapisy 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, tel. 61-817-
00-21, start Rynek w Kórniku, godz. 10:30

16.06 UNIWERYTET TRZECIEGO WIEKU, 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.10:00

17.06 PARAFIADA W KAMIONKACH. Parafia 
św. Matki Teresy z Kalkuty, przy kaplicy, 
godz. 11:30-15:00

19.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Bajki 
w zielonych sukienkach”, Biblioteka Publicz-
na w Kórniku, godz. 16:30

20.06 AKADEMIA SENIORA – ĆWIECZENIA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

23.06 FESTYN II KÓRNICKIE WIANKI, plac 
Browarowy w Kórniku, godz.17:00

24.06 AKADEMIA SENIORA – WYCIECZKA 
z  Markiem Kaczmarkiem. Strażnica OSP 
Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30

26.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Pirat 
Nat”, Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
16:30

27.06 AKADEMIA SENIORA – KRAWIECTWO. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

◊ MH

26 maja 2018 r. w Pleszewie rozgrywane 
były Mistrzostwa Polski Juniorów w Ta-
ekwondo Olimpijskim. UKS TKD Kórnik 
reprezentowało czworo zakwalifikowanych  
zawodników: Celestyna Siejak, Łukasz No-
wak, Bartosz Karaśkiewicz i Dawid Smajdor. 
Cała czwórka swoim mamom w dniu ich 
święta sprawiła  piękne prezenty – wszyscy 
do domu wrócili z medalami!
Celestyna wywalczyła brąz w kategorii -46 
kg. Srebrne medale natomiast zdobyli Da-
wid w kategorii -51 kg, Łukasz w -55 i Bartek 
w -78. Każdy z nich dostarczył kibicom 
niesamowitych emocji szczególnie, gdy o 
zwycięstwie decydowały punkty zdobywane 

w ostatnich sekundach walki.
Medale zdobyte przez zawodników na 
Mistrzostwach dla Klubu oznaczają kolejne 
punkty, po zdobytych na OOM, w Systemie 
Sportu Dzieci i Młodzieży. Świadczą również 
o tym, że w UKS TKD Kórnik dużą wagę, 
oprócz dobrej zabawy i ogólnego rozwoju 
fizycznego dzieci, przywiązuje się do szko-
lenia sportowego.
Zawodnikami w czasie turnieju opiekował 
się trener Andrzej Bartosiewicz. I zawod-
nikom i trenerowi dziękujemy za godne 
reprezentowanie Klubu!

Medale Mistrzostw Polski Juniorów

◊  UKS TKD

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Pamięci Narodowej, Dyrekcja Zespołu Szkół w Kórniku 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

zapraszają do zwiedzenia 
ogólnopolskiego projektu wystawienniczego IPN

 pt. „Polska Walcząca”.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 12 czerwca 2018 roku, 
o godzinie 11.00 

w holu Urzędu Miasta i Gminy w Korniku Pl. Niepodległości 1

Wystawę obejżeć można będzie do 15 czerwca w ratuszu w Kóniku, 
a od 18 do 27 czerwca w ratuszu e Bninie (od 8:00 do 15:00)

Wystawa „Polska Walcząca” przypomina o fenomenie Polskiego Państwa 
Podziemnego – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny 
światowej Europie. Opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 
1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko 
obu okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Poprzez archiwalne 
zdjęcia i dokumenty z epoki pokazuje kluczowe obszary aktywności woj-
skowych i cywilnych struktur konspiracji, m.in.: dywersję i partyzantkę, 
podziemny wymiar sprawiedliwości, tajne nauczanie. Na wystawie znajdują 
się sylwetki wybranych bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy 
kontynuowali walkę o niepodległość Polski. Dopełnieniem są zdjęcia z prac 
ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w kwa-
terze Ł cmentarza na Powązkach, gdzie w ostatnich latach odnajdywane 
są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, rozstrzelanych w 
komunistycznych więzieniach. Centrala IPN wraz z Zamkiem Królewskim 
przygotowała 15 paneli wystawienniczych, stanowiących trzon wystawy, 
natomiast każdy oddział IPN stworzył własną część lokalną – wystawę 
poznańską uzupełnia 11 paneli regionalnych. wystawa jest dwujęzyczna, 
polsko-angielska.

