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Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz zdrowia i pogody ducha 

w roku 2019

życzy 

Redakcja „Kórniczanina”

Mikołajki

6 grudnia ulicami Kórnika przemaszero-
wał barwny korowód świętych Mikołajów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Kórniku. 
W wielkiej paradzie mikołajkowej wzięło 
udział ponad 200 dzieci z  klas I-III wraz 
z  nauczycielami. Na płycie kórnickiego 
rynku powitał ich burmistrz Przemysław 
Pacholski, a pracownicy Wydziału Promocji 
rozdali dzieciom cukierki.
Dwa dni później na płycie rynku Kórnicki 
Ośrodek Kultury zaprosił na pełne piro-
techniki przedstawienie mikołajkowe. 
Uroczyście zapalono wtedy wielką choinkę 
pod ratuszem. 

TaTarski grał Paderewskiego

6 grudnia odbył się także uroczysty koncert 
z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości, zorganizowany w motelu Nestor 
przez kórnicki Klub Pro Sinfoniki. Profesor 
Andrzej Tatarski, znakomity pianista, za-
prezentował swój kunszt artystyczny w re-
pertuarze I.J. Paderewskiego. Wśród wielu 
widzów koncertu był również burmistrz 
Przemysław Pacholski.

sPoTkanie z PrzedsiębiorcaMi

Także 6 grudnia 2018 roku w Hotelu IBB 
Andersia w Poznaniu odbyło się spotkanie 
wielkopolskich przedsiębiorców. Organiza-
torami wydarzenia byli: Wielkopolski Zwią-
zek Pracodawców Lewiatan, Pracodawcy 
PR Wielkopolska, Loża Wielkopolska BCC, 
Wielkopolski Klub Kapitału, Polska Izba 
Gospodarcza Eksporterów, Importerów 
i Kooperacji, Wielkopolska Izba Rzemieśl-
nicza w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa. Miasto i Gminę 
Kórnik reprezentował wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły.

zMagania Młodych Piłkarzy

Dnia 8 grudnia 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej w Kamionkach odbył się kolejny 
turniej z  cyklu Avia Cup 2018 o  Puchar 
Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik. Kon-
kurowało ze sobą 10 drużyn z  rocznika 
2007. W  finale zmierzyły się drużyny 
Avia Kamionki I oraz Lotnik Poznań. Aby 
wyłonić zwycięzcę konieczna była seria 
rzutów karnych. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna gospodarzy. Drugie miejsce 

Prosto  
z Ratusza

Kórnickiej Katarzyna Woźniak oraz wice-
burmistrz Sebastian Wlazły.

szTandar dla koła „koguT”

Również 9 grudnia Kołu Łowieckiemu 
„Kogut” z Kórnika nadano sztandar. W uro-
czystości, która odbyła się w  zajeździe 
Non-Stop w Gądkach gminę Kórnik repre-
zentował i burmistrz Przemysław Pacholski.

PodsuMowanie sPorTu

Na zaproszenie marszałka Marka Woźnia-
ka, burmistrz Przemysław Pacholski wziął 
udział w podsumowaniu sportowego roku 
w Wielkopolsce. W siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego wręczono nagrody i wyróż-
nienia najlepszym sportowcom, trenerom 
i działaczom z naszego regionu. 

 zMiany władz „schroniska“

Dnia 13 grudnia 2018 roku wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły wspólnie z kierownikiem 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomirem Zakrzewskim reprezentowali 
Miasto i Gminę Kórnik na Zgromadzeniu 
Związku Międzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt” w Skałowie.  Związek Międzyg-
minny „Schronisko dla zwierząt” powstał 
w  celu zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom z  terenów gmin zrzeszonych 
(obecnie 11 gmin). Na zgromadzeniu 
Związku wybrano nowe władze. W wyda-
rzeniu brał udział członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Antoni Kalisz. Przewodni-
czącym zarządu został Szymon Matysek 
Burmistrz Kostrzyna. 

Cd. na str 4.

zajęła drużyna Lotnik Poznań, natomiast 
trzecie Polonia Środa Wielkopolska. Tuż za 
podium znalazła się drużyna Warta Śrem. 
Medale, dyplomy oraz ufundowane pucha-
ry, w  imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik Przemysława Pacholskiego, wręczył 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

Turniej Taekwondo

W sobotę, 8 grudnia br. w Kórnickim Cen-
trum Rekreacji i  Sportu OAZA odbył się  
„VIII Gwiazdkowy Turniej Taekwondo dla 
Dzieci” pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik. Organizatorem wydarzenia 
był Uczniowski Klub Sportowy „TKD-KÓR-
NIK”. W turnieju wzięło udział ok. 200 dzieci 
z 8 klubów sportowych z całej Polski.

Turniej karaTe

Dnia 9 grudnia 2018 roku wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły wraz z Panem Jackiem 
Krukiem dokonał otwarcia Turnieju Karate. 
Organizatorem wydarzenia był Kórnicki 
Klub Karate Shotokan Raven. Impreza 
odbyła się w  kompleksie edukacyjnym 
w Kamionkach i cieszyła  się dużym zain-
teresowaniem.

legion na zaMku

Dnia 9 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie 
Teatralne Legion zorganizowało znako-
mity koncert kolęd „Hej kolęda, kolęda!”. 
Wydarzenie odbyło się na Zamku w Kór-
niku. W  wydarzeniu uczestniczyli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy, a  także radny 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Jerzy Lechnerowski, wicedyrektor Biblioteki 
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Rada Miasta i  Gminy Kórnik podjęła  
17   października uchwałę nr LI/701/2018 
w sprawie udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji w za-
kresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej

Jakie inwetycje mogą zostac dofinanso-
wane?
1) modernizacja systemu grzewczego 
związanego z  likwidacją, rozumiana jako 
trwałe odłączenie od systemu grzewczego, 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym, 
niespełniającego wymagań jakościowych 
szczegółowo określonych w § 4 uchwały 
i jego zastąpienie, jednym z niżej wymienio-
nych źródeł ciepła:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł elektryczny lub urządzenie elek-
tryczne będące bezpośrednim źródłem 
energii cieplnej,
c) kocioł olejowy,
d) pompa ciepła,
e) kocioł na paliwo stałe spełniający wyma-
gania jakościowe szczegółowo określone 
w § 4;
2) montaż w systemie grzewczym źródła 
wykorzystującego energię odnawialną np. 
kolektor słoneczny, pompa ciepła;
3) montaż mikroinstalacji do produkcji 
energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 
1213, 1559 i 1593);
4) montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków.

Dofinansowana inwestycja musi spełniać 
następujące kryteria:
1) inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 
i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu 
lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się 
montaż dotowanego urządzenia w obiekcie 
budowlanym innym niż budynek mieszkal-
ny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod 
warunkiem, że urządzenie będzie służyło 
celom mieszkaniowym;
2) w przypadku realizacji inwestycji, o której 
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, wymagane jest 
pisemne oświadczenie dysponentów sieci 
ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości 
podłączenia budynku lub lokalu mieszkal-
nego do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o udzielenie dotacji;
3) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 4 
realizowana będzie poza terenami objętymi 
systemem kanalizacji zbiorczej, zakończo-
nym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie 
pozbawionym sieci kanalizacji sanitarnej, 
gdy budowa sieci nie jest planowana w cią-
gu 5 lat od dnia złożenia wniosku o udzie-
lenie dotacji.

Wysokość dotacji wynosi:

1) 50% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 4 000,00 zł brutto, w przypad-
ku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 
pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) 50% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 3 000,00 zł brutto, w przy-
padku inwestycji, o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt 2;
3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypad-
ku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 
pkt 3 i 4.
2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, 
które zostaną zrealizowane do 31 paździer-
nika danego roku.
3. Dotacje udzielane będą do wysokości 
środków finansowych zarezerwowanych na 
ten cel w budżecie Miasta i Gminy Kórnik.

