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Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców powiatu poznańskiego

do Parlamentu Europejskiego Krystyna
Łybacka.
W dniu 8 września w Kościele Garnizonowym w Poznaniu odprawiono mszę św.
w intencji zmarłych żołnierzy i pracowników cywilnych 31. Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego.

Prosto

z Ratusza
Spotkanie sołeckie

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
POWIATU POZNAŃSKIEGO
skierowany do osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1968 r.),
zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.
GMINA BUK
NZOZ Vigilax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk
tel. 61 814 00 91

GMINA KÓRNIK
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDROWIE” Sp. J.
ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 00 43

GMINA CZERWONAK
Zespół Lekarza Rodzinnego „PRO FAMILIA”
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak
tel. 61 812 04 00

GMINA LUBOŃ
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń Żabikowo S.C.
ul. Poniatowskiego 20, 62-030 Luboń
tel. 61 810 48 31

GMINA DOPIEWO
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. 61 814 83 21

GMINA MOSINA
MEDICOMPLEX
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina
Tel. 570 43 43 43

GMINA KLESZCZEWO
NZOZ „Twój Lekarz” w Tulcach
ul. Poznańska 23, 63-004 Tulce
tel. 61 870 33 50

GMINA MUROWANA GOŚLINA
Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie
ul. Kręta 58, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 812 29 31

GMINA KOMORNIKI
CENTRUM MEDYCZNE
ul. Komornicka 192, 62-051 Wiry
tel. 732 515 515

GMINA POBIEDZISKA
Ośrodek Lekarza Rodzinnego „PRONUS”
ul. Różana 1 F, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 817 70 60

GMINA KOSTRZYN
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„SANUS” Sp. z o.o.
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 817 89 99

GMINA PUSZCZYKOWO
„MEDICOR” Sp. z o.o.
Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 813 32 03

GMINA ROKIETNICA
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „Familia”
Sp. z o.o.
ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań-Kiekrz
tel. 609 883 315
GMINA STĘSZEW
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „MEDICUS” Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
Tel. 61 813 42 61
GMINA SUCHY LAS
Przychodnia Sucholeska
ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 21
GMINA SWARZĘDZ
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „DIAGTER” Sp. z o.o.
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 25 33
GMINA TARNOWO PODGÓRNE
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „VITA LONGA” Sp. J.
M. Napierała-Zielińska, A. Łęska
ul. Ogrodowa 13, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 20 41
EDICTUM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 61 847 04 54
- w Poradni EDICTUM wyłącznie w soboty w godz. od 10:00
do 12:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

W dniu 6 września odbyło się spotkanie
burmistrzów, urzędników i przedstawicieli
instytucji gminnych (SM, WODKOM) z sołtysami. Omawiano między innymi sprawy
związane z realizacją inwestycji, podziałem
Kamionek na trzy odrębne sołectwa oraz
problemy związane z weryfikacją osób
uprawnionych do głosowania w wyborach
sołeckich.
W sołectwach naszej gminy odbywają się
zebrania wiejskie, na których podejmowane
są decyzje związane z podziałem środków
Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Uchwały
w tej sprawie mają być podjęte do końca
września br.
Pamięci powstańców
W dniu 9 września w Szczytnikach tablicami pamiątkowymi uhonorowano dwóch
powstańców wielkopolskich wywodzących
się z tej miejscowości: Wincentego Zgołę
i Jakuba Nowaka. W uroczystości odsłonięcia tablic licznie udział wzięli mieszkańcy,
samorządowcy, kombatanci oraz delegacje
instytucji i środowisk. Wydarzenie uświetnił
występ orkiestry dętej z Iwanowic z Gminy
Szczytniki.

Konferencja Uniwersytetu
Przyrodniczego
W dniach 12–14 września odbyła się w Poznaniu i Kórniku V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu: „Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym
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i lokalnym)” zatytułowana „Ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe uwarunkowania
gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego”. Organizatorami
wydarzenia były: Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu oraz Uniwersytet Szczeciński.
Organizację konferencji wsparli: Miasto
i Gmina Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie
oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.
W konferencji pośród kilkudziesięciu referatów dotyczących bardzo szerokiego
spektrum zagadnień nie zabrakło kórnickich
akcentów. Kierownik Wydziału Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik Tomasz Wojciechowski przedstawił
temat „Zagospodarowanie przestrzenne
w gminie Kórnik”. O „Wprowadzeniu roweru
gminnego jako formy rozwoju turystycznego gminy Kórnik” mówił mgr inż. Mateusz
Iwiński. Kórnik jako Pomnik Historii przedstawił prof. Jacek Kowalski.

Sprzęt dla strażaków
W dniu 15 września Starostwo Powiatowe
w Poznaniu zorganizowało piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.
Podczas pikniku przekazano wyposażenie
strażackie (węże i prądownice) między
innymi jednostkom OSP z Czmonia, Radzewa i Szczytnik. W wydarzeniu uczestniczył
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Nowe przedszkole w Błażejewie
W dniu 17 września oficjalnie otwarto Przedszkole „Owocowy Zaułek” w Błażejewie.
W uroczystości uczestniczyli burmistrzowie,
radni, przedstawiciele rodziców oraz zaproszeni goście. Jest to przedszkole prowadzone przez osobę prywatną, ale posiadające
uprawnienia przedszkola publicznego.
Przedszkole może przyjąć 150 dzieci.

Święto Dywizjonu
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku zorganizowało uroczystość z okazji 55. rocznicy
powstania Dywizjonu oraz Poznańskiego

Pułku Rakietowego OPK. Było to zarazem
kolejne święto stowarzyszenia. Główna
uroczystość miała miejsce 15 września
przy obelisku pamiątkowym 31. Dywizjonu
Rakietowego przy ul. Staszica, a uczestniczyli
w niej członkowie stowarzyszenia, wielu
żołnierzy i oficerów Dywizjonu, liczne poczty
sztandarowe, delegacje samorządowców,
organizacji i instytucji oraz pani posłanka

Odtworzony obraz
Tego samego dnia pani Stefania Ellmann
reprezentująca rodzinę jednego z kórnickich powstańców z lat 1918-19 przekazała

na ręce burmistrza Jerzego Lechnerowskiego niezwykły dar. Jest to namalowana
na podstawie znajdującej się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Poznaniu kopia
obrazu Janusza Dziewiątkiewicza przedstawiająca alarm przed wyjazdem kórnickiego
oddziału na pomoc Poznaniowi 27 grudnia
1918 r.
◊ Opr.ŁG
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Spotkanie
z posłem

Dnia 3 września Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski spotkał się w Poznaniu z posłem
Bartłomiejem Wróblewskim. Głównym
tematem spotkania było przedstawienie
problemu samorządu z budową promenady spacerowej, polegającym na
blokowaniu przez mieszkańca krótkiego
jej odcinka. W świetle przepisów prawa
sporny fragment gruntu jest własnością
gminy Kórnik od 2017 r. Przewodniczący
Adam Lewandowski zwrócił się w imieniu
mieszkańców z prośbą o rozmowę posła
z blokującym budowę promenady, by
ten zaprzestał niepotrzebnego protestu
i zwrócił teren pod długo wyczekiwaną
przez mieszkańców inwestycję. Pan poseł
Wróblewski obiecał, że zaangażuje się
w rozmowę z blokującym oraz wyraził nadzieję, że uda się zażegnać niepotrzebny
nikomu konflikt.
Dalsze rozmowy dotyczyły działań samorządu w kierunku powstania drogi
ekspresowej S-11 od Kórnika na Śląsk
oraz w drugą stronę – na Pomorze. Przewodniczący Adam Lewandowski zwrócił
również uwagę na konieczność budowy
drogi szybkiego ruchu łączącej węzeł
Kórnik-Północ z autostradą A2 w gminie
Kleszczewo.
◊ Burmistrz MiG Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Letnie forum
inicjatyw
18 sierpnia br. w świetlicy Szkółek Kórnickich
odbyło się Letnie Forum Inicjatyw Pozarządowych Gminy Kórnik przy współpracy ze
Wspaniałą Siódemką. Celem wydarzenia
było zapoznanie lokalnych organizacji pozarządowych z możliwością pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł
oraz przedstawienie obszarów współpracy.
W ramach wstępu przedstawiłem formy
aktywności, jakie można podjąć na rzecz
seniorów z naszej gminy. Następnie przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej z Poznania przekazała informacje o dostępnych środkach dofinansowania
i sposobach ich pozyskiwania. Wystąpienie
w imieniu Sejmiku Województwa Wielko-

Przetarg rozstrzygnięty...