Kolejny miesiąc pełen wrażeń już za nami. 
A co działo się w maju?
W ramach Budżetu Obywatelskiego, 4 
maja br. 40 osób pojechało na trzydniową 
wycieczkę do Biskupina (z noclegiem w 
Puszczy Zielonce), na której wszyscy zna-
komicie się bawili. Dzięki naszej Wspaniałej 
Kasi Juszczak, kondycja Seniorów znacznie 
się poprawiła. 
19 maja br. dzięki wsparciu Gminy Kórnik 65 
osób wybrało się z nami do Śmiełowa - do 
Muzeum Adama Mickiewicza (oddział Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu) na nocne 
zwiedzanie. Spotkanie zostało zakończone 
ogniskiem ze śpiewami i kiełbaskami (za 
które serdecznie dziękujemy Michałowi 
Zgardzie). 

19 maja w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku odbyły się dwa wykłady: 
Pan Piotr Guzik opowiedział słuchaczom 
czym jest Genealogia („W
poszukiwaniu przodków”).
Pan dr. Kazimierz Krawiarz opowiedział o 
Kórnico - Bnińskiej Izbie
Pamiątek Regionalnych.
26 maja 30 seniorów uczestniczyło w wyjeż-
dzie do Teatru Muzycznego - spektakl pt. : 
,, Zakonnica
w przebraniu”.

W ramach Akademii Seniora, w każdą środę 
odbywały się regularne zajęcia 
2 maja Emisja głosu
9 maja Warsztaty krawieckie

16 maja Gimnastyka umysłu
23 maja Warsztaty krawieckie
30 maja Gimnastyka

Jak widać, Wspaniała Siódemka ma wciąż 
nowe pomysły i mnóstwo energii. Nasi 
seniorzy swoim uśmiechem i radością dają 
nam tyle mocy, że chce się dla nich praco-
wać. Dostajemy wciąż nowe propozycje  i 
możliwości współpracy. Myślimy, że następ-
ne miesiące przyniosą tego
efekty.
Pozdrawiamy

Majowe szaleństwa Wspaniałej Siódemki

◊ Członkowie Stowarzyszenia 
Wspaniała Siódemka

Dnia 26.05.2018 w Przedszkolu w Kamion-
kach odbył się Festyn Rodzinny, na który 
długo czekali zarówno dzieci, jak i rodzice 
oraz personel przedszkola. Przed samym 
wydarzeniem odbyło się jednak wielkie 
przygotowanie, podczas którego rodzice 
dokładnie zadbali  ogród przedszkolny. 
Na samym początku festynu wszyscy  
wspólnie  zaśpiewaliśmy  piosenkę o ma-
mie pt „Kocham Cię”. Następnie każda z 
grup przygotowała dodatkowo muzyczne 
przedstawienie,w czasie którego także za-
śpiewała piosenkę oraz zatańczyła układy z 
rekwizytami. Po tak ważnej dla dzieci chwili 
swój wielki występ sceniczny miał także 
personel przedszkola, który wczuł się w role 
bohaterów bajki pt „Kopciuszek” - trzeba 
jednak zaznaczyć, że sama fabuła przed-
stawienia była nietypowa, przeznaczona 
dla osób dorosłych i  mająca bardzo dużo 
elementów humorystycznych. 
Po zagraniu ról przez nauczycieli był czas 
na atrakcje rodzinne. Każdy miał okazję 
zjeść słodkości takie, jakie lubił najbardziej. 

Poza tym miało także miejsce malowanie 
dzieciom twarzy – była więc okazja wybrać 
sobie swoją ulubioną postać.  Poza tym 
wszyscy mieli okazję zobaczyć straż pożarną  
i ochłodzić się wodą w tak piękny,upalny 
dzień. Bardzo dużą atrakcją były także licz-

ne konkursy oraz wielki finał – losowanie 
nagród głównych. Mamy wielką nadzieję, 
że Festyn Rodzinny na stałe zagości w ka-
lendarzu przedszkola. 