Kosztami objętymi dotacją są:
1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz 
osprzętu instalacji wewnętrznej niezbęd-
nych do realizacji inwestycji;
2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej 
instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy 
budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był 
przy wykorzystaniu pieców kaflowych rów-
nież koszty nabycia i montażu grzejników;
3) koszty nabycia i montażu wkładu komi-
nowego, w przypadku modernizacji syste-
mu odprowadzania spalin, niezbędnego  
do prawidłowego funkcjonowania nowego 
źródła ogrzewania;
4) wartość podatku i  usług (VAT), jeśli 
beneficjentowi nie przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwo-
tę podatku naliczonego lub ubiegania się 
o zwrot podatku VAT.

Wszystkich zainteresowanych dofinanso-
waniem zapraszamy do uważnej lektury 
uchwały reguującej jego przyznawanie 
http://api.esesja.pl/zalaczniki/24507/701-
-cal_250000.pdf lub do osobistego kontaktu 
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa UMiG Kórnik, plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170 411 wew. 671.

Dofinsnsują wymianę pieca

◊  ŁG

Cd. ze str. 3
Wiceprzewodniczącym został Bogdan 
Kemnitz Wójt Kleszczewa. W skład zarządu 
weszli: Marzena Pawłowska ze Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Ireneusz Antko-
wiak Burmistrz Pobiedzisk oraz Grzegorz 
Taterka Wiceburmistrz Swarzędza. Na 
zgromadzeniu wybrano również Komisję 
Rewizyjną w skład, której wchodzą Włady-
sław Śliwiński Wiceburmistrz Puszczykowa 
oraz Przemysław Mieloch Burmistrz Mosi-
ny. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
został wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

gala „koTwicy”

Kotwica Kórnik podsumowała 14 grudnia  
kolejny w  swojej bogatej historii sezon 
piłkarski. Działacze podziękowali dobro-
czyńcom klubu za wsparcie, a  trenerom 
i  piłkarzom za zaangażowanie podczas 
treningów i sportową rywalizację na boisku. 
Wręczono szereg wyróżnień. W gali uczest-
niczyli między innymi: radny wojewódzki 
Jerzy Lechnerowski, radni powiatu Antoni 
Kalisz oraz Filip Żelazny, radni RMiG Kórnik 
oraz burmistrz Przemysław Pacholski.

jubileusz PowsTania

W  dniu 15 grudnia odbyły się kórnickie 
obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. Więcej na ten 
temat na str. 14 i 15.

w sPrawie rowerów Miejskich

W sobotę 15 grudnia spotkała się grupa 
robocza do spraw wdrożenia systemu 
rowerów miejskich w naszej gminie. Two-
rzą ją: były przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Kórniku Jerzy Cepka, radny Stanisław 
Duszczak, członek Grupy Rowerowej Konin-
ko-Szczytniki Kazimierz Głuch, członkowie 
Kórnickiego Bractwa Rowerowego Krzysztof 
Rolnik i Norbert Zdziebkowski, komendant 
SM Tomasz Haremza oraz przedstawiciele 
UMiG Elżbieta Krakowska, Iwona Pawłowicz 
Napieralska oraz Łukasz Grzegorowski. 
Dyskutowano na temat wstępnych zało-
żeń systemu. W pierwszej fazie wdrażania 
przewiduje się zakup, lub dzierżawę 50 po-
jazdów i rozlokowanie dla nich 10 punktów 
postojowych. Rozważa się także czasowe 
uruchamianie dodatkowych punktów tak, 
by sprawdzić ile osób jest zainteresowanych 
korzystaniem z rowerów w danym miejscu. 
Obecnie przygotowywany będzie materiał 
do przetargu. Planuje się uruchomienie 
systemu na wiosnę 2019 roku.  

beTlejeM w kórniku

Dnia 16 grudnia 2019 r. odbyło się „Betlejem 
w Kórniku” zorganizowane przez Parafię pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. Kiermasz 

przygotowany przez parafian dał możliwość 
zakupu pięknych ozdób bożonarodze-
niowych oraz skosztowania przysmaków 
świątecznych. Celem przyświecającym 
całemu wydarzeniu było wsparcie naszych 
Betlejem, czyli miejsc związanych z miło-
sierdziem, w których są osoby potrzebujące 
konkretnej pomocy materialnej i duchowej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik patronował 
temu wydarzeniu.

odnowiona kaPica

W dniu 17 grudnia arcybiskup metropolita 
poznański Stanisław Gądecki poświęcił 

odrestaurowaną kaplicę Matki Bożej Kór-
nickiej. W  wydarzeniu brali udział także 
przedstawiciele instytucji współfinansują-
cych inwestycje: Starostwa Powiatowego 
w  Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie 
oraz Miasta i  Gminy Kórnik. Samorząd 
gminny reprezentował burmistrz Przemy-
sław Pacholski.

zawody unihokeja

W ramach Igrzysk Dzieci, w dniach 17-18 
grudnia zorganizowano na hali sporto-
wej szkoły w  Kamionkach Wielki Finał 
Wojewódzki w  Unihokeju Dziewcząt. 

Współorganizatorami imprezy była Szkoła 
Podstawowa w Radzewie oraz klub Radze-
via Radzewo. W otwarciu zawodów uczest-
niczył burmistrz Przemysław Pacholski. 
Nagrody triumfatorkom zmagań wręczał 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 

zMiany we władzach MeTroPolii

Burmistrz Przemysław Pacholski uczestni-
czył w obradach stowarzyszenia „Metropo-
lia Poznań”, które odbyły się 18 grudnia br. 
W związku z zakończeniem kadencji władz 
stowarzyszenia uzupełniono skład Zarzą-
du. Zmiany nie dotyczą stanowisk prezesa 
i jednego z wiceprezesów, ponieważ zgod-
nie ze statutem są one zarezerwowane 
dla prezydenta miasta Poznania, którym 
pozostał Jacek Jaśkowiak i starosty poznań-
skiego, którym nadal jest Jan Grabkowski. 
Na drugiego wiceprezesa wybrano Tade-
usza Czajkę, wójta Tarnowa Podgórnego, 
członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali 
Marian Szkudlarek – burmistrz Swarzędza  
i  Włodzimierz Kaczmarek – burmistrz 
Szamotuł. Rada wybrała też Komisję Rewi-
zyjną. W Komisji zasiadają: Bartosz Derech 
(przewodniczący) – wójt Rokietnicy, Bogdan 
Kemnitz – wójt Kleszczewa, Małgorzata Ma-
chalska – burmistrz Lubonia, Przemysław 
Pacholski – burmistrz Kórnika i  Tomasz 
Szrama – burmistrz Obornik.

zgo jarocin

W  dniu 19 grudnia, odbyło się zgroma-
dzenie wspólników oraz konwent gmin 
w  ramach „Porozumienia Jarocińskiego” 
administrującego Zakładem Gospodaro-
wania Odpadami w Jarocinie.

10 laT kok

Także 19 grudnia Kórnicki Ośrodek Kultury 
zorganizował spotkanie podsumowujące 
10 lat swojej działalności. Zgodnie z zapo-
wiedzią wypełniły je spontaniczne występy 
artystyczne, wspomnienia. Zaprezento-
wano także wydawnictwo jubileuszowe. 
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Prze-
mysław Pacholski 

PrzedświąTeczne sPoTkania

W  okresie przedświątecznym organizo-
wane są liczne spotkana opłatkowe, na 
które zapraszani są często przedstawiciele 
władz samorządowych. Burmistrzowie 
w miarę możliwości uczestniczą w takich 
wydarzeniach.

◊  Red.
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W dniu 14 listopada 2018 r. do Biura 
Rady Miasta i Gminy Kórnik przekazany 
został projekt Budżetu Gminy Kórnik 
na 2019 rok.
Radni podczas obrad poszczególnych 
komisji proponują zmiany i przesunię-
cia środków pomiędzy paragrafami. 
O tym jak wyglądać będzie ostateczny 
projekt dowiemy się 28 grudnia, kiedy 
to odbędzie się sesja budżetowa.
Co zakłada projekt Budżetu Miasta 
i Gminy Kórnik na 2019 rok?