Inwestycje w transport publiczny

Sprawa sprzedaży dawnego ośrodka w Błażejewku to gorący temat. Wypowiadają się
w tej sprawie posłowie, angażują kandydaci
na burmistrza, zbiera się podpisy. Warto
przypomnieć kilka faktów i chronologię
wydarzeń związanych ze sprawą. W połowie
września otrzymałem odpowiedzi na pytania jakie skierowałem na temat Błażejewka
do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
(KOWR). W poprzednim numerze burmistrz
Jerzy Lechnerowski przedstawił działania
samorządu w tej sprawie.
Pod koniec 2013 roku w związku z zakończeniem umowy dzierżawy Agencja
Nieruchomości Rolnych (dziś KOWR) podjęła czynności przygotowujące do – jak to
określa odpowiedź KOWR - „rozdysponowania nieruchomości”. Przez kilka lat ANR
korespondowała i prowadziła rozmowy
z samorządem dotyczące sposobu i zakresu tego rozdysponowania. Pisaliśmy o tym
także na łamach „Kórniczanina”.
Jak potwierdza KOWR, ostateczny wynik
tych rozmów zatwierdzony został 13 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Komisji
Budżetu Finansów Rady Miasta i Gminy
Kórnik. Ustalono wtedy, że gmina przejmie
(po spełnieniu formalnych wymogów) teren
o powierzchni około 10 ha. KOWR poinformował także samorząd, że reszta ośrodka
(około 23 ha) zostanie przygotowana do
sprzedaży.
W lutym 2018 na łamach „Kórniczanina”
pisaliśmy o tym, że procedura trwa (Kórniczanin nr 4/2018 z 23 lutego 2018 r., str. 3).
O zamiarze sprzedaży informowano także
m. in. na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz
formalnymi ogłoszeniami o wykazie, upublicznionymi także w sołectwie Błażejewko
i innych miejscach.

Przeprowadzono aż cztery przetargi. Trzy
pierwsze nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku uczestników. Pierwszy odbył się już
23 marca 2018 roku. Czwarty, tym razem
rozstrzygnięty miał miejsce 29 czerwca 2018
roku. Uczestniczył w nim jeden podmiot.
Cena „wylicytowana” w przetargu wyniosła
6.953.550 zł. Przetarg został rozstrzygnięty,
wyłoniono kandydata na nabywcę. Jak
poinformował mnie przedstawiciel KOWR
nie podpisano jeszcze umowy sprzedaży,
gdyż „trwa ocena zaproponowanego przez
kandydata na nabywcę sposobu zapłaty”.
Samorząd potwierdza, że nadal zamierza
przejąć pozostałe 10 ha, zgodnie z uzgodnieniami jakie poczyniono z KOWR.
Pojawiające się w ostatnim czasie apele
o „odzyskanie” całości ośrodka oraz lobbing
na rzecz zakupu go przez gminę rozpoczęły
się znacznie za późno, bo już po rozstrzygnięciu przetargu. Gdyby taka akcja miała
miejsce na początku roku 2018 r., gdy było
przecież już pewne, że dojdzie do sprzedaży, mogłaby przynieść jakiś skutek. Jeśli
brać pod uwagę taki scenariusz, pojawia
się pytanie: z jakim kosztem wiązałoby się
przywrócenie świetności obiektom ośrodka? Na pewno byłoby to spore, liczone
pewnie w dziesiątkach milionów złotych
wydatki, które z pewnością namieszałyby
w tabelkach wieloletniej prognozy finansowej gminy kosztem innych planowanych
inwestycji.
Jeśli wyłoniony już w przetargu kandydat
na nabywcę okaże się np. niewypłacalny
i umowa nie zostanie podpisana, być może
temat powróci. Ale w przypadku, gdy umowa zostanie sfinalizowana nieruchomości
będą miały nowego właściciela.

polskiego miała Mirosława Kaźmierczak.
Możliwość współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu przedstawili Marek
Lis oraz Seweryn Waligóra. Gościem specjalnym był Dariusz Godlewski, szef Ośrodka
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu, który
zaprosił do współpracy w obszarze badań

i profilaktyki.
Aby wydarzenie pozostawiło po sobie
wymierne korzyści, powstaje list otwarty z
sugestiami, jakie sektor pozarządowy chce
przekazać radnym miejskim i powiatowym
nowej kadencji.

W poprzednim numerze „Kórniczanina” na str. 4 pisaliśmy o inicjatywie
wprowadzenia na terenie naszej gminy
systemu rowerów miejskich. Zapraszamy do konsultacji miejsc gdzie rowery
miejskie mogłyby mieć swoje stałe
miejsca postoju.

◊ Robert Jankowski

Wstępne założenia zakładają zakup 50
takich pojazdów i w pierwszym etapie
uruchomienie kilku stałych punktów
postoju. Najlepiej by miejsce takie było
monitorowane i służyło jak największej

◊ Łukasz Grzegorowski
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Największą inwestycją gminy Kórnik dotyczącą transportu publicznego jest obecnie
budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Szczodrzykowie (Stacja Kórnik). Inwestycja realizowana jest etapami od 2016
roku. Pierwszym krokiem do jego realizacji
było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który posłużył m.in. pozyskaniu środków zewnętrznych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Następnie przeprowadzono kilka postępowań przetargowych:
- 12 grudnia 2017 r. podpisano umowę
w formule „zaprojektuj i wybuduj - na
budowę ścieżki rowerowej na odcinku od
Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu
drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej oraz
drogi wojewódzkiej 434 wraz z parkingiem
dla samochodów osobowych PARK&RIDE
i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE”.
W sierpniu br. rozpoczęto prace budowlane
dotyczące ścieżki rowerowej na wspomnianym odcinku, następnie działania zostaną
rozpoczęte w obrębie stacji PKP oraz na
odcinku od stacji kolejowej do miejscowości Runowo. Planowany termin realizacji
robót drogowych przewidziany jest na 30
listopada 2018 r.
- 16 lipca br. podpisano umowę z firmą
Solaris na zakup dwóch autobusów spełniających normy emisji spalin EURO6,

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej
(SOLARIS model Urbino 12 ). Termin dostawy 31 grudnia 2018 r.). Zakupione autobusy
będą kursować na stację kolejową „Kórnik”
dowożąc pasażerów Kolei Metropolitalnej.
Miasto i Gmina Kórnik ubiegała się także

Konsultujemy rower miejski

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że zgodnie z regulaminem
Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zerowa stawka opłaty została ustalona między innymi
dla „pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności
ruchowej, posiadających kartę

liczbie mieszkańców i turystów. Przypomnijmy, że jeśli rower pobierzemy
i odstawimy do takiego punktu, wykorzystanie sprzętu będzie bezpłatne. Jeśli
zaparkujemy na dłużej w innym miejscu,
zostanie pobrana opłata według cennika.
W drugim etapie wdrażania systemu, po
analizie wykorzystywanych śladów GPS,
siatka takich punktów może być wzbogacana o nowe miejsca postoju.
Do dnia 5 października prosimy przesyłać na adres opinie@kornik.pl lub
w formie papierowej do Biura Obsługi
parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla
pojazdu osoby niepełnosprawnej”
wraz ze znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z dodatkową
tabliczką T-29, która informuje
o miejscach przeznaczonych dla
pojazdów samochodowych upraw-

o środki finansowe na budowę węzła przesiadkowego w Gądkach. Niestety projekt ten
nie zostanie dofinansowany z funduszy europejskich. Na negatywnej decyzji zaważyło
m.in. oddalenie stacji od miejscowości, które
ma obsługiwać. Mimo decyzji odmownej,
prace nad projektem budowy węzła przesiadkowego w Gądkach są kontynuowane.
Wystąpiliśmy do PKP o bezpłatne przejęcie
działek obejmujących teren pod parking
(ok. 8 tys. m²), działki z budynkiem dworca
oraz drogi dojazdowej. Obecny właściciel
terenu jest na etapie prowadzenia swoich
wewnętrznych procedur w celu przekazania
terenu gminie. Urząd prowadzi postępowanie dotyczące wyłonienia projektanta, który
zaprojektuje ciągi komunikacyjne, zatoki
autobusowe oraz parking.
Pisaliśmy już na łamach „Kórniczanina”
na temat konkretnych działań w kierunku
wprowadzenia karty PEKA i wspólnego
biletu, które po wymaganej przez Zarzad
Transportu Miejskiego sfinalizowane będą
w przyszłym roku.
Nadal też dostosowujemy sieć linii autobusowych, o czym informowaliśmy np. przed
dwoma tygodniami w związku z wprowadzeniem linii nr 599.
◊ Wiceburmistrz MiG Kórnik
Przemysłąw Pacholski

Mieszkańca (Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik) propozycje miejsc stałego postoju dla rowerów miejskich.
Prosimy aby autorzy uargumentowali
swoje propozycje. Przesłane pomysły
przeanalizuje grupa robocza, która wyda
rekomendację. Rekomendacja ta będzie
brana pod uwagę przy projektowaniu
systemu jego wdrażaniu.