Festyn Rodzinny w Przedszkolu w Kaminkach

◊Autor Natalia Martenka
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W  piątek 25 maja 2018 Kórnik powitał 
szkolne drużyny koszykówki dziewcząt 
z całej Polski piękną pogodą i równie po-
godnym nastrojem.
Ku wielkiej radości naszych młodocianych 
koszykarek ośrodek KCRiS „Oaza” podjął 
ogromne wyzwanie, jakim jest organizacja 
imprezy o randze ogólnopolskiej, w której 
udział wzięło ok 250 uczestników. A wraz 
z  nimi odwiedzili nas ich wierni kibice 
z odległych zakątków Polski m.in. z Bia-
łegostoku, Ełku czy z nieco bliższych jak 
Sosnowiec, czy Bydgoszcz.
Na turnieju pojawili się zarówno doświad-
czeni gracze - szkoły, które już wielokrot-
nie występowały w podobnych finałach, 
zdobywając na nich najwyższe laury, jak 
i zupełni debiutanci m.in SP1 Kórnik. Byli 
przedstawiciele miejscowości o potężnych 
koszykarskich korzeniach m.in. Sopot, 
Bydgoszcz, Żyrardów czy Poznań, jak 
i tak niewielkie ośrodki jak podkarpacka 
Malawa. 
Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Finału 
Igrzysk Dzieci w piłce koszykowej dziew-
cząt uświetnił nasz lokalny zespół tanecz-
ny Władysie, gorąco zachwalany przez 
dyrektora „Oazy” i głównego organizatora 
całej imprezy p. Wojciecha Kiełbasiewi-
cza. Oczywiście na imprezie takiej rangi 
nie mogło też zabraknąć przedstawicieli 
gospodarzy i  partnerów: Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kórniku, Szkolnego Związku 
Sportowego, Wielkopolskiego Związku 
Koszykówki, jak i  władz Miasta i  Gminy 
Kórnik. Prawdziwą gratką dla koszy-
karskiej braci była wizyta znakomitych 
zawodniczek: Magdaleny Leciejewskiej 
oraz Dominiki Owczarzak, które przyjęły 
uroczystą przysięgę od zawodniczek 
i  trenerów. Bardzo miłym akcentem był 
moment wprowadzenia na boisko i przed-
stawienia wszystkich drużyn.
Zgodnie z wskazaniami PZ Kosz oraz tra-
dycją wielu poprzednich finałów, kosze 
zostały zawieszone na wysokości 3,05 m. 

Mecze rozgrywane w czasie 24 minut (po 
6 na każdą kwartę), czas zatrzymywany 
w ostatniej kwarcie przy różnicy 10 punk-
tów lub mniej. Obowiązuje pasarella tj. 
w pierwszej i drugiej kwarcie musi zagrać 
inna piątka zawodniczek, a w 3 i 4 kwarcie 
dowolny skład. Drużyny zostały losowo 
przydzielone do 4 grup po 4 drużyny 
każda, w  których obowiązywał system 
rozgrywek każdy z każdym. Po wyłonieniu 
miejsc w grupie, rozgrywano kolejny etap 
również systemem każdy z każdym (dru-
żyny z  miejsc 1-2 między sobą, drużyny 
z miejsc 3-4 między sobą), aby ostatecznie 
wyłonić zespoły walczące o poszczególne 
miejsca. Każda z drużyn rozegrała dzięki 
temu systemowi 6 spotkań.
 Kórniczanki trafiły do grupy A razem z ze-
społami SP 1 Kutno, SP 13 Gorzów Wlkp. 
i  SP 45 Sosnowiec, jak pokazały kolejne 
mecze, była to silna i bardzo wyrównana 
grupa, w której jedynie od dyspozycji dnia 
zależało, to która drużyna, jakie miejsce 
zdobędzie. 
Wyniki kolejnych meczów z  udziałem 
kórniczanek:
1. Kórnik - Sosnowiec 17:25.