Planuje się dochody w  wysokości  
186.425.981 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 
192.545.981 zł.

29,68 % wydatków, czyli największa 
suma skierowana ma być na oświatę 
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą. Na te cele proponuje 
się 57.162.981 zł.
Na szkoły podstawowe przeznaczy-
my w 2019 r. około 30 milionów przy 
wpływie z subwencji oświatowej na te 
zadania około 20 milionów. 

Kolejne wydatki z podziałem na działy 
to:
- 16,16 %  pomoc społeczna i rodzina 
31.099.758 zł (w tym „500+” to ponad  
16 milionów),
-  1 5 , 2 8  %  t r a n s p o r t  i   ł ą c z n o ś ć   
29.426.798 zł,
-  11 ,32% gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  21.795.091 zł, 
-  7 ,69 % administrac ja  publ iczna            
14.801.243 zł,
-  5 ,81 % kul tura  f izyczna i   sport                                       
11.179.255 zł,
- 3,74 % różne rozliczenia 7.208.775 zł,
- 3,19 %  gospodarka mieszkaniowa                                   
6.135.320 zł, 
- 2,27 % kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 4.378.736 zł,
- 1,30 % turystyka 2.500.000 zł,

7 8 , 9 3  %  t o  w y d a t k i  b i e ż ą c e  - 
151.982.503 zł.  21,07 % wydatki ma-
jątkowe 40.563.478 zł.

W  2019 r. proponuje się wykonanie 
90 zadań inwestycyjnych o  wartości 
ponad 32 mln. zł. 29,5 miliona ma 
byc spożytkowane na budowę dróg, 
chodników i  placów. Przewidziano 
też 8 zadań w zakresie infrastruktury 
wodociągowo- kanalizacyjnej za  kwotę 
3,7 mln. zł 

Co znalazło się w planach inwestycyj-
nych? Są to:
- wydatki związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w Błażejewku, 

- wydatki związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w Szczodrzykowie, Runo-
wie, Pierzchnie i Kromolicach, 
- wydatki związane z  budową kanali-
zacji w  miejscowościach Robakowo, 
Gądki, Dachowa, Żerniki,
- budowa sieci wodociągowej os. Zie-
lona Polana w Borówcu, 
- budowa chodnika Dachowa-Nowina,  
- budowa chodnika do os. Radosnego 
w Czmoniu (projekt), 
- budowa chodnika przy ul. Głównej 
w Biernatkach,
- budowa chodnika ul. Kantego w Kór-
niku, 
- budowa dojazdu do świetlicy w Szczo-
drzykowie,
- budowa dróg, chodników, oświetlenia 
i   kanalizacji deszczowej na os. przy 
ul.Witosa w
Kórniku,
- budowa drogi gminnej ( dz.nr 235/9) 
w Borówcu, 
- budowa drogi gminnej w Czołowie na 
odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do 
końca os. Międzylesie,
- budowa drogi na ul. Polnej w Dzieć-
mierowie  (projekt);
- budowa drogi w Czmońcu, 
- budowa odcinka ul. Wilczej w  Ka-
mionkach, 
- budowa progów zwalniających na 
ul.Klonowej i  Platanowej w  Kamion-
kach Północnych 
- budowa ul. Błonie w Kórniku,
-  budowa ul.  Dębowej w  Borówcu 
(projekt), 
- budowa ul. Granitowej w Kamionkach 
oraz łącznika pomiędzy ul. Szafirową  
a  ul. Graniczną w  obrębie Kamionek 
i Borówca, 
- budowa ul. Jaśminowej w  Kamion-
kach, 
- budowa ul. Klonowej w  Dachowie 
(projekt), 
- budowa ul. Na Skarpie w  Borówcu 
- budowa ul. Ogrodowej w Borówcu, 
- budowa ul. Wierzbowej w  Kamion-
kach, 
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej  
ul. Dworcowej wraz z  utwardzeniem 
powierzchni gruntu w Dziećmierowie, 
- przebudowa drogi w Dębcu, 
- przebudowa ul. Różanej w Borówcu, 
- budowa miejsc parkingowych przy 
cmentarzu w Bninie, 
- budowa parkingu przy ul. Krasickiego 
w Kórniku, 
- budowa parkingu w Robakowie, 
- budowa zintegrowanego węzła prze-
siadkowego przy stacji kolejowej Gądki 
wraz z  zakupem środków transportu 
publicznego 
-  budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego,
- przebudowa budynku przy Pl. Niepod-

ległości 41 w Kórniku, 
- modernizacja kotłowni w OSP Kórnik,  
- budowa boiska przy SP nr 1 w Kórniku 
- budowa placu zabaw w SP Robakowo, 
- klimatyzacja pomieszczeń w  SP Ka-
mionki 
-  rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Radzewie, 
- kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynku Szkoły Podstawowej 
w Radzewie, 
- rozbudowa Przedszkola w Szczodrzy-
kowie, 
- budowa placówki wsparcia dzienne-
go osób starszych, dzieci i  młodzieży 
w Kórniku, 
- budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Błażejewskiej i Śremskie,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Zwierzynieckiej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie  
ul. 20 Października w Kórniku,  
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku,
- budowa oświetlenia na os. Zielone 
Wzgórze w Mościenicy,
- budowa oświetlenia przy ul. Cynamo-
nowej Wodnej i  Jęczmiennej i  Zielnej 
w Kamionkach,
- budowa oświetlenia przy ul. Szczegól-
nej i Szczodrej w Szczytnikach,
- budowa oświetlenia ul. Bieszczadzka 
w Radzewie, 
- budowa oświetlenia ul. Kuśnierskiej, 
Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku,
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Ka-
mionkach, 
- budowa oświetlenia ul. Oliwkowa 
w Błażejewku, 
- budowa oświetlenia ul. Pod Borem 
i Pod Lasem w Borówcu (I etap),
 - budowa oświetlenia ul. Skowronko-
wej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, 
os. Parkowe (całe) - projekt, 
- budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja 
do ul. Wapiennej w Radzewie  (projekt), 
- budowa oświetlenia w Czmońcu przy 
drodze powiatowej przy działce 640 
(projekt) 
- budowa oświetlenia w Kamionkach - 
Rozświetlone Kamionki,  
- budowa budynku gospodarczego przy 
świetlicy w Błażejewku, 
 - budowa kontenera gospodarczego 
w Konarskim,
- budowa linarium w Dachowie - pro-
jekt,
- udowa placu zabaw na działce nr 300 
przy ul. Głównej w Borówcu ,
- budowa placu zabaw przy świetlicy 
w Dziećmierowie,
- udowa placu zabaw przy świetlicy 
w Żernikach, 
- budowa placu zabaw w  Gądkach - 
kontynuacja, 
- budowa siłowni w Czmoniu, 

- budowa siłowni we wsi Robakowo-
-wieś oraz budynku gospodarczego,
- budowa siłowni zewnętrznej i  placu 
zabaw w Pierzchnie, 
- budowa studni głębinowej na boisku 
dz. 175/17 w Robakowie-osiedlu, 
- budowa świetlicy Szczodrzykowie,
- budowa wiaty piknikowej w Robako-
wie-osiedlu -projekt,
- budowa wiaty piknikowej, siłowni 
zewnętrznej i  boiska do streetballu 
oraz doposażenie placu zabaw w Pru-
sinowie,
- modernizacja placu zabaw przy świe-
tlicy w Borówcu,
- modernizacja świetlicy w Borówcu, 
- przebudowa budynku na świetlicę 
w Kromolicach, 
- przebudowa toalet na Prowencie oraz 
przebudowa parkingu wraz z kanaliza-
cją deszczową,  
- budowa boiska piłkarskiego w miej-
scowości Dachowa, 
- budowa wiat dla zawodników na te-
renie KCRiS OAZA, 
- budowa wiat dla zawodników przy 
boisku w Szczodrzykowie, 
- budowa wieży spikerskiej na terenie 
KCRiS OAZA,
- modernizacja central wentylacyjnych 
i klimatyzacji KCRiS OAZA, 
- nagłośnienie hali basenowej w KCRiS 
OAZA,
- podłączenie kamer wysokiej rozdziel-
czości KCRiS OAZA, 
- przebudowa boiska w m. Konarskie, 
- przyłącze energetyczne do działki 
boiska sportowego w Żernikac,
 - przyłącze energetyczne przy boisku 
w Czołowie, 
- rozbudowa KCRiS OAZA w  Kórniku 
(projekt), 
 