◊ ŁG
nionej osoby niepełnosprawnej
o obniżonej sprawności ruchowej.
Stanowiska te powinny być oznakowane znakiem poziomym P-20
„koperta” z nawierzchnią w barwie
niebieskiej”.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo,
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I.

7 września 2018 r.

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 obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo
i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik
– etap I, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 1 października 2018 r. do 22 października 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 uchwały jest dostosowanie zapisów obowiązującej uchwały
do aktualnych przepisów prawa oraz
uwzględnienie zmian w zagospodarowaniu obszaru, które nastąpiły w okresie
kilku ostatnich miesięcy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 16:00 (świetlica
wiejska w Runowie). 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
7 listopada 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 ze zm.) 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.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza
konkurs na stanowisko specjalisty ds.
ewidencji środków trwałych, obsługi
płac oraz archiwum w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik
1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę
b) wymiar zatrudnienia - pełny etat
2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a) niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
na stanowisku,
• niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślnie,
• wykształcenie wyższe,
• 2-letni staż pracy w służbach administracyjnych bądź finansowych,
• znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, środków
trwałych i Krajowych Standardów Rachunkowości,
• umiejętność posługiwania się narzędziami
informatycznymi (środowisko Windows,
pakiet Office),
• prawo jazdy kategorii B,
• wysoka kultura osobista.
b) dodatkowe:
• mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź administracyjne,
• mile widziane doświadczenie w zakresie
prowadzenia ewidencji środków trwałych
bądź doświadczenie kadrowo płacowe

Od kandydata na stanowisko oczekuje się
poniższej cech, umiejętności:
• komunikatywność,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
• umiejętność planowania,
• umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres zadań:
• prowadzenie szczegółowej ewidencji
w programie komputerowym środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
• kontrola obiegu dokumentów ww. mienia,
• bieżące oznakowania środków trwałych
i wyposażenia /nadawanie numerów inwentarzowych/,
• prowadzenie bieżącej i prawidłowej
dokumentacji środków trwałych, w tym
wystawianie:
- OT- przyjęcie środka trwałego,
- PT- protokół zdawczo-odbiorczy środka
trwałego,
- LT- likwidacja środka trwałego,
- MT- zmiana miejsca użytkowania,
• dokonywanie prawidłowej klasyfikacji
środków trwałych na grupy, podgrupy
i rodzaje,
• prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych z podziałem na poszczególne
grupy rodzajowe oraz naliczanie amortyzacji na koniec każdego roku zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie
inwentaryzacji,
• prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników Urzędu oraz
spisów inwentarza majątku,

• uzgadnianie okresowo sald dot. środków
trwałych z Wydziałem Gospodarki Finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków
trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,
• przegląd i bieżąca weryfikacja środków
trwałych przeznaczonych do likwidacji,
sprzedaży,
• okresowe kontrole stanu posiadanego
majątku,
• raporty z zakresu środków trwałych na
bieżące potrzeby GUS i innych instytucji,
• przyjmowanie dokumentów do archiwum,
• sporządzanie list płac i zestawień do ZUS.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV, list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie,
• kopie świadectw pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• podpisane pisemne oświadczenie o stanie
zdrowia,
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego.
Wszystkie informacji na stronie
http://bip.kornik.pl
w dziale „Oferty pracy - konkursy, nabory”.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje
do publicznej wiadomości, że ogłasza
przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej
własnością Miasta i Gminy Kórnik
- działka nr 298/1 o pow. 0,0251 ha
klasy użytków: RIVa-0,0251 ha,
- działka nr 298/2 o pow. 0,0643 ha
klasy użytków: RIVa-0,0643 ha,
- działka nr 298/3 o pow. 0,4486 ha
klasy użytków: RIVa-0,4486 ha,
- działka nr 298/4 o pow. 0,1259 ha
klasy użytków: RIVa - 0,1259 ha,
- działka nr 298/5 o pow. 0,0645 ha
klasy użytków: RIVa-0,0645 ha,
- działka nr 298/6 o pow. 0,0992 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0500 ha,
RV - 0,0492 ha,
- działka nr 298/7 o pow. 0,0834 ha
klasy użytków: RV-0,0834 ha,
- działka nr 298/8 o pow. 0,0835 ha
klasy użytków: 0,0835 ha,
- działka nr 298/9 o pow. 0,0836 ha
klasy użytków: RV-0,0836 ha,
- działka nr 298/10 o pow. 0,0837 ha
klasy użytków: RV-0,0837 ha,
- działka nr 298/11 o pow. 0,0838 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0503 ha,
RV-0,0335 ha,
- działka nr 298/12 o pow. 0,0969 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0969 ha,
- działka nr 298/13 o pow. 0,1744 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0497 ha, RV-0,
1247 ha,
- działka nr 298/14 o pow. 0,0773 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0733 ha,
RV-0,0040 ha,
- działka nr 298/15 o pow. 0,0920 ha
klasy użytków: RIVa-0,0060 ha
RV-0,0860 ha,
- działka nr 298/16 o pow. 0,1003 ha
klasy użytków: RV-0,1003 ha,
- działka nr 298/17 o pow. 0,0917 ha
klasy użytków: RV-0,0917 ha,
- działka nr 298/18 o pow. 0,0863 ha
klasy użytków: RV-0,0863 ha,
- działka nr 298/19 o pow. 0,0230 ha
klasy użytków: RV-0,0230 ha,
- działka nr 298/20 o pow. 0,0843 ha
klasy użytków: RV-0,0843 ha,
- działka nr 298/21 o pow. 0,0887 ha
klasy użytków: RV-0,0887 ha,
- działka nr 298/22 o pow. 0,0946 ha
klasy użytków: RV- 0,0946 ha,
- działka nr 298/23 o pow. 0,1949 ha
klasy użytków: RV-0,1949 ha,
- działka nr 298/24 o pow. 0,0787 ha
klasy użytków: RV-0,0787 ha,
- działka nr 298/25 o pow. 0,1852 ha
klasy użytków: RV-0,1852 ha,
- działka nr 298/26 o pow. 0,1904 ha
klasy użytków: RV-0,1904 ha,
- działka nr 298/27 o pow. 0,1988 ha
klasy użytków: RV-0,1988 ha,
- działka nr 298/28 o pow. 0,0233 ha
klasy użytków: RV-0,0233 ha,

- działka nr 298/29 o pow. 0,0218 ha
klasy użytków: RV-0,0218 ha,
- działka nr 298/30 o pow. 0,1351 ha
klasy użytków: RV-0,1351 ha,
- działka nr 298/31 o pow. 0,1680 ha
klasy użytków: RV-0,1680 ha numer księgi
wieczystej PO1D/00029434/2 położonej
w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
z przeznaczeniem na cele rolne za cenę
wywoławczą czynszu dzierżawnego 10,0 q
pszenicy rocznie
- Nieruchomości nie są przedmiotem
żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do
dnia 22 października 2018r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik – Wydział Gospodarki Nieruchomościami parter (pok.
nr 2) w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca)
w terminie do dnia 22 października 2018r.
do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
26 PAŹDZIERNIKA 2018 r. godz. 12:00 .”
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają
jakiekolwiek zaległości finansowe wobec
Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
- Oferty nie spełniające ww. wymogów
lub złożone poza obowiązującym trybem
bądź po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2018r. o godz. 1200 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia
przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
- Informacje dotyczące przedmiotu
i warunków dzierżawy (projekt umowy
dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik– Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, parter (pokój nr 2),
tel. (61) 8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na
okres od dnia 21 września 2018r. do dnia
22 października 2018r.
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„Powstańczym
tropem“
Regulamin gry miejskiej
„Powstańczym Tropem”
Termin: 20 października 2018,
start godz. 10.00 przy Ratuszu w Kórniku
Organizator: Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku.
Założenia organizacyjne gry miejskiej „Powstańczym Tropem”: gra poświęcona jest
100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gra odbywa się na dwóch trasach,
prowadzących do miejsc związanych tematycznie z Powstaniem Wielkopolskim, lub
jego tłem historycznym. Gra odbędzie się
w sobotę 20 października 2018, udział w niej
biorą uczniowie ze szkół Gminy Kórnik,
a także reprezentacje drużyn harcerskich
Hufca ZHP Kórnik.
Uczestnicy: Każda ze Szkół i drużyn zgłasza
max. 2 patrole złożone
z 5-6 osób, pod opieką nauczyciela lub dorosłego opiekuna, który bierze udział w grze
jako obserwator (nie pomaga w wykonywaniu zadań uczestnikom). Zadania uczestnicy
poznają na starcie w dniu gry.
Trasy:
1. Tablica naprzeciw Ratusza - ul. WodnaPromenada - Bnin Kościół - Bnin cmentarzBnin Ratusz (wystawa) - ul Parkowa - Ul.
Celichowskiego - Zamek Kórnicki (wystawa)
- cmentarz Kórnik - ratusz Kórnik
2. Ratusz (tablica naprzeciw Ratusza) - Zamek Kórnicki (wystawa) - cmentarz kórnicki
-ul. Parkowaul. Celichowskiego - Bnin Ratusz (wystawa)
- Bnin cmentarz- Bnin Kościół - Promenada
- ul. Wodna - Ratusz Kórnik.
Losowanie tras odbędzie się w dniu gry.
Zgłoszenia: droga internetową na adres
kornik@zhp.wlkp.pl do dnia 30 września br.
Uwagi:
1. Gra miejska odbędzie się bez względu
na pogodę.
2. Organizatorzy gwarantują nagrody dla
patrolu i ciepły posiłek dla uczestników.
3. Każda z grup biorących udział w grze
powinna mieć ze sobą znicz i wiązankę
kwiatów.
Instytucje patronackie:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Fundacja Zakłady Kórnickie
KCRiS OAZA
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nr 15/2018

7 września 2018 r.