2. Gorzów - Kórnik 16:27.
3. Kórnik - Kutno 20:28
4. Kórnik - Żyrardów 11:29
5. Kórnik – Szczecin 43-13
6. Kórnik – Bydgoszcz (o 5 miejsce) 30:20

W finałowej czwórce spotkały się:
W  meczu o  3 miejsce: SP 45 Sosnowiec 
i SP 7 Sopot. W meczu o 1 miejsce:  SP 19 
Poznańi ZSP 3  Żyrardów. W zaciętym miej-
scu o 3 miejsce ostatecznie Sopot pokonał 
Sosnowiec 28:22. A w wielkim finale Ży-
rardów bez trudu pokonał Poznań 44:15

Podsumowując przebieg turnieju, nasze 
dziewczynki pokazały jak równą i zgraną 
są drużyną. Nie było słabych zawodni-
czek, grając pasarellą były prawie nie do 
pokonania. Zabrakło niewiele do walki 
o  medale, trochę więcej szczęścia w  lo-
sowaniu grup oraz większe skupienie  na 
pierwszym meczu. 
Trenerzy mówili o  naszych reprezen-
tantkach z dużą sympatią i  szacunkiem, 
szczególnie widząc te drobne i niewysokie 
dziewczynki w akcji. 
Najmocniej zapamiętałam słowa trenera 
z Żyrardowa, który na spotkaniu trenerów 
powiedział, że jedyny mecz, na którym się 
zestresował, to właśnie mecz z Kórnikiem. 
Bardzo chwalił zaangażowanie i  walecz-
ność naszych dziewczynek. Wszystkie 
pozostałe mecze wygrał znacznie wyższą 
przewagą.
Chociaż 5 miejsce Kórnika to bardzo wy-
soka lokata, o której kilka dni wcześniej 
nawet byśmy nie marzyli, to dzięki tak 
wspaniałej grze naszych dziewczynek 
pozostał medalowy niedosyt. Szczególnie, 
że w mistrzostwach wojewódzkich Kórnik 
pokonał Poznań, który w ogólnopolskim 
finale zajął wysokie 2 miejsce.
Jestem pewna, że w przyszłym roku kór-
niczanki powalczą o  medale, szczegól-
nie że nasza tegoroczna reprezentacja 
w połowie składa się z dzieci urodzonych 
w 2006 r.

Nie mogło zabraknąć uroczystego zakoń-
czenia tej bardzo udanej imprezy. Dyrek-
tor Oazy p. Kiełbasiewicz podziękował 
swoim pracownikom, za przygotowanie 
turnieju tak sprawnie i w tak krótkim cza-
sie, Wielkopolskiemu Szkolnemu Związ-
kowi Sportowemu, Dyrekcji SP1 Kórnik za 
wsparcie, a także rodzicom z SP1 Kórnik 
za ich pomoc w trakcie turnieju. 
Następnie odbyła się dekoracja drużyn 
oraz wyróżnionych zawodniczek. Wśród 
wyróżnionych znalazły się następujące 
zawodniczki z Wielkopolski:

PIĄTKA TURNIEJU: 
- Anastazja Owczarzak( Poznań)
-Dominika Jakubczak (Kórnik)
Wyróżnione zawodniczki z drużyny:
- Poznań - Kornelia Ignerska
- KÓRNIK- KKarolina Stańczewska

Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce ZSP 3  ŻYRARDÓW

II miejsce SP 19 POZNAŃ
III miejsce SP 7 SOPOT

IV miejsce SP 45 SOSNOWIEC
V miejsce SP 1 KÓRNIK

VI miejsce SP 67 BYDGOSZCZ
VII miejsce SP 3 EŁK

VIII miejsce SP 16 SZCZECIN
IX miejsce SP 13 GORZÓW WLKP.

X miejsce SP47 BIAŁYSTOK
XI miejsce SP 1 KUTNO

XII miejsce SP 11 JELENIA GÓRA
XIII miejsce MZS4 GORLICE
XIV miejsce PSP OLEŚNICA

XV miejsce SP MALAWA
XVI miejsce PSP 1 GŁUCHOŁAZY

Impreza spotkała się z  bardzo dobrym 
odbiorem wśród uczestników. Wszyscy 
chwalili przeprowadzanie meczów na 
dwóch boiskach w  jednej hali. Dodatko-
wym udogodnieniem była baza noclegowa 
w budynku szkoły sąsiadującym z KCRIS 
Oaza. Wiele drużyn w wolnych chwilach 
skorzystało z tego, że zarówno „Oaza” jak 
i szkoła mieszczą się tak blisko atrakcji tu-
rystycznych m.in. kórnickiego Zamku, Ar-
boretum, rynku i promenady z pomnikiem 
Wisławy Szymborskiej, wywożąc z Kórnika 
nie tylko sportowe wspomnienia. 
Zgodnie ze słowami dyrektora „Oazy” 
Wojtka Kiełbasiewicza, gdyby znalazł się 
sponsor główny, impreza mogłaby na stałe 
trafić do naszego kalendarza. Za co my 
wszyscy, sportowo zakręceni mieszkańcy 
miasta i gminy Kórnik, trzymamy mocno 
kciuki!