Zaplanowano także działania takie 
jaki:
- dotacja w kwocie 767.732,00 zł, otrzy-
mana z Województwa Wielkopolskiego, 
przekazana do Powiatu Poznańskiego 
w ramach środków z programu WRPO 
na lata 2014-2020, na dofinansowanie 
realizacji zadania: Budowa zintegro-
wanego węzła przesiadkowego przy 
stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem 
środków transportu publicznego,
- pomoc finansowa dla Powiatu Po-
znańskiego na dofinansowanie roz-
budowy drogi powiatowej nr 2477P 
Gądki  –  Szczodrzykowo w  kwocie 
2.355.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Po-
znańskiego na dofinansowanie budowy 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
2464P w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup nieruchomości przez gminę 
w  kwocie 1.500.000,00 zł, w  tym na 
zakup nieruchomości przy ul. Bodnia-
ka w  Kórniku (I  transza w  wysokości 
1.200.000,00 zł),
- sfinansowanie wymiany nawierzchni 

betonowej i  jednej ściany ogrodzenia 
na terenie Komisariatu Policji w Kórni-
ku w kwocie 65.000,00 zł
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej 
w Kórniku w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji w  zakre-
sie ochrony środowiska w  kwocie 
220.000,00 zł,
- aport pieniężny dla spółki z o.o. WOD-
KOM w kwocie 200.000,00 zł z przezna-
czeniem na zakup sprzętu,
- dotacja celowa dla podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych i  nie działających w  celu 
osiągnięcia zysku na realizację zadań 
publ icznych innych niż  określone 
w  ustawie z  dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w kwocie 31.500,00 zł,
-  dotacja dla Biblioteki Publicznej 
w  Kórniku w  kwocie 1.600.000,00 zł 
z  przeznaczeniem na modernizację 
budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie,

Kwota Budżetu Obywatelskiego Miasta 
i  Gminy Kórnik na rok 2019 wynosi 
698.675,50 zł. 
Projekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli 
środków finansowych przeznaczonych 
na Budżet Obywatelski Miast i Gminy 
Kórnik:
-  b u d o w a  m i e j s c  p a r k i n g o w y c h 
przy cmentarzu w  Bninie w  kwocie 
250.000,00 zł,
-  rozświetlone Kamionki w  kwocie 
250.000,00 zł,
- budowa boiska piłkarskiego w miej-
scowości Dachowa w kwocie 144.000,00 
zł,
- zakup defibrylatora AED dla Szkoły 
w Kamionkach w kwocie 9.925,50 zł,
- letnie kino plenerowe w Gminie Kór-
nik w kwocie 17.000,00 zł,
- INFO 50+ - warsztaty komputerowe 
dla mieszkańców gminy w wieku 50+ - II 
stopień w kwocie 8.750,00 zł,
- akcja „Kórnik – gminą ludzi aktyw-
nych”  w kwocie 19.000,00 zł. 

W  budżecie na 2019 rok wydzielono 
środki na fundusz sołecki. Planowana 
łączna kwota na ten cel to 1,178.731 zł 
(w 2018r. było 995.185 zł).  

W 2019 r. Gmina Kórnik wpłaci (zgdonie 
z  szacunkami) do budżetu Państwa 
z  tytułu podwyższonych dochodów 
3.273.475 zł  (o  515.703 zł mniej niż 
w 2018r.) .

Prace nad budżetem 2019
Podczas obrad Komicji Budżetu i Finansów 
gorącą dyskusję wywołała propozycja 
uszczuplenia wydatków na promenadę 
o 4 lub 4,5 miliona złotych. Według tej pro-
pozycji powstać miałby kolejny odcinek do 
okolic dawnej mleczarni jednak wstrzyma-
na miałaby być  budowa wielkiego mostu 
łączącego obie strony jeziora.

Większość radnych (choć nie wszyscy) 
zgodziła się, by ograniczyć przyszłoroczne 
wydatki na tę inwestycję, jednak zdania były 
podzielone co do przeznaczenia zaoszczę-
dzonej w ten sposób sumy.

Propozycje i argumenty wnioskodawców, 
klubu radnych „My Kórniczanie” zostały 
obszernie przedstawione w materiale, który 
publikujemy na str. 8.

Większość radnych opowiadała się za roz-
wiązaniem, polegającym na umniejszeniu 
o  wspomniane 4 miliony planowanego 
zadłużenia. Jakie były ich argumenty? Radni, 
z którymi rozmawiałem przekonywali, że nie 
chcą definitywnej rezygnacji z doprowadze-
nia promenady do Błoni. Takie połączenie 
powstałoby z korzyścią dla mieszkańców 
korzystających z  infrastruktury sportowej 
i  turystycznej. Ich zdaniem należy zbadać 
alternatywne rozwiązania budowy tego 
połączenia, najlepiej z dala od trasy woje-
wódzkiej, ale w mniejszej skali i z mniejszą 
ingerencją w krajobraz, niż we wcześniej 
proponowanym projekcie.  
Gdyby już teraz przeznaczyć środki z kre-
dytu na inne cele, mogłoby to zablokować 
dokończenie promenady na wiele lat. 
Wyrażano też opinie, że ewentualne prze-
znaczenie dodatkowych środków na inne 
inwestycje także musi być przemyślane. 
W przypadkach wielu nowych pomysłów 
w pierwszej kolejności musiałyby powstać 
projekty budowlane, na co potrzeba czasu. 
Realizacja najprawdopodobniej nastąpiłaby 
w kolejnych latach i trzeba oszacować, czy 
nie pociągnęłoby to konieczności zaciągania 
kolejnych kredytów. Zmiany w budżecie, 
w miarę potrzeb, można wprowadzać także 
w ciągu trwania roku budżetowego, a kredyt 
powinien być zaciągany odpowiedzialnie, na 
zadania konkretne i możliwe do realizacji 
w dalszej perspektywie kolejnych lat. 
Dnia 28 grudnia ostateczny projekt bu-
dżetu zostanie poddany pod głosowanie. 
Sesję budżetową będzie można oczywiście 
śledzić na żywo lub odtworzyć na portalu 
YouTube, wyszukując profil Rady Miasta 
i Gminy Kórnik.    

Zdania
podzielone
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Wydział Ochrony Środowiska i  Rol-
nictwa Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik 
informuje, że zgodnie z przyjętą przez 
Radę Miasta i  Gminy Kórnik w  dniu  
7 grudnia 2018 r. uchwałą nr III/10/2018  
w  sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, następuje 
zmiana opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od dnia 1 stycznia 
2019 r.:

- 13 zł od jednej osoby za odpady 
w przypadku segregacji / miesiąc;

- 21 zł od jednej osoby za odpady 
w  przypadku braku segregacji / mie-
siąc.

Wzrost opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi związany jest ze 
wzrostem kosztów związanych z  funk-
cjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami, tj. wzrostem cen za usługę 
odbioru oraz zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych (Uchwała nr 1/2018 
z  dnia 27 listopada 2018 Zarządu „Za-
kładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. 
w Jarocinie).

Nadal obowiązuje zwolnienie z  opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokości 25% stawki opłaty 
dla członków rodzin wielodzietnych 
o  których mowa w  ustawie z  dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). W celu 
skorzystania z przedmiotowego zwolnie-
nia właściciel nieruchomości powinien 
przedłożyć Burmistrzowi Miasta  i Gmi-
ny Kórnik kartę wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny.