Dożynki w Prusinowie

W sobotę 25 sierpnia 2018 r. w Prusinowie
odbyły się dożynki. W deszczu, tak bardzo
potrzebnym w tym roku, Pani Joanna Ignasiak powitała zebranych. Ksiądz proboszcz
Franciszek Sikora poświęcił wieniec dożynkowy i chleb. Bochnem z tegorocznego zboża
podzielili się z mieszkańcami wiceburmistrz
Przemysław Pacholski i sołtys Aleksandra
Szczepaniak. Potem wyszło słońce. Na uczestników dożynek czekały konkursy i zabawy
dla najmłodszych. Mogliśmy skosztować
wypieków prusinowskich gospodyń, chleba ze
smalcem i ogórków kiszonych. Była też zupa
i kiełbasa z ogniska lub grillowana.
Czwartą edycję konkursu na „najpiękniej
ubraną furtkę w Prusinowie” wygrała rodzina
Państwa Kuźmów zdobywając puchar i nagrodę - rower miejski. Gratulujemy! Wszyscy
biorący udział w konkursie otrzymali nagrody
ufundowane przez sponsorów.
Wieczorem odbył się koncert Mamma Mia
Trio. Artystom dziękujemy za przybycie oraz
wspaniały występ. Wieczór umilał muzyką
i dowcipem Krzysztof z DJ 4YOU.
A za rok … 600-lecie Prusinowa!
			
Joanna Zięciak

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby pomóc zorganizować dożynki w Prusinowie.
Dziękuję za przygotowanie sceny, rozstawienie namiotów i ławek, za użyczenie prądu, za wypożyczenie samochodów, za pomoc
przy dekoracji, za przygotowanie pysznych wypieków, smalcu i ogórków, za przygotowanie pysznej zupy, za obsługę wiejskiego stołu,
za zdjęcia, za profesjonalne prowadzenie dożynek, za stoisko z grillem i watą cukrową, za ocenę furtek.
Dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego, który w tym roku reprezentował Dekanat Kórnicki
na Dożynkach Wojewódzko-Archidiecezjalnych w Poznaniu.
Dziękuję także sponsorom:
Transport Duszczak z Prusinowa, Surówki Grześkowiak, Monika z firmy Bambino, Szymon Sobieraj, Michał Zgarda oraz anonimowym.
Sołtys Aleksandra Szczepaniak

Dożynki
w Biernatkach
Od poświęcenia chleba i płodów rolnych
rozpoczął Dożynki ks. dziekan Franciszek
Sikora.
Dzieląc się chlebem ze wszystkimi i życząc,
aby nikomu nie brakowało chleba. Dla dzieci
i młodzieży program artystyczny i konkurencje sportowe prowadził p. Rafał z firmy All
We Can. Dzieci do woli korzystały z dmuchanych zjeżdżalni. Pyszny smalec przygotował
Leszek, ogórki kiszone serwował Sławomir,
smaczne placuszki panie z Biernatek.
Z ogniska korzystali wszyscy obecni piekąc
kiełbaski. Piękną muzykę do tańca prezentował DJ Jake. Dekoracje dożynkowe
przygotowały panie Magda i Iwona. Składam
wszystkim mieszkańcom Biernatek podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek.
◊ Sołtys Stanisław Dubiel

9

Wieści
z „Jedynki“
W związku z przypadającą w roku szkolnym
2018/2019 rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku biorą udział w projekcie edukacyjnym
dotyczącym tego ważnego dla naszego regionu wydarzenia. Głównym celem działań
projektowych jest przekazanie w ciekawej
i atrakcyjnej formie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego oraz ukazanie wkładu
wielkopolskiego społeczeństwa w proces
odzyskiwania niepodległości. Całość projektu osadzona jest w realiach epoki Dwudziestolecia Międzywojennego. Uczniowie
z każdym kolejnym zadaniem projektowym
poznają minione czasy poprzez ciekawe
zajęcia związane m.in. z literaturą, modą,
kuchnią, musztrą wojskową. Próbują odtwarzać tamte czasy. Zaangażowani są nie
tylko uczniowie kórnickiej podstawówki, ale
także nauczyciele (zwłaszcza organizatorki:
Magdalena Gorzelańczyk, Anna Paprocka,
Magdalena Wytrzyszczak) i inni pracownicy
SP1. W tym wszystkim jest też miejsce na
historię naszej małej Ojczyzny i poznanie
dziejów Kompanii Kórnickiej.
13 września 2018 roku odbywały się w szkole zebrania wychowawców z rodzicami. Aby
umilić pobyt opiekunów naszych uczniów,

Zwiedzali
„Szyję“
Poznaj piękno swojej okolicy
– Półwysep Szyja
8 września br. miało miejsce wydarzenie
„Poznaj piękno swojej okolicy – Półwysep
Szyja”. Zwiedzanie podzielono na trzy części. W pierwszej kolejności odbył się spacer
po półwyspie w towarzystwie przewodnika
Marka Kaczmarka oraz kustosza Izby Pamiątek Regionalnych Kazimierza Krawiarza.
Drugim elementem był przygotowany
przeze mnie multimedialny pokaz dawnych fotografii Kórnika i Bnina. Spotkanie
kończyła prezentacja architekta Stefana
Wojciechowskiego dotycząca nowej koncepcji ciągów komunikacyjnych w Kórniku,
obejmujących Półwysep Szyja. Wszystkim
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział
w wydarzeniu.
Wydarzenie „Poznaj piękno swojej okolicy…” jest tylko częścią działań, które mają
na celu przywrócenie Półwyspowi Szyja
w Bninie rangi miejsca szczególnego dla
dziedzictwa historycznego Polski.
Robert Jankowski

a jednocześnie poznać wielkopolskie potrawy przygotowaliśmy „Degustację Potraw
Wielkopolskich”. W czasie „wędrówek” po
korytarzach szkoły rodzice mogli sobie trochę odpocząć i skosztować przygotowanych
przez nasze Panie z kuchni: pyry z gzikiem,
chlebek ze smalcem, ogórki kiszone, kompot ze śliwek i ciasto drożdżowe. Przepięknie
przystrojona szkolna stołówka stała się na
ten dzień miejscem tradycji wielkopolskiej.
Wykorzystane zostały kartki z kalendarza powstańczego przygotowane przez
uczniów, a także elementy dekoracyjne wykonane przez Panie plastyczki (Irena Przybył
i Anna Juszczak). Uczennice z ostatniej klasy
gimnazjalnej przez cały czas zabawiały przybyłych gości rozmową.