Sponsorzy tegorocznych Finałów:
Miasto i Gmina Kórnik

Powiat Poznański
Szkolny Związek sportowy

WZKosz
Fundacja Zakłady Kórnickie

SP1 KÓRNIK

Wielkie koszykarskie emocjew „Oazie“

◊  MD

MIĘDZYNARODOWE SUKCESY KOLARZY 
MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
Piętnastoosobowa grupa zawodników 
kórnickiego UKS-u skorzystała z zaprosze-
nia przez organizatorów na wyścig uliczny 
Grand Prix Buchholz w malowniczej miej-
scowości na Dolnej Saksonii. Kolarze Mróz 
pokazali się z jak najlepszej strony. Począw-
szy od kategorii młodzik, to swój życiowy 
wynik osiągnął Jan Szyszka, który po ciężkiej 
walce o obsadzie międzynarodowej zajął 3 
miejsce. Zwyciężył zawodnik gospodarzy 
Jasper Schroder. W  wyścigu młodziczek 
całe podium zajęły bezkonkurencyjne Kór-
niczanki. Na metę wpadły w kolejności Maria 
Hoffmann, Julia Przymusińska i Emilia Jurga. 
W wyścigu juniorek młodszych drugie miej-
sce zajęła Joanna Błaszczak a trzecie Zofia 
Picz obie UKS Mróz Jedynka Kórnik. Na ko-
niec w wyścigu Elity kobiet doskonałą formą 
błysnęły Kórniczanki szykujące się właśnie 
do torowych Mistrzostw Polski. Pierwsza 
linię mety minęła Nikol Płosaj przed Moniką 
Graczewską. Podium uzupełniła Niemka 
Wibke Rodieck. Graczewska została również 
najaktywniejszą zawodniczką zawodów.

MARIA HOFFMANN-3, JAN SZYSZKA-7  
W MAŁYM WYŚCIGU POKOJU
  Bardzo dobrze wypadła osłabiona brakiem 
kontuzjowanego Mateusza Przymusińskie-
go ekipa Mróz Jedynka Kórnik rozgrywa-
nym po raz 59 Małym Wyścigu Pokoju. Na 
pierwszym etapie blisko podium był Wiktor 
Perz, który ostatecznie minął linię mety jako 
6. Maria Hoffman była tego dnia najlepszą 
zawodniczkę. Kolejny etap to jazda indy-
widualna na czas, która w ostateczności 
ustawiła kolejność w klasyfikacji generalnej. 
Trzeci etap niewiele już wniósł i ostatecznie 
w  wyścigu zwyciężył Grygowski Hubert 
LKKS Nowogard, a zawodnicy UKS Jedynka 

Kórnik zajęli kolejno miejsca Jan Szyszka 7, 
Wiktor Perz 12 i Dawid Wika-Czarnowski 13. 
Dawid okazał się najlepszym zawodnikiem 
w klasyfikacji 13-latków. Wśród młodziczek 
ostatecznie zwyciężyła Anna Długaś KTK 
Kalisz, a Marysia Hoffmann, Emilia Jurga 
i Julia Przymusińska zajęły kolejno miejsca 
3, 5 i  6. Marysia również była najlepszą 
wśród 13-latek. 

ASIA BŁASZCZAK i ZOFIA PICZ  
Z KWALIFIKACJĄ NA OOM      
Po raz kolejny duży talent do sprintu 
potwierdziła młodziutka Joanna Błaszczak 
i jej bardziej doświadczona koleżanka 
Zofia Picz. Obie podczas drugiej serii 
Pucharu Polski na torze rozegranego tym 
razem we Wrocławiu zakwalifikowały się 
na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. 
Podczas konkurencji sprintu Zosia zajęła 
2 miejsce a Asia 4, natomiast w keirinie 
Zosia odniosła pierwsze w tym sezonie 
zwycięstwo, a Asia była 6.