Zmianie uległa również uchwała regulu-
jąca odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, położonych 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które 
są niezamieszkałe a  powstają na nich 
odpady komunalne.
Na podstawie uchwały nr III/11/2018 
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustale-
nia stawki opłaty za pojemnik o określo-
nej pojemności od dnia 1 stycznia 2019 r. 
będą obowiązywały następujące stawki:
dla odpadów komunalnych zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny oraz 
dla odpadów komunalnych zbieranych 
i odbieranych w sposób nieselektywny 
(patrz tab. 1 i 2)
Z m i a n i e  n i e  u l e g a  u c h w a ł a  n r 
XV/162/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. 
dot. ryczałtowej stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe:
(tab. 3)
Każdy z  mieszkańców Gminy Kórnik 
posiada indywidualny numer konta, na 
który należy uiszczać opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
kwartalnie do dnia:
- 15 marca danego roku podatkowego 
(włącznie), za okres od 1 stycznia do 
31 marca: styczeń z  dołu, luty z  dołu, 
marzec z góry;
- 15 maja danego roku podatkowego 
(włącznie), za okres od 1 kwietnia do 
30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, 
czerwiec z góry;
- 15 września danego roku podatko-
wego (włącznie), za okres od 1 lipca do 
30 września: lipiec z  dołu, maj z  góry, 
czerwiec z góry;
- 15 listopada danego roku podatkowego 
(włącznie), za okres od 1 października do 

31 grudnia: październik z dołu, listopad 
z góry, grudzień z góry.
Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się bez wezwania 
na właściwy rachunek bankowy Gminy 
Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kórnik.

Zgodnie z  przepisem – art. 6m ust. 2a 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, uchwalenie nowej stawki 
opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta do zawiadomie-
nia właściciela nieruchomości o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn 
nowej stawki opłaty i danych podanych 
w deklaracji. W takim przypadku właści-
ciel nieruchomości nie jest obowiązany 
do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w  wysokości podanej 
w zawiadomieniu.

Nowe stawki za odpady

tab. 1
STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE  

ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Pojemnik od 110 l – 120 l 26,00 zł

Pojemnik 240 l 50,00 zł
Pojemnik 1100 l 122,00 zł
Pojemnik 2200 l 220,00 zł

Pojemnik typu KP-5 455,00 zł
Pojemnik typu KP-7 650,00 zł

Pojemnik typu KP-10 1300,00 zł

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W 
SPOSÓB NIESELEKTYWNY

Pojemnik od 110 l – 120 l 40,00 zł
Pojemnik 240 l 70,00 zł

Pojemnik 1100 l 185,00 zł
Pojemnik 2200 l 300,00 zł

Pojemnik typu KP-5 650,00 zł
Pojemnik typu KP-7 930,00 zł

Pojemnik typu KP-10 1865,00 zł

DOMEK LETNISKOWY 
wykorzystywany jedynie 

przez część roku

Inne 
nieruchomości*

Odpady komunalne 
zbierane i odbierane  
w sposób selektywny

100 zł/rok 30 zł/rok

Odpady komunalne 
zbierane i odbierane  

w sposób nieselektywny
150 zł/rok 45 zł/rok

tab. 2

tab. 3

*inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym także za każdą 
działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystywaną jedynie przez część roku

◊  WOŚiR UMiG Kórnik

Radni „Bezpartyjni” zrezygnują z 4 milio-
nów na inwestycje w infrastrukturę?

Za nami intensywne tygodnie podczas 
których odbyły się już 3 sesje i kilkanaście 
komisji. Jesteśmy w  trakcie procedury 
uchwalania budżetu gminy na przyszły rok. 
Jako radni mamy możliwość na poszczegól-
nych komisjach zwracać uwagi do projektu 
budżetu, zgłaszania zmian, przesunięć 
i proponowania zadań, które nie znalazły 
się w dokumencie proponowanym przez 
burmistrza. Oczywiście, zdajemy sobie spra-
wę, że budżet nie jest z gumy – podobnie jak 
nasze domowe budżety wymaga rozwagi 
i dobrego planowania. Składa się z elemen-
tów niezbędnych, by gmina funkcjonowała 
prawidłowo, z  inwestycji, które mają za 
zadanie poprawę jakości życia mieszkańców 
oraz wydatków „wizerunkowych”.
Na Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej zwróciłam uwagę radnym, 
że planowane wydatki na kolejny etap 
promenady wynoszą w na 2019 rok 7 mi-
lionów złotych, a w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej –  prawie 22 mln. Uznając, że 
mamy w  gminie ważniejsze wydatki niż 
budowanie mostów wzdłuż brzegu jeziora, 
poddałam w wątpliwość sens emitowania 
przez gminę obligacji w  wysokości kilku 
milionów, by powstał „pomnik próżności” 
i  zaproponowałam, by 4 miliony złotych 
z tego celu przenieść na wydatki związane 
z potrzebami infrastrukturalnymi (np. pro-
jektami kanalizacji, drogami, oświetleniem, 
chodnikami itp.). Dodam, że kwota 4 mln 
wzięła się stąd, że burmistrz Pacholski 
wskazał, iż na dokończenie etapu do dawnej 
mleczarni potrzebna jest taka kwota – reszta 
miała posłużyć do budowy mostu na palach 
wzdłuż północnego brzegu jeziora. 
Radni zasiadający w komisji większością 
głosów poparli ten wniosek jako oficjalny 
wniosek komisji. Wydawało się, że jest się 
z czego cieszyć - otworzyły się nowe moż-
liwości – dzięki tym środkom gmina Kórnik 
dostała szansę na choć częściową realizację 
zaległych inwestycji: na przyspieszenie pro-
cesu kanalizacji gminy poprzez opracowanie 
większej ilości projektów, na budowę dróg, 
których większość z nas odczuwa deficyt, 
na oświetlenie dziesiątek ciemnych ulic, czy 
potrzebnych chodników. Wydawało się też 
logicznym, że większość radnych, kierując 
się interesem mieszkańców, będzie za tym, 
żeby na rzecz ich miejscowości realizowane 
były nowe inwestycje, bądź projekty inwe-
stycyjne. 
Jakież było nasze zdziwienie, gdy na Komisji 
Budżetu i Finansów wniosek został gremial-
nie zaatakowany przez Bezpartyjnych samo-
rządowców jako bezsensowny, nieodpowie-
dzialny czy wręcz szkodliwy. Padały mniej 
lub bardziej dziwne argumenty, na które 
staraliśmy się odpowiadać. Dla przykładu: 