Projekt „Powstanie Wielkopolskie” dofinansowuje Urząd Miasta i Gminy Kórnik.
◊ M.W.
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych organizowane w ramach
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i młodzieży ponadgimnazjalnej odbędą się:
27.09.2018 godz. 9.30, KCRiS OAZA Błonie.
IX Święto Pieczonego Ziemniaka organizowane ędzie 29.29.2018 r., o godz. 11.00 na
boisku szkolnym SP Nr 1 w Kórniku. W ramach imprezy gry i zabawy, loteria fantowa,
smaczne potrawy w tym pyry z ogniska
i wiele innych atrakcji.
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Powstańcy Wielkopolscy ze Szczytnik
W 2016 roku ukazała się książka pod redakcją Kazimierza Krawiarza pt. „Szczytniki
Dawniej i Dzisiaj” w której nie wspomniano,
z powodu braku informacji źródłowych,
o powstańcach wielkopolskich związanych
ze Szczytnikami. Pamięć o tych bohaterach
nie może być zapomniana. Szczególnie cennych informacji o Jakubie Nowaku udzieliła
nam jego siostrzenica Genowefa Jędrusiak.
Informacji o Wincentym Zgole ze Szczytnik
dostarczyła nam rodzina.
Z inicjatywy sołtysa wsi Szczytniki Marka
Templewicza oraz Kazimierza Głucha – prezesa Grupy Rowerowej Szczytniki-Koninko,
dnia 9 września 2018 dokonano upamiętnienia tych dwóch powstańców.
Do Szczytnik przybyło ponad 100 zaproszonych: członków rodzin powstańców, mieszkańców wsi, zaproszonych gości. Wśród
obecnych byli burmistrzowie MiG Kórnik,
przewodniczący Rady MiG Kórnik, starosta
Piotr Zalewski, radni Rady MiG i radni Rady
Powiatu Poznańskiego, delegacja OSP. Rodzinę Jakuba Nowaka reprezentowała Alina
Lissewska z córką Konstancją.
Uroczystość uświetniła 35 osobowa orkiestra dęta OSP z Iwanowic z Gminy
Szczytniki w pow. kaliskim, wraz z grupą
cheerleaderek.
Przy posesji Zgołów ustawiono kamień
łupkowy, a na nim tablicę marmurową
z nazwiskiem Wincenty Zgoła. Na posesji
natomiast tablicę z krótką notką biograficzną Wincentego Zgoły. Ks. Jakub Lechniak
proboszcz parafii pw. św. Teresy z Kaluty
w Kamionkach poświęcił tablicę. W rytmie
orkiestry, uczestnicy uroczystości udali się
na ul. Jeziorną, gdzie na głazie, podobnym
jak wyżej wspomniany, umieszczono tablicę
upamiętniającą Jakuba Nowaka. Po drugiej
stronie drogi postawiono tablicę informującą o życiu i zasługach tego powstańca.
Na placu przed budynkiem przedszkola
odbyła się część oficjalna uroczystości.
Prowadzący Robert Jankowski odczytał
biografie powstańców, a Kazimierz Krawiarz
przypomniał okoliczności związane z historią upamiętnienia. Przypomniał, jak ważna
jest pamięć o tych którzy walczyli o niepodległość. Armia Wielkopolska odegrała
kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości
nie tylko Wielkopolski, ale zdecydowała
o dalszych losach Polski. Wspomniał również o opublikowanych kalendariach odnoszących się do Kórnika i Bnina.
Głos zabrał burmistrz Jerzy Lechnerowski
.Wspomniał on o programie obchodów dla
uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Kórnik, oraz o fundacji
tablicy z nazwiskami powstańców wielkopolskich związanych z ziemią bnińska i ziemia
kórnicką. Głos zabrał również Zbigniew
Tomaszewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego.
cd. na str. 11.

JAKUB NOWAK (05.07.1899 – 03.04.1977)
Powstaniec Kompanii Kórnickiej
1918/1920.
Jakub Nowak, syn rolników Wojciecha i Rozalii z Karalusów (z Czmonia)
urodził się w Szczytnikach. Jako dziewiętnastoletni ochotnik zgłosi się do
Kompanii Kórnickiej. Dnia 27 grudnia
1918 r. brał udział w akcji w Poznaniu.
Walczył pod Zbąszyniem, następnie
na froncie miejskogóreckim pod Rawiczem. Przeszedł szlak bojowy Kompanii
Kórnickiej i dnia 17 stycznia 1920 r.
brał udział w przejmowaniu Kępna z rąk
niemieckich.
W grudniu 1939 złożył przysięgę organizacji NOB ZZ (ogniwo w Szczytnikach).
W 1933 ożenił się z Zofią z domu Sznura. W 1941 r. zostali wysiedleni przez
Niemców do GG, gdzie ich jedyny syn
Tadeusz zmarł. Nowakowie po powrocie z wygnania po 23. latach gospodarowania, 29.listopada 1968 r.
przekazali gospodarstwo Tadeuszowi
i Bogumile Majchrzakom. Ród Nowaków
po 200 latach pobytu znikł ze Szczytnik.
Jakub Nowak zmarł w Szczytnikach, spoczywa na cmentarzu w Głuszynie.
Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym nr. 12-22-0.764 z dnia
22.12.1966r.

WINCENTY ZGOŁA (20.07.189121.11.1977) Powstaniec Wielkopolski
1918/1919.
Wincenty Zgoła, syn rolników Tomasza
i Marianny z Wojtyniaków ze Swadzimia
urodził się w Swadzimiu. Od 1 grudnia
1934 r. Zgołowie zamieszkali w Szczytnikach.
Wincenty Zgoła, 28 grudnia 1918 r. brał
udział w tworzeniu się pierwszego Oddziału Kawalerii Powstańczej zwanego
Oddziałem Konnych Strzelców Straży
Poznańskiej, w zajętych koszarach I pułku
Królewskich Strzelców Konnych, w którym
służył. Dnia 6 stycznia 1919 r. brał udział
wraz z pięćdziesięcioma kawalerzystami
w zdobywaniu Ławicy. W. Zgoła z Oddziałem, w liczbie 109. szabel walczył
pod Szubinem następnie na wszystkich
frontach powstańczych.
Po zakończeniu kampanii wojennej podjął
pracę celnika. W 1921 r. ożenił się z Gertrudą z Czosków. Wychowali czwórkę
dzieci: Konstantego (1926), Leonardę
(1928) i Henryka (1933) i Halinę (1936).
Miał 12 wnucząt i 24 prawnuczęta.
Wincenty Zgoła zmarł w Szczytnikach,
spoczywa na cmentarzu w Głuszynie.

Podziękowanie
Burmistrzom Miasta i Gminy Kórnik J. Lechnerowskiemu, A. Kaliszowi, P. Pacholskiemu,
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Kórnik A. Lewandowskiemu,
radnym Gminy
1
Kórnik i Powiatu Poznańskiego, księdzu proboszczowi J. Lechniakowi, sołtysowi M.
Templewiczowi, Radzie Sołeckiej, sponsorom, delegacjom, kombatantowi S. Jaskule,
mieszkańcom i wszystkim obecnym za uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wincentego Zgoły
w Szczytnikach w dniu 9 września 2018r.
składa
synowa Waleria, córka Halina, wnuki, prawnuki, praprawnuki.

cd. ze str. 10.
Jego mobilizujący głos skierowany był na
pracę dla Polski, w każdym czasie i każdych
okolicznościach. Głos zabrał również Stefan
Jaskuła, członek Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych RP. W ciepłych
słowach przypomniał o Jakubie Nowaku
i Wincentym Zgole, których znał osobiście,
z którymi pracował na roli i z którymi brał
udział w wielu akcjach społecznych w Szczytnikach. Należy tutaj dodać, że wieś Szczytniki należy do najaktywniejszych społecznie
w gminie Kórnik. Po oficjalnych wystąpieniach orkiestra OSP z Iwanowic dała koncert
pieśni patriotycznych, a cheerleaderki dały
pokaz tańca. Gospodarze wydarzenia natomiast częstowali przybyłych kawą i herbatą
oraz pysznym biało-czerwonym tortem.
Wydarzenie zakończył słowami podziękowania sołtys Szczytnik Marek Templewicz.
◊ Kazimierz Krawiarz
Marek Templewicz

XXX Turniej Żniwny K-BBK

Jubileuszowy Turniej Żniwny Bractwa Kurtkowego w roku 100lecia odzyskania niepodległości jest ukoronowaniem obchodów
Święta Plonów Gminy Kórnik. W Kolegiacie
Kórnickiej ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak odprawił Mszę św. w intencji Bractwa
Kurkowego. W homilii nawiązał do idei
braterstwa i patrona bractw kurkowych Św.
Sebastiana. Następnie poświęcił przygotowaną tarczę statutową ufundowana przez
Macieja Łabno, króla żniwnego 2017/2018.
Na strzelnicy pod okiem strzelmistrzów
KBBK: Mariana Błaszaka i Zdzisława Jakubowskiego rywalizowano o tarcze i cenne
nagrody.
W rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego
2018/2019 zwyciężył Wojciech Antczak.
Kazimierz Krawiarz został I. Rycerzem, a Zbigniew Tomaszewski II. Rycerzem. Nazwisko
zwycięzcy, zostanie wygrawerowane na
kolejnym srebrnym oczku łańcucha króla
żniwnego KBBK. Jest to najtrwalsza forma
zapisu, dzięki temu znamy nazwiska wszystkich królów żniwnych Kórnika od 1923 do
1939 r. i od 1989 r. gdy rozegrano pierwszy
po wojnie turniej żniwny.
W otwartym turnieju o Tarczę Dożynkową
ufundowaną przez KBBK zwyciężył Marek
Baranowski. Marian Błaszak i Maciej Łabno
zajęli drogie i trzecie miejsce.
Zdzisław Jakubowski, strzelmistrz KBBK.
ufundował tarczę firmową. Zwycięzcą
turnieju o tę tarczę został Jerzy Jakrzewski z Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
Marian Błaszak był drugi a Maciej Łabno
zajął trzecie miejsce. Tym razem strzelano
do tarcz papierowych na dystansie 100 m.
Dziesięciu finalistów, stoczyło walkę o zwycięstwo i trofea.
Stanisław Szczęsny, ufundował tarczę na
pamiątkę 45.lecia swojej firmy budowlanej
w Robakowie. Była to tarcza podwójna.
Jedna z nich trafiła do fundatora. Tarczę