ZWYCIĘSTWO NIKOL PŁOSAJ                                             
PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI LZS  
W DARŁOWIE 
Do bardzo udanych można zaliczyć Mi-
strzostwa Polski LZS kobiet, które w ubiegły 
weekend odbyły się w Darłowie. Ekipa Mróz 
Jedynka Kórnik zdobyła trzy medale, dwa 
z nich w najważniejszej kategorii tj kobiet 
open. W najstarszej kategorii dwa krążki 
padły łupem Nikol Płosaj, która zajęła trze-
cie miejsce w wyścigu indywidualnym na 
czas, natomiast następnego dnia podczas 
wyścigu ze startu wspólnego Nikol zdecy-
dowanie zwyciężyła najszybciej finiszując 
z trzy osobowej ucieczki. Podczas „czasówki” 
świetne szóste miejsce wywalczyła inna 
kórniczanka Viktoria Żegleń. Trzeci medal 
przypadł w udziale najmłodszej w ekipie 
Marysi Hoffmann, która w wyścigu na czas 
stanęła na drugim stopniu podium. Czwarte 
miejsce w   wyścigu ze startu wspólnego 
juniorek młodszych wywalczyła Zofia Picz.
DWA WIELKIE SUKCESY MATEUSZA 
TACIAKA
Mieszkający w Radzewie wychowanek UKS 
Jedynka Kórnik, a od kilku lat startujący w za-
wodowej grupie kolarskiej CCC Polkowice 
Mateusz Taciak, w ostatnim czasie imponuje 
bardzo wysoką formą, dzięki której odniósł 
dwa bardzo ważne sukcesy na kolarskiej 
scenie. Najpierw zajął drugie miejsce 
w sześcioetapowym wyścigu zaliczanym 
do klasyfikacji UCI „Bałtyk – Karkonosze”, 
wygrywając dwa ostatnie etapy wyścigu. 
W  ostatni weekend natomiast zwyciężył 
w klasyfikacji generalnej w bardzo silnie ob-
sadzonym wyścigu „Szlakiem Walk Majora 
Hubala”, który również jest zaliczany do UCI.
                                                                                                            

Kolarstwo

◊  Paweł Marciniak

Dekoracja seniorek w Buchholz

nr 11/2018 8 czerwca  2018 r.24 25



 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,   
tel. 61 8170411 wew. 693,  
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl

WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Marlena Hanelik Anna 
Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,  
Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik 

DRUK: PMF Edward Stachowiak, 
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,         
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

NAKŁAD: 4200 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

22
CZERWCA 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 14 czerwca  2018 r.

Czy wiesz jak ważne jest utrzymywanie dobrego stanu technicznego pojazdów oraz odpowiedzialne 
zachowanie na drodze szczególnie podczas okresu wakacyjnego?
Skorzystaj z ciekawej propozycji. Nasza inicjatywa jest całkowicie bezpłatna i skierowana dla miesz-
kańców gminy Kórnik. Akcja trwa:11.06 – 18.06 – czyli 2 tygodnie.
W tym czasie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kórnik w godzinach pracy Stacji Kontroli 
Pojazdów MZ TRADE na bezpłatną weryfikację stanu technicznego samochodu osobowego wg przy-
gotowanej listy kontrolnej serwisu 

– „Bezpieczne Wakacje z SKP MZ TRADE” - ul. Śremska 22a, 62-035 Kórnik.
 biuro@mztrade.com.pl;  

tel. +48 618980424;  fax. +48 618980423; 
mob. +48 608429566; 
www.mztrade.com.pl

 Firma remontowo- budowlana z 
wieloletnim doświadczeniem ukła-
da płytki, pozbruk,  maluje płoty, 
klinkier- tanio. Tel. 782-513-000
 Sprzedam nowy, profesjonalny 

automat perkusyjny, najnowszy 
model ALESIS SR-18 oryginalne 
opakowanie, instrukcja obsługi.  
Tel. 602-418-551
 Sprzedam profesjonalne nagło-

śnienie 2x1200 Wat SPL. Okablo-
wanie Neutric, opakowanie „Cases”. 
Tel. 602-418-551
 Sprzedam estradowe kolumny 

„dalekiego pola” tubowe o wysokiej 
skuteczności dynamicznej, moc 400 
Wat/ 8 Om każda. Tel. 602-418-551
 Kupię mieszkanie, dom w Kórniku. 