radny Jerzy Walczyk twierdził, że inwestuje 
się wystarczające kwoty w  infrastrukturę 
i budżet jest dobry, radny Adam Lewandow-
ski złożył wniosek, by utrzymać całą 7 milio-
nową kwotę na  budowę mostu i dalszych 
części promenady a radny Andrzej Surdyk 
–  żeby wyemitować obligacje wyłącznie na 
wydatki związane z promenadą na kwotę 2,5 
miliona. De facto był to wniosek, by zrezy-
gnować w ogóle z możliwości wzmocnienia 
budżetu inwestycji infrastrukturalnych. 
Argumentację dotyczącą rezygnacji z emisji 
obligacji uważamy za kuriozalną: według 
tej logiki burmistrz i skarbnik proponując 
emisję obligacji na kwotę 7 mln z przezna-
czeniem na promenadę działali zgodnie 
z interesem Gminy a MY, wnioskując o prze-
niesienie 4 mln na inwestycje infrastruk-
turalne, rzekomo chcemy niepotrzebnie 
zadłużyć gminę. Każdy rozsądnie myślący 
człowiek sam sobie odpowie na z pozoru 
abstrakcyjne pytanie: czy sensowniej jest 
brać kredyt na nowe, ładne auto, czy na 
budowę, lub remont domu?!
Dalej było jeszcze dziwniej. Przewodni-
czący komisji, radny Stanisław Duszczak, 
uznał bez konsultacji z  prawnikiem, że 
wniosek radnego Surdyka jest wnioskiem 
najdalej idącym i że on będzie głosowany 
w pierwszej kolejności. Po przegłosowaniu 
stwierdził arbitralnie, ze dalsze wnioski są 
bezpodstawne. Pomimo sprzeciwu ze stro-
ny Klubu Radnych MY Kórniczanie pozostałe 
wnioski zostały zignorowane. Nasz wniosek 
został całkowicie pominięty, choć to on był 
pierwszym wnioskiem dotyczącym propozy-
cji przesunięcia kwot pomiędzy zadaniami 
i był oficjalnym, zaopiniowanym pozytywnie 
wnioskiem Komisji Infrastruktury, Rozwoju 
i Polityki Przestrzennej. 
Bezpartyjni tryumfowali. Wszystko w at-
mosferze presji, pośpiechu, jakby zaplano-
wanego chaosu. Mimo naszych sprzeciwów 
i próby argumentacji, punkt obrad komisji 
został zamknięty. Po wielu naszych wypo-
wiedziach i ostrzeżeniu, że złożymy skargę 
na sposób procedowania wniosków przez 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finan-
sów udało się jedno – gminny radca prawny 
ma się ustosunkować do sprawy i rozstrzy-
gnięcie nastąpić ma na sesji budżetowej, 
która jeszcze przed nami.
Chyba nie muszę Państwu opisywać, jak 
wiele inwestycji czeka na realizację. Prawie 
każdy z  nas czeka od lat na zastąpienie 
szamba kanalizacją, mieszka przy pylącej, 
lub ciemnej drodze. Niektórzy mieszkańcy 
nie mają nawet wodociągów a o chodniku 
przy niebezpiecznej drodze mogą tylko ma-
rzyć. Standardowa odpowiedź na wnioski 
kierowane do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
brzmi od lat „brak środków w budżecie”. Gdy 
jednak pojawia się szansa na nadgonienie 
zaległości, radni Bezpartyjnych Samorzą-
dowców karnie uznają, że nie jest to celowe. 

Przed nami 5 lat kadencji Rady. Dużo czasu. 
Czasu, który można i w naszej opinii należy 
spożytkować na realne zmiany i nadgonie-
nie zaległości. MY wierzymy, że zamiast 
mostów nad brudnymi jeziorami, należy 
dążyć do skanalizowania gminy. Oprócz 
korzyści środowiskowych, będzie to znak, że 
jesteśmy, jak gminy ościenne, w XXI wieku. 
Wierzymy, że przyjdzie czas na zapraszanie 
na nasze czyste plaże kolejnych turystów. 
Teraz czas na poprawę jakości życia miesz-
kańców. Radni, którzy zagłosują na sesji, 
żeby przyszłoroczny budżet pozbawić kwoty 
na inwestycje zmierzające w tym kierunku, 
niech się sami tłumaczą przed swoimi wy-
borcami. MY będziemy robić swoje. Chcemy, 
by rzeczywiście realizowane były zapisy 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik, 
w której zapisana misja brzmi:
Misją Gminy Kórnik jest stwarzanie jak 
najkorzystniejszych warunków do życia jej 
mieszkańcom chroniąc dziedzictwo kulturo-
we i naturalne dla kolejnych pokoleń.

Co w przełożeniu na strategiczne cele roz-
woju Gminy odzwierciedla się w zapisach 
Strategii na 3 główne cele:
1. Rozwój infrastruktury i ochrona środo-
wiska 
2. Poprawa warunków życia mieszkańców
3. Rozwój turystyki, ochrona dziedzistwa 
kulturowego i promocja gminy
Szanowni Państwo – krótko podsumowując 
intencje umieszczenia tutaj fragmentów 
obowiązującego dokumentu - nasze śro-
dowisko nie będzie czyste bez planowania 
i budowy kanalizacji, nasi mieszkańcy bez 
infrastruktury drogowej, bezpiecznych 
chodników i  zapewnienia podstawowych 
potrzeb nie będą mieli godnych warunków 
do życia. A turyści? Ci, którzy przyjeżdżają 
– nadal będą przyjeżdżać. W mojej opinii 
na pewno chętniej wykąpią się w czystym 
jeziorze niż spędzą dzień nad konającym 
od zanieczyszczeń akwenem z betonowym 
mostem na obrzeżu. 

Inny punkt widzenia

◊  Magdalena Kosakowska
przewodnicząca klubu radnych 
MY Kórniczanie

mykorniczanie@gmail.com
https://twitter.com/MYKorniczanie
http://www.mykorniczanie.pl
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek 
o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, 
położonych w rejonie Placu Powstańców 
Wielkopolskich, obręb geodezyjny Kór-
nik, 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. 2018 r. poz. 1945) 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 środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek o numerach ewidencyjnych 526/2 
i 527, położonych 
w rejonie Placu Powstańców Wielkopol-
skich, obręb geodezyjny Kórnik, gmina 

Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 2 stycznia 2019 
r. do 24 stycznia 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i  zagospodarowania 
terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, plac Niepodległości 1,  62-035 Kórnik 
o godz. 15:00 (sala USC – parter, wejście 
od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 

planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
lutego 2019 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 planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej 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 kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym 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.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, te-
renu położonego w rejonie ulic Szkolnej 
i Wiosennej w Borówcu, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) 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 środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej 
i Wiosennej w Borówcu, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 2 stycznia 2019 r. do 24 
stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 
Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualno-
ści” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu”.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego 
jest dostosowanie zapisów planu do aktu-
alnych potrzeb mieszkańców i właścicieli 
gruntów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Borówcu, 
ul. Szkolna 2 (mała sala),  62-023 Borówiec 
o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, uwagi do projektu zmiany 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 

lutego 2019 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 planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej 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 elektronicz-
nym albo opatrzone podpisem potwier-
dzonym 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 21 grudnia 2018r. 
do dnia  11 stycznia 2019r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona na ustawienie kontenera morskiego:
- część dz. nr  120/58 o pow. 0,0380 ha, położona w miejscowości Mościenica obręb Skrzynki

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, terenów poło-
żonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 
w rejonie ul. Poznańskiej, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 
r. poz. 1945) 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 od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 
r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenów położonych w obrębie geodezyj-
nym Skrzynki, w rejonie 
ul. Poznańskiej, gmina Kórnik, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
w  dniach od 2 stycznia 2019 r. do 24 
stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 

Kórnik. Projekt planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
www.kornik.pl w  dziale ,,Aktualności” 
w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania tere-
nów zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej 
Jeziora Skrzyneckiego Małego i  Jeziora 
Skrzyneckiego Dużego – w celu zapobie-
żenia chaotycznemu rozprzestrzenianiu 
zabudowy mieszkaniowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik o godz. 
17:00 (sala USC – parter, wejście od strony 
parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 

kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
lutego 2019 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 planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, terenów poło-
żonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, 
w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 
r. poz. 1945) 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 od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 
r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenów położonych w obrębie geodezyj-
nym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 2 

stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt 
planu dostępny będzie w okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl w dziale 
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. 
w świetlicy wiejskiej w Żernikach, 62-023 
Żerniki o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 

lutego 2019 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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej 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 kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

 Autorki projektu zadania nr 8  w Budżecie Obywatelskim 
 składają  serdeczne podziękowanie mieszkańcom 

Miasta i Gminy Kórnik 
za oddane głosy na zadanie  pn. Budowa miejsc  parkingowych 

przy cmentarzu w Bninie. 
Projekt uzyskał największą liczbę głosów ważnych 

 i został  zakwalifikowany do realizacji w 2019 r.  
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19 grudnia do bazy spółki KOMBUS 
w Czołowie dotarły dwa nowe autobuzy 
Solaris Urbino 12, niskoemisyjne, czyli 
spełniające normy emisji spalin EURO6, 
ale także dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych, wyposa-
żone w  nowoczesne systemy informacji 
pasażerskiej.Gmina zakupiła je w ramach 
zadania zatytułowanego: Budowa Zinte-
growanego Węzła Przesiadkowego przy 
stacji kolejowej Kórnik wraz z  zakupem 
środków transportu publicznego”. Inwe-
stycja dofinansowana jest ze środków 
unijnych w  ramach  Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Nowe
autobusy 

◊  ŁG

W tym roku Kórnicki Ośrodek Kultury za-
proponował uczestnikom uroczystego za-
palenia choinki na rynku, w dniu 8 grudnia,  
iście ognisty spektakl. Mikołaj, elfy i trolle 
pokazali pirotechniczne i cyrkowe talent ku 
uciesze widzów, w tym Białej Damy 2018 
Marysi Duszczak. Po spektaklu burmistrz 
Przemysław Pacholski wraz ze Sławkiem 
Animuckim, przy fanfarach granych przez 
harcerska orkiestrę zapalili ozdoby na 
choince.
Były też oczywiście słodycze dla dzieci.