macierzystą zdobył Maciej Łabno. Marek
Nowicki zajął drugie miejsce a Marek Baranowski był trzeci.
Pasjonująco, jak zwykle odbywało się strzelanie do kura. Zwycięża w tym turnieju ten
kto swoim strzałem strąci kura. Dokonał
tego Robert Stanisławski z Poznańskiego
Bractwa Kurkowego, Drugie miejsce przypadło Romanowi Fludrze, a trzecie Florianowi
Chmielnikowi.
Na koniec Turnieju Żniwnego podsumowano zimowe rozgrywki turniejowe z broni
pneumatycznej, odbywające się na strzelnicy KBBK w każdy piątek w okresie zimowym. Na liście punktowej najlepsze wyniki
uzyskali: Maciej Łabno, Zdzisław Jakubowski,
Wojciech Antczak, Robert Kolwicz, Szymon
Nowacki i Marek Baranowski. Turnieje te są
najlepszą drogą do uzyskiwania dobrych
wyników w strzelaniu.
Dnia 15 października w Zamku Kórnickim

odbędzie się sesja popularno-naukowa
poświęcona historii bractw kurkowych
w Polsce. Do Kórnika przyjadą goście z
zaprzyjaźnionych bractw kurkowych w Polsce. Zapraszamy zainteresowanych tym
tematem.
W jubileuszowym święcie żniwnym uczestniczyli liczni goście: Antoni Kalisz i Przemysław Pacholski - wiceburmistrzowie
kórniccy, Magdalena Matelska-Bogajczyk
– kierownik Biura Promocji Gminy, Kultury
i Sportu, Mirosława Kaźmierczak – radna
Sejmiku Wielkopolskiego, Marek Krotecki –
król kurkowy z Murowanej Gośliny, Witold
Bączyk – prezes Bractwa Kurkowego Poznań
1253 z synem Krzysztofem słynnym basem
operowym, Michał Adamiak – radca prawny
i asystent posła Bartłomieja Wróblewskiego
(PiS) i inni.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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Wystawa, mural i konferencja

Kolejne wydarzenia mające upamiętnić
100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918-19 odbyły się
19 września w Kórniku. Najpierw otwarto
ważną wystawę w Zamku, później odsłonięto mural na restauracji „Biała Dama”,
a następnie odbyła się konferencja popularno-naukowa w hotelu „Rodan”.

W Czarnej Sali Zamku Kórnickiego otwarto
wystawę „Ku Niepodległej. Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”.
Składają się na nią obiekty muzealne, odznaczenia, mundury weteranów powstania
i sztandary. Zwiedzający mogą zapoznać
się również ze słynnym cyklem fotografii
wykonanych w zakładzie Kazimierza Gregera, fotografa powstania wielkopolskiego,
obrazujących wydarzenia związane z wybuchem tego zrywu niepodległościowego.
Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów
PAN Biblioteki Kórnickiej.
Autorami wystawy są: Małgorzata Potocka
oraz dr Łukasz Jastrząb z PAN BK. Ekspozycja
potrwa do 15 grudnia. Dzięki uprzejmości
dyrekcji PAN BK mieszkańcy gminy Kórnik
mogą nieodpłatnie zapoznać się z zamkową
wystawą, w czasie gdy Zamek dostępny jest
dla zwiedzających. Grupy zainteresowane
wystawą należy wcześniej zgłaszać pod nr
tel.: 531 990 142. Zapraszamy szczególnie
grupy szkolne.
Otwarcia wystawy dokonał dyrektor PAN BK
prof. Tomasz Jasiński, a dr Łukasz Jastrząb
krótko opowiedział o niej.
Zgromadzeni na uroczystym otwarciu goście udali się następnie na rynek, gdzie symbolicznie odsłonięto mural upamiętniający
najważniejszy zryw powstańczy w historii
Wielkopolski.
Pomysłodawcami powstania muralu było
Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Kibice Lecha Poznań. To właśnie
członkowie tej drugiej organizacji przejęli
na swoje barki cały trud przygotowania
i realizacji malowidła.

Mural powstał dzięki wsparciu firmy ENEA
oraz dzięki zgodzie właściciela budynku- GS
Kórnik. Symbolicznego odsłonięcia dokonała Magdalena Hilszer reprezentująca ENEA,
Jarosław Czyż wiceprezes Stowarzyszenia
Kibice Lecha oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski. Przypomnijmy, że dzięki inicjatywie
Kibiców trwa na naszym terenie znakowanie
grobów powstańców. Prowadzone są także
działania, by kolejny mural powstańczy
powstał w Bninie.
Przygotowana wspólnie przez Bibliotekę
Kórnicką i Urząd Miasta i Gminy Kórnik
konferencja „Zryw Wielkopolan w ich „małych ojczyznach”. Powstanie Wielkopolskie
1918/1919 i jego znaczenie w walce o granice II Rzeczpospolitej” stanowiła wstęp
do tegorocznych Kórnickich Dni Nauki.
Do hotelu „Rodan” udało się zaprosić
znakomitych znawców tematu Powstania
Wielkopolskiego.
Pierwszym prelegentem był ceniony historyk, prof. Bogusław Polak, który tytuł doktora habilitowanego uzyskał na podstawie
rozprawy: „Siły zbrojne byłego Zaboru Pruskiego – Wojsko Wielkopolskie 1918-1920”.
Obecnie jest dyrektorem w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Tytuł jego
wystąpienia brzmiał: „Wojskowe aspekty
powstania wielkopolskiego”.
Drugim mówcą był kontynuator rodzinnej
tradycji, syn pierwszego prelegenta, prof.
Michał Polak, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Profesor w swojej pracy zajmuje się m.in. gospodarczo-politycznymi aspektami integracji
państw po II wojnie światowej, ale także
Powstaniem Wielkopolskim i Wojskiem
Wielkopolskim z lat 1919-1920. W Kórniku wygłosił referat: „Głównodowodzący
Powstania Wielkopolskiego: mjr Stanisław
Taczak i gen. Józef Dowbor-Muśnicki”.
Prof. Przemysław Matusik przybliżył tematykę genezy wielkopolskiego zrywu niepodległościowego. Ten znakomity naukowiec
i mówca jest pracownikiem Instytutu Histo-

Odsłonięcie muralu

rii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się w swojej pracy dziejami
politycznymi Polski, dziejami miast w XIX
i XX wieku (szczególnie Poznania), a także
dziejami kultury polskiej pod zaborami.
O fotografach i fotografiach czasu powstania opowiedział, okraszając referat
wieloma ciekawymi slajdami, dr Michał
Krzyżaniak kierujący Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie. Grzegorz Kubacki z PAN BK przybliżył heroiczne czyny bohaterów z Grodziska: braci Skrzydlewskich
i Antoniego Janusa.
W drugiej części konferencji wystąpił
prof. Władysław Chałupka, emerytowany
naukowiec Instytutu Dendrologii PAN,
ale także autor wielu artykułów z zakresu
historii leśnictwa. Dzięki niemu poznaliśmy
kilku kórnickich powstańców związanych
właśnie z leśnictwem. Na zakończenie
wystąpili najmłodsi prelegenci. Reprezentujący Zespół Szkół w Kórniku Krystian
Galiński, Marcin Najewski, Kacper Rozmiarek z klasy III b/c przygotowali pod opieką
dr Katarzyny Czachowskiej obszerne
zestawienie materiałów dotyczących roli
kórniczan w powstaniu. Przypomnijmy,
że wspomniana trójka licealistów zdobyła
I miejsce w kategorii prace multimedialne
w finale ogólnopolskiego konkursu „O Naszą Niepodległą!”.
Pomiędzy wykładami udało się przeprowadzić ciekawą dyskusję. Konferencję
prowadzili: Małgorzata Potocka z PAN BK
oraz piszący te słowa. Owocem wydarzenia
będzie wydawnictwo, które już zapowiedział prof. Tomasz Jasiński.
Podsumowaniem konferencji, która zakończyła się kilka godzin przed finiszem
składu tego numeru „Kórniczanina” mogą
być słowa pana prof. Bogusława Polaka,
który już na wstępie swojego wystąpienia
stwierdził, że mimo 100 lat, które minęły od
zbrojnego wystąpienia wielkopolan, nadal
dowiadujemy się wielu nowych rzeczy
o tym niezwykle istotnym dla historii Polski
wydarzeniu.
◊ ŁG

Otwarcie wystawy
Prelegenci - wspólne zdjęcie po konferencji
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Samorządy grały w kręgle

Na zaproszenie Ogniska TKKF „Sokół” w Śremie pracownicy naszego urzędu uczestniczyli w XVI Turnieju Kręglarskim im. Andrzeja
Ratajczaka – byłego Burmistrza Śremu. W
rozgrywkach, które odbyły się w sobotnie
przedpołudnie – 8 września – wzięli udział
pracownicy instytucji samorządowych ze
Starostwa Powiatowego w Śremie, Urzędu
Gminy Brodnica, Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk, Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim oraz Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego
wraz z pracownikami urzędu: Magdaleną
Bąkowską, Marią Małowską-Norkiewicz,
Anetą Paluch, Bernadetą Szydłowską i Łukaszem Błaszykiem.

Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach.
Trzeba przyznać, że nasze amatorskie kulanie wymagało też koncentracji, by odpowiednio nałożyć kulę za każdym razem przy
oddawanych 40 rzutach. Co więcej, nawet
wskoczyliśmy na podium, a ostateczne wyniki wyglądały następująco: Wśród kobiet I
miejsce zdobyła Małgorzata Zakrzewska z
Gminy Książ Wielkopolski 217 pkt., II miejsce Magdalena Bąkowska z Gminy Kórnik
203 pkt.,
III miejsce Agata Weiss-Nowak z Gminy Książ
Wielkopolski 178 pkt. Natomiast w kategorii
mężczyzn I miejsce uzyskał Andrzej Wolsztyniak 268 pkt. ze Starostwa Powiatowego
w Śremie, II miejsce Marek Matuszewski
także ze Starostwa Powiatowego w Śremie

Raven rośnie w siłę

W Kórniku Karate staje się coraz bardziej
popularną dyscypliną, coraz większe grono
zainteresowanych dołącza do naszej rodziny karateków. W związku z tym miło nam
poinformować, iż do kadry trenerskiej od
września br. dołączy bardzo utytułowana
zawodnicza. Aktualnie głównym trenerem
jest Jacek Kruk IV Dan Trener I Klasy, który
Karate uprawia już 25 lat. Jako zawodnik
7 krotnie stawał na najwyższym podium
Mistrzostw Polski. Wielokrotnie reprezentował Kraj na ME i Świata. Jako Trener
wychował Mistrzów Polski oraz Europy
i Świata w różnych kategoriach wiekowych.

Kolarstwo

NATALIA SZYMCZAK Z POWOŁANIEM
NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
Końcówka sezonu okazuje się niezwykle
szczęśliwa dla wychowanki UKS Jedynka Kórnik Natalii Szymczak. Na koniec
sierpnia młoda kórniczanka została
wicemistrzynią Polski na niezwykle ciężkiej trasie w okolicach Walimia, a dwa
tygodnie później znalazła się w składzie
czteroosobowej kadry narodowej juniorek na szosowe Mistrzostwa Świata do
Innsbrucku (Austria). Będzie to pierwsza tak poważna światowa impreza
w barwach narodowych dla Natalii.
W Innsbrucku trasa wyścigu ze startu
wspólnego jest górzysta i niezwykle
ciężka, pozostaje nam trzymać kciuki
za jej szczęśliwy debiut i konfrontację
z najlepszymi juniorkami na Świecie.
MATEUSZ I JULIA PRZYMUSIŃSCY
NA PODIUM W PUCHARZE POLSKI
Bardo dobra formę zaprezentowało
rodzeństwo Przymusińskich podczas

Jedną z jego wychowanek jest Aleksandra
Zgórecka, 1 Dan, która od września będzie
prowadziła zajęcia w naszym klubie. Ola
już od najmłodszych lat stawała na podium
różnej rangi zawodów Karate w Polsce i za
granicą. Jest również kilkukrotną Mistrzynią
Polski oraz medalistką Mistrzostw Europy
i Świata. W nadchodzący sezon wchodzimy
z nowymi pomysłami, oraz nową wiedzą,
którą nabyliśmy na zgrupowaniu z Aktualnym trenerem Kadry Ukrainy Antonem
Nikulinem, który jest uważany za jednego
z najlepszych trenerów na świecie w Kumite.
Pełni pozytywnej energii, zapraszamy na tre-

AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...
267 pkt., III miejsce Łukasz Błaszyk z Gminy
Kórnik 209 pkt.
W turnieju tym najważniejsze nie były wyniki i rywalizacja, ale dobra zabawa, lepsze
poznanie się, a także wspólna wymiana
doświadczeń nie tylko tych zza biurka.
◊ Uczestnicy

ningi Karate Olimpijskiego dzieci od 5 roku
życia, młodzież oraz dorosłych. Treningi
odbywają się we wtorki i czwartki o godz.
15.45 "Oaza", jest to grupa początkująca
dzieci w wieku 5-7 lat, oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku ul. Dworcowa 11,
wtorki o godz. 18.00 i piątki o godz. 17.45.
Karate to nasza pasja. Przyjdź i przekonaj
się sam, a my postaramy się nie zawieść
wprowadzając wspaniałą atmosferę. Może
uda nam się sprawić że pokochasz Karate
tak jak my. Nowi uczestnicy zajęć miesiąc
treningów gratis!!!

22 WRZEŚNIA

27 WRZEŚNIA

IV FESTYN EKOLOGICZNY, płyta kórnickiego rynku. Start godz. 10:00.
PSIKNIK W BORÓWCU. Miejsce: ul. Szkolna 2 w Borówcu.

WRZEŚNIOWY 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. Turniej przeznaczony dla
roczników 2000 i młodszych.

23 WRZEŚNIA
KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY. KCRiS
Oaza, godz. 17:00, wstęp wolny.
WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO ”. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
DIAPORAMA W KÓRNIKU 2018. Józef
Wojciech Krenz: Jarocin ‚87 Glany - szewc
zabija szewca... Kórnicki Ośrodek Kultury,
godz. 18:00.
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO” WYSTAWA PRACOWNI TKANINY ARTYSTYCZNEJ. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.
18:00.
25 WRZEŚNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „BABCOCHA”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.
26 WRZEŚNIA

WERNISAŻ „WIELE WYMIARÓW SZTUKI” związek Artystów Plastyków . KCRIS OAZA.
29 WRZEŚNIA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Oficjalne otwarcie II semestru. Przedszkole nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie (ul.
Jeziorna 16), godz. 10:00.
6 PAŹDZIERNIKA
TURNIEJ W BADMINTONA O PUCHAR
SOŁTYSA BORÓWCA. Hotel Rodan w
Skrzynkach, start godz. 16:00. Obowiązkowa rejestracja drogą elektroniczną soltys@
plucinscy.pl (do 28.09.2018 r). Wydarzenie
bezpłatne.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka Kasia Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

◊ Raven

K ONCERT
rozegranego w Koźminku Finału Pucharu Polski. Pierwszego dnia rozegrano
jazdę indywidualną na czas. W stawce
ponad 100 młodzików drugie miejsce
zajął Mateusz Przymusiński UKS Mróz
Jedynka Kórnik, a jego siostra Julia
stanęła na trzecim miejscu podium
w wyścigu młodziczek. Piąty czas dnia
uzyskała inna zawodniczka z Kórnika
Maria Hoffmann. Wśród chłopców wyłoniono jeszcze medalistów Mistrzostw
Polski LZS w wyścigu na czas, w których
kórniczanie Mateusz Przymusiński i Jan
Szyszka zdobyli srebrny i brązowy medal. Drugiego dnia odbyły się wyścigi
ze startu wspólnego, gdzie podobnie
jak w sobotę Mateusz Przymusiński
zajął drugie miejsce w Pucharze Polski,
oraz srebrny medal Mistrzostw Polski
LZS. W obu przypadkach wygrał Hubert
Grygowski z Nowogardu. W wyścigu
dziewcząt 5 miejsce zajęła Marysia Hoffmann. Również na 5 miejscu na mecie
zameldowała się Zofia Picz w wyścigu

juniorek młodszych, a Joanna Błaszczak
była 10.
DOBRY WYSTĘP NAJMŁODSZYCH
W MISTRZOSTWACH POLSKI SZKÓŁEK
KOLARSKICH W MTB
Skromny dwuosobowy skład wystawiła
ekipa UKS Jedynka Kórnik na Mistrzostwa Polski szkółek kolarskich w MTB
(kolarstwo górskie), które odbyły się
w ostatni weekend w Głogowie. Na ciężkiej motokrosowej trasie wśród chłopców 11 letni Franciszek Mumot zajął
6 miejsce, natomiast jego rówieśniczka
Ada Wierzbińska w wyścigu dziewcząt
uplasowała się na 7 pozycji. Sekcja
kolarska z Kórnika nie specjalizuje się
w kolarstwie górskim, dlatego miejsca
w pierwszej „10” trzeba uznać za sukces.