Tel. 690-313-107
 Sprzedam mieszkanie w Kórniku. 

Tel. 690-313-107
 Sprzedam rower GB-Gre -

enLady’26.na amortyzatorach, 
bordowy, stan idealny. 450zł.  
Tel. 575-620-497.
 Sprzedam pralkę, lodówkę.

Tel.511-120-011
 Sprzedam garaż blaszak 3x5m, 

blacha T14 ocynkowana, ogniowo, 
wzmacniany. Odbiór w Błażejewku. 
Tel. 603-031-414, 850zł.

 Sprzedam działkę budowlaną 
w Runowie 1000m², prąd, woda, 
gaz, dojazd drogą asfaltową.  
Tel. 602-633-640
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668-151-151
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668-151-151
 Wertykulacja, koszenie trawników 

i inne cięcia. Tel. 604-379-025
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, stoły, zabudowy, gardero-
by. Tel. 723-882-617
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel.537-394-398
 Wynajem pokoi pracowniczych. 

Telefon: 604-624-727
 Sprzedam karafkę ze 6 szklankami, 

cena 50 zł. Tel.724-009-743
 Sprzedam ule wielkopolskie.  

Tel. 61-819-05-87

Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane 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.

praca

 Zatrudnię do zbioru borówki  
– koniec VI, VII, VIII Kamionki.  
Tel. 519-128-088
 Przyjmę osoby do zbioru czereśni 

w Konarskim Tel. 661-808-916
 Zatrudnię pracowników do pro-

dukcji palet drewnianych w Koszu-
tach. Tel. 519-593-138; 509-599-866
  Ogrodnik z zamiłowania zajmie się 

kompleksowo ogrodem: koszenie 
trawników, cięcie żywopłotów, krze-
wów, opryski itp. Tel. 607-786-551
 Firma PERFECTA zatrudni brukarzy 

oraz pracowników remontowo- bu-
dowlanych. Tel. 661-966-715
 Zatrudnię osobę do opieki nad 

osoba starsza 3 godz. dziennie 
skrzynki. Tel. 694-008-839
 Montażystka/Montażysta. Ofe-

rujemy umowę o pracę, liczne be-
nefity. Praca na 2 zmiany. Kontakt  
pato@softcells.com. Tel. 509-798-582
 Firma ogólnobudowlana pilnie za-

trudni murarzy oraz pomocników. 
Praca od zaraz. Tel. 604-422-606   
 Lider Usług Komunalno - Sa-

morządowych w Środzie Wlkp. 
ul. Wiosny Ludów 3 przyjmie do 
pracy operatora koparko-ładowarki  
Tel. 61-285-40-68

 Praca magazynier/kierowca – 
uprawnienia wózek widłowy i prawo 
jazdy kat. B. Praca jednozmianowa 
w Kórniku poniedziałek- piątek  
Tel.61-898-0960
 Zatrudnię pracownika biuro-

wo-administracyjnego na 1/2 
etatu, umowa o pracę, Kórnik. 
 Tel.691-793-249

 Samotny kawaler 50, bez nało-
gów pozna odpowiednią panią.  
Tel. 884-024-072
 Kupie zegar mechaniczny – stojący 

lub wiszący. Tel. 603-434-448
 Sprzedam działkę budowlaną z 

warunkami zabudowy. 1058m², 
1060m², 1579m² w miejscowo-
ści Winna, gmina Zaniemyśl.  
Tel. 601-269-092
 Sprzedam kozę. Tel. 666-363-610
 Tanio sprzedam kosę spalinową 

w bardzo dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 693-798-502
 Sprzedam mieszkanie w Kórniku. 

3 pokoje, parter Tel. 507-792-364
 Serwis kotłów. Tel. 502-047-864

inne
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