Ognisty
Mikołaj

◊  ŁG
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Mieszkańcy naszej gminy uczcili 15 grudnia 
pamięć powstańców, dzięki którym przed 
100 laty, po ponad wieku niewoli, nasza 
ziemia znów odzyskała niepodległość. Już 
od rana pojawiali się na ulicach ludzie ubrani 
w stroje nawiązujące do mody sprzed 100 lat 
lub szare mundury. Przy kolegiacie płonęło 
ognisko i ustawiono budkę wartowniczą. 
W samo południe rozpoczęła się uroczysta 
msza św. koncelebrowana, z  udziałem 
licznych pocztów sztandarowych i oddziału 
w mundurach powstańczych, który ufor-
mowała grupa Ad Honores. Podczas liturgii 
odczytano dekret ks. arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego o mianowaniu ks. proboszcza 
Grzegorza Zbączyniaka kapelanem Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego i poświę-
cono okolicznościowy ornat. Ciekawostką 
był fakt pojawienia się u boku członków Sto-
warzyszenia im 7. pułku Strzelców Konnych 
Wlkp. sobowtóra Józefa Piłsudskiego - choć 
jak wiadomo marszałek onegdaj nie cieszył 
się popularnością wśród poznaniaków.
Po mszy „powstańcy” z Ad Honores zainsce-
nizowali zbiórkę powstańczą i wymarsz do 
Poznania. W takt utworów granych przez 
harcerska orkiestrę dętą, pod kierownic-
twem Jacka Kozłowskiego, zebrani udali się 
na plac Powstańców Wielkopolskich. Tam 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów Jerzy Lechnerowski, prezes 
Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wlkp. Dorota Przybylska i burmistrz 
Przemysław Pacholski odsłonili tablicę z na-
zwiskami powstańców, którzy związani byli 
z okolicami Kórnika i Bnina. Pomnik poświęcił 
ks. proboszcz, a znicz przy tablicy zapalił jej 
projektant i wykonawca Adam Wójkiewicz.  
Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
27 grudnia odbędą się główne obchody 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Zachęcamy do udziału w uroczystościach 
w Poznaniu. Pamiętajmy także o grobach 
powstańców. Niech tego dnia nie zabraknie 
na nich kwiatów i zniczy.

Chwałą bohaterom Powstania Wielkopolskiego

◊  ŁG
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Komenda Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego im. Tytusa hr. Działyńskiego 
w Kórniku na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości i 100- lecie Powstania 
Wielkopolskiego.

Kórniccy Harcerze zakończyli niezwykle 
czynny udział w  gminnym obchodach  
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
Były to trzy wielkie przedsięwzięcia.
I. 20 października 2018 roku byliśmy or-
ganizatorami Gry Miejskiej „Powstańczym 
Tropem” dla szkół gminy Kórnik i drużyn ZHP.
W rajdzie wzięło udział 8 patroli, złożonych 
z harcerzy Hufca ZHP Kórnik, oraz uczniów 
szkół podstawowych z naszej gminy: 2 pa-
trole ze Szkoły Podstawowej w Radzewie,  
2 patrole ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kór-
niku, 1 patrol ze Szkoły Podstawowej 
w Robakowie i 1 patrol ze Szkoły Podstawo-
wej w Kamionkach oraz patrol 21 KDHS i 23 
KDH- łącznie z opiekunami i organizatorami 
ponad 80 osób. Rywalizację wygrał patrol ze 
Szkoły Podstawowej w Robakowie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe a dla szkół i drużyn najnowsze albumy 
o Kórniku. Po tradycyjnej harcerskiej gro-
chówce, podczas apelu nastąpiło podsumo-
wanie, gratulacje oraz wręczenie dyplomów 
i nagród. Rajd cieszył się dużym zaintereso-
waniem, a uczestnicy wykazali się wiedzą na 
temat powstania.
II. Drugim ważnym wydarzeniem organi-
zowanym przez Komendę Hufca ZHP im. 
Tytusa hr.
Działyńskiego w Kórniku był Koncert Nie-
podległościowy- Koncert Laureatów XVIII 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wpisani w historię”, który odbył się 
10 listopada br. w Zamku Kórnickim. Podczas 
koncertu harcerze przedstawili spektakl 
słowno-muzyczny „Polsko, nie jesteś Ty już 
niewolnicą”, o którym zaproszeni goście 
wypowiadali się bardzo pozytywnie.
Wcześniej, 5 listopada, odbył się finał XVIII 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, 
którego tematem była poezja patriotyczna; 
udział wzięły  32 szkoły powiatu poznańskie-
go, a w kategoriach wiekowych rywalizowało 
118 recytatorów. 
III. Gminne obchody upamiętniające  
100 rocznicę wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, 
w dniu 15 grudnia w OAZiE kórniccy harcerze 
uczcili wspaniałym spektaklem ph. „Powstań-
czy koncert” wg scenariusza Komendantki 
Hufca dh. hm. Krystyny Antkowiak. Gratula-
cjom dla wykonawców- harcerek i harcerzy, 
nie było końca. I  to właśnie uświadomiło 
nam, jak dalece motywujące są ciepłe, szcze-
re słowa i proste „dziękuję” 
za trudną i odpowiedzialną harcerska służbę. 

Harcerze na 100-lecie ...

Dnia 15 grudnia 2018 r. w Kórniku odbyły 
się uroczystości 100. Rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego (TPPW) 
1918/1919 Koło w Kórniku, uczestniczyło 
w organizacji tej uroczystości. Po Mszy św. 
i przemarszu przez miasto, odsłonięto nowy 
fragment pomnika upamiętniający 361 
nazwisk powstańców wielkopolskich zwią-
zanych z Ziemią Bnińską i Kórnicką. 
W sali Kórnickiego Centrum Sportu i Rekre-
acji (KCSiR) „OAZA’ po raz ósmy odbył się 
przegląd pieśni powstańczych dla uczniów 
szkół gminy kórnickiej. Sala „OAZY” zapełniła 
się młodzieżą, rodzicami i gośćmi do ostat-
niego miejsca. Zebrało się ponad 300 osób. 
Dorota Przybylska prezes Koła TPPW po-
witała zebranych. Przedstawiła rolę Po-
wstania Wielkopolskiego w  odzyskaniu 
niepodległości w roku 1918/1919. Wśród 
zaproszonych gości byli: Przemysław Pa-
cholski - burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, 
Jerzy Lechnerowski – radny Sejmiku Wielko-
polskiego a równocześnie przewodniczący 
Komitetu Obchodów 100-lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego w  Kórniku, 
Adam Lewandowski – przewodniczący Rady 
Gminy w Kórniku, dr Dariusz Grzybek – pre-
zes zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie”, 
delegacja Koła TPPW z Kleszczewa z prezes 
Haliną Kowalewską, Włodzimierz Rocławski 
- prezes  Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, 
Wojciech Koterba – kustosz Izby Pamięci 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stani-
sława Taczaka w Mieszkowie, Henryka Socha 
ze Śremu – prezes Koła Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 w Śremie, Piotr 
Stachecki z Poznania, Adam Wójkiewicz – au-
tor projektu pomnika, rodziny powstańcze, 
radni Rady Gminy w Kórniku, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie 
i sympatycy Koła TPPW w Kórniku. 
Burmistrz wręczył kolejne Kórnickie Krzyże 
Powstańcze. Pamiątkowe krzyże przyznano: 

Tadeuszowi Rozmiarkowi za powstańca 
Adama Steinmetza, .Krzysztofowi Zgoła za 
powstańca Wincentego Zgoła, Aleksandrze 
Koza za powstańca Edwarda Maliczaka, 
Marii Jachnik za powstańca Wincentego 
Szymkowskiego, Annie Jagodzińskiej za po-
wstańca Antoniego Stępniaka, Janinie Różak 
za powstańca Stanisława Ochowiaka, Anto-
niemu Metelskiiemu za powstańca Mariana  
Metelskiego.
Dorota Przybylska wręczyła legitymacje no-
wym członkom koła: Marianowi Błaszakowi, 
Piotrowi Guzikowi, Marii Jachnik, Urszuli 
Przybył-Jarmakowicz, Katarzynie Starzeckiej 
i Janowi Zięcie. 
Na scenie pojawiły się zespoły przygotowane 
przez nauczycieli reprezentujące następujące 
szkoły: Szkołę Podstawową (SP) w Robakowie 
im. Powstańców Wlkp. – Katarzyna Nabzdyk, 
SP w Kamionkach –Barbara Szelągiewicz 
i Marta Stefańska, SP Szczodrzykowo im. Jana 
Pawła II – Lidia Jarmuszkiewicz, SP Radzewo 
im. Jana Wójkiewicza – Jadwiga Niemier, SP nr 
2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej – Mateusz 
Nabzdyk, SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego 
- Lidia Jakubowska. Najmłodsza uczestniczka 
przeglądu, siedmioletnia Zofia Jarczyńska re-
prezentowała Stowarzyszenie Kawaleryjskie 
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopol-
skich. Występ Zofii Jarczyńskiej przygotowała 
Krystyna Polachowska.
Oprawę muzyczną przeglądu przygotował 
Aleksander Rudawski – z firmy „Go events” 
a prezentacje fotograficzne przygotował 
Marcin Nowak, członek Koła TPP Wlkp. 
w Kórniku
Występy chórów przygotowano na wysokim 
poziomie. Brak tutaj miejsca aby wymienić 
wszystkie wykonane utwory: autorów, kom-
pozytorów i historie ich powstania. 
Pomysł organizowania przeglądów pieśni 
powstańczych ma na celu zainteresowanie 
tematem powstańczym rzesze młodzieży 
szkolnej. Poprzez pieśni rośnie zaangażo-
wanie w naukę historii o Powstaniu Wiel-

kopolskim. Pieśni i poezja są elementem 
wychowania patriotycznego prowadzonego 
w kórnickich szkołach. 
Zainteresowanie tematem Powstania Wiel-
kopolskiego jest znaczne, wszak udział Kom-
panii Kórnickiej w pierwszych godzinach akcji 
powstańczej, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu 
jest słabo znany i nie do ceniony przez histo-
rię. Pamięć o Kompanii Kórnickiej, pierwszej 
polskiej wojskowej formacji w Wielkopolsce 
jest w Kórniku szczególnie pielęgnowana. Syl-
wester Gawrych, w swoich wspomnieniach, 
jako jej współorganizator, pisze, że powstała 
ona 15 listopada 1918 r. w „Domu Przemy-
słowym”. Pierwszy jej szereg stanął tego 
dnia o godzinie 10-tej wieczorem. Po wielu 
latach Sylwester Gawrych doczekał się pełnej 
biografii. Pierwszym dowódcą Kompanii Kór-
nickiej był Marian Jarosław Trawiński. Obaj 
powstańcy długo czekali na swoje biografie 
które opublikowano w X Tomie Biografii 
Powstańców Wlkp. Nie doczekali się jednak 
upamiętnienia w Kórniku. Wspomnieć tutaj 
należy o planach umieszczenia tablicy upa-
miętniającej te wydarzenia na budynku przy 
Pl. Niepodległości nr. 7. Uzupełnić należy listę 
poległych na pomniku na cmentarzu w Bni-
nie o nazwisko zapomnianego Stanisława 
Osińskiego poległego 17 stycznia 1919 r. 
pod Łomnicą.. 
Uroczystość zakończono podniośle wyko-
naną „Rotą” Marii Konopińskiej., napisaną 
w 1908 r. pod wpływem oburzenia prze-
śladowaniami dzieci we Wrześni w zaborze 
pruskim. Pieśń z muzyką Feliksa Nowowiej-
skiego po raz pierwszy wykonano w 1910 r. 
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie, ufundowanego 
przez Ignacego Paderewskiego. 
Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów 
uczestników przeglądu. Delegacja uczniów 
złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze 
na grobach powstańców wielkopolskich na 
cmentarzach: kórnickim i bnińskim.
 

Ósmy Przegląd Pieśni Powstańczych 

◊  Kazimierz Krawiarz
◊  Komenda Hufca ZHP Kórnik
Foto. W. Zimniak
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Trzy lata temu członkowie Koła „Kogut” 
świętowali jubileusz osiemdziesięciolecia. 
Wydano wtedy krótką monografię. Tra-
dycje myśliwskie na Ziemi Kórnickiej za 
czasów Działyńskich i Zamoyskich  opra-
cował Mirosław Kwieciński. Od wielu lat, 
myśliwi związani z Kołem „Kogut” nosili się 
z  zamiarem podniesienia organizacji do 
rangi sztandarowych. Dnia 9 grudnia 2018 
zamiar ten zmaterializowali.
W  kolegiacie kórnickiej ks. Grzegorz 
Zbączyniak odprawił Mszę św. na któ-
rej wspomniał o  obecności myśliwych 
i o uroczystości wręczenia i poświecenia 
sztandaru Główna uroczystość odbyła się 
w restauracji „Non Stop” w Gądkach. 
Wśród zaproszonych gości przybyli: Zbi-
gniew Zieliński – przewodniczący Zarządu 
Okręgu PZŁ w Poznaniu (Łowczy Okręgo-
wy), Mirosław Kwieciński – członek Kapituły 
Odznaczeń Łowieckich, Włodzimierz Piler 
– prezes zaprzyjaźnionego Koła Łowiec-
kiego „Sokół” w Świdwinie wraz z pocztem 
sztandarowym, Cezary Filipiński prezes 
Koła Łowieckiego „Zdrój” z  Zaniemyśla, 
Przemysław Pacholski – burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk – kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu, Zbigniew Karalus 
- Łowczy Koła Łowieckiego „LEŚNIK” w Po-
znaniu wraz z pocztem sztandarowym, ks. 
Grzegorz Zbączyniak – proboszcz parafii 

Wszystkich Św. w  Kórniku. Oprawę mu-
zyczną uroczystości zawdzięcza się Zespo-
łowi Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół 
Leśnych w Goraju  
Sygnałem „Powitanie” rozpoczęto uroczy-
stość. Prowadzący Marcin Król powitał 
zebranych. Po powitaniu wprowadzono 
sztandary przy sygnale „Marsz Św. Huber-
ta”. Na rozpoczęcie ceremoniału sztandaro-
wego sygnaliści zagrali sygnał: „Pasowanie 
myśliwskie” Następnie Witold Jakubowski – 
prezes Koła „Kogut” w krótkim wystąpieniu 
przybliżył ideę sztandarów oraz uzasadnił 
decyzję członków kola o  ufundowaniu 
sztandaru. Jednym z warunków jaki towa-
rzyszył decyzji fundacyjnej było właściwe 
miejsce przechowywania sztandaru. Wybór 
miejsca przechowywania sztandaru w Izbie 
Pamiątek Regionalnych w Ratuszu w Bninie 
został zaakceptowany przez kustosza Izby 
Kazimierza Krawiarza