„Artyści II Rzeczypospolitej”
23 września, godz. 17:00
KCRiS OAZA
Wystąpią m. in.

Conrado Moreno-Szypowski,
Dariusz Kordek, Anna Lasota,

ĘP
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Jakub Oczkowski,
Anna Sokołowska-Alabrudzińska,
Adam Biedrzycki, Sławomir Głazek.
Scenariusz i reżyseria Tomasz Gęsikowski.

◊ Paweł Marciniak

◊ ZF

Głosuj na projekty
zgłoszone
do Budżetu
Obywatelskiego
Gminy Kórnik 2019

Projekt nr 1

Projekt nr 4
Sprawnościowy
plac zabaw
w Szczytnikach

PROJEKTY DUŻE
Projekt nr 3
Plaża miejska
w Bninie
nad jeziorem
Kórnickim

ROZŚWIETLONE
KAMIONKI

PROJEKT NR 6

GŁOSUJ!
BĄDŹ DOBRYM
SĄSIADEM!

Projekt nr 7
Radarowe
wyświetlacze
prędkości
pojazdów poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
Szczytnik

Głosuj na projekty
zgłoszone
do Budżetu
Obywatelskiego
Gminy Kórnik 2019

Projekt nr 9
Dodatkowe
wyposażenie
placu zabaw
przy szkole
w Radzewie

Projekt nr 10
Senior 2019
- dostosowanie tablic
pod względem rozmiaru
i formatu z rozkładem jazdy
na przystankach
do potrzeb seniorów

Projekt nr 11
Ogólnodostępne
Defibrylatory AED
- Ratują Życie - 10 sztuk:
Kórnik, Bnin, Kamionki,
Borówiec, Szczytniki,
Dachowa, Robakowo,
Szczodrzykowo,
Radzewo, Czmoń

PROJEKTY MAŁE
Projekt nr 13
Kórnik
- gminą ludzi
aktywnych

Projekt nr 14
Defibrylator AED
Ratuje Życie
- Kamionki

Projekt nr 16
Aktywny Senior 2019 „Piękna Polska“
- wycieczka
krajoznawcza.

Projekt nr 17
Grzybobranie 2019 wyjazd
integracyjny
dla seniorów

Projekt nr 18
Tradycyjne tańce polskie
w teorii i praktyce
- cykl warsztatów z tańca
i potańcówki w Strażnicy OSP
Kórnik oraz w świetlicach
wiejskich w Czmoniu
i w Kamionkach

Projekt nr 19
Kurs tańca
bollywood
dla mieszkanców
gminy Kórnik
w wieku 50 +

Projekt nr 21
Info 50+
- warsztaty
komputerowe
dla mieszkańców
gminy w wieku 50+.
- II stopień

Projekt nr 20
Sportowa Gmina
(Borówiec, Dachowa,
Kamionki, Koninko,
Kórnik, Mościenica,
Robakowo, Skrzynki,
Szczytniki)

Głosowanie
na stronie
http://kornik.budzet-obywatelski.org

trwa
do 31 pażdziernika
2018 r.
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnię pracownika do ociepleń budynków. Dobre zarobki.
Tel. 507 555 135
Firma Staffin rekrutuje do pracy
na magazynie w Robakowie, 16zł/h.
Umowa o pracę tymczasową. Darmowy transport z Kórnika. Zadzwoń
578 555 095
Zaparoh Sp. z o.o. (Robakowo)
krawcowa szycie ciężkie, 3.000 netto
dodatkowej premii. Zadzwoń (tel.
61/222 00 80) i dowiedz się więcej!
Przyjmę do cięcia i łupania drewna
kominkowego. Tel. 692 241 023
Zatrudnimy na 1/2 etatu osoby do
serwisu sprzątającego w Dziećmierowie od pon. do pt. popołudniami.
Tel. 605 997 054
Sprzedawcę do bistro w Kórniku.
Tel. 516 140 460, CV - roti24h@
gmail.com
Kierowcę kat. B do gastronomii
Kórnik i okolice. Tel. 516 140 460,
CV - roti24h@gmail.com

INNE
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 50 m², Kórnik – ul. Celichowskiego. Tel. 781 552 501, 663
176 504

Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, kładzenie
płytek, paneli, montaż drzwi itp.
Tel. 661 455 915
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 668 151 151
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 668 151 151
Firma sprzątająca: sprzątanie biur,
obiektów, domów. Mycie okien,
witryn, koszenie trawy, sprzątanie
grobów. Tel. 736 239 222
Sprzedam mieszkanie w Kórniku-Bninie dwupokojowe 49
m², na parterze z dużą piwnicą.
Tel. 697 604 503
Sprzedam pralkę wąską i szeroką, zmywarkę. Możliwy transport.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Poszukujemy mieszkań, domów, lokali i działek do kupna lub
wynajmu - Nieruchomości AM.
Tel. 608 092 266
Sprzedam ładny dom parterowy,
136 m² z garażem, działka 630 m²,
os. Owocowe Wzgórze - Nieruchomości AM. Tel. 608 092 266

Wynajmę plac 250 m² przy cmentarzu w Kórniku pod działalność Nieruchomości AM. Tel. 608 092 266
Kupie stary motocykl WSK, WFM,
KOMAR. Tel. 509 449 141
Sprzedam ziemniaki, również duże
ilości. Tel. 575 524 692
Sprzedam rower GAZELLE-ECLIPS-Red edition-Limited. Koła 28’. Cena
1900zł. Tel. 665 034 282
Sprzedam łóżeczko drewniane „BAJANEX” z szufladą, osłoną,
wyjmowane 3 strzeble + naturalny materac. Cena: 50% nowego.
Tel. 665 034 282
Sprzedam nosidełko dla niemowlaka BABY DESIGN (niebieskie) - jak
nowe, 70zł. Tel. 730 023 696
Sprzedam wózek dziecięcy
ROAN-MARITA SK, składany, 3
funkcje, stan bdb. Cena 550 zł.
Tel. 730 023 696
Sprzedam 2 krzesełka IKEA do
karmienia dzieci, sprzedam białe
łóżeczko dziecięce IKEA 70x170.
Tel. 515 229 658
Sprzedam wózek typu parasolka, super stan, cena 60 zł.
Tel. 512 303 888
O stopy! Zadbaj o stopy po lecie.
Oferuję mobilne usługi podologiczne. Tel. 533 463 442
Wynajmę kawalerkę w Kórniku.
Tel. 601 250 564

Drobne naprawy i remonty, szeroki zakres. Tel. 573 132 662
Butle do wina sprzedam.
Tel. 604 956 314
Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, komody, stoły, garderoby.
Tel. 723 882 617
Oddam meble za darmo. Transport własny. Tel. 503 533 349
Firma Kalspaw oferuje usługi
ślusarskie (bramy, balustrady,
ogrodzenia, itp.). Tel. 883 330 467
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
Wynajmę lokal użytkowy w Kórniku, pow. 65 m². Parter, nowa kamienica. Cena: 2200zł. Tel. 696 734 511
Wynajem pokoi pracowniczych.
Tel. 604 115 733
Sprzedam mieszkanie w Błażejewku wraz z ogrodem i piwnicą 48 m².
Tel. 691 096 750
Nauka gry na fortepianie. Muzyka klasyczna, rozrywkowa i
filmowa. Pierwsza lekcja gratis!
Tel. 512 711 662
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, Poznań – Rataje.
Tel. 608 022 344
Wydam pieski kundelki, 9 tygodni.
Tel. 501 686 777

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.

„Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”
Serdeczne podziękowania Druhom i Druhnom OSP w Kamionkach
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszego kochanego Taty, Teścia i Dziadka

śp. Edmunda Dudka
składa
pogrążaona w bólu
rodzina

Pogrążeni w smutku spowodowanym śmiercią

śp. Henryki Pospieskiej
dziękujemy ks. proboszczowi Waldemarowi Twardowskiemu
oraz ks. Mirosławowi Nowakowi za odprawienie mszy św.
pogrzebowej, a wszystkim towarzyszącym Jej w ostatniej drodze,
szczególnie rodzinie, przyjaciołom i mieszkańcom Borówca
za modlitwę, komunie święte, kwiaty i ofiarowane
intencje mszalne
mąż z dziećmi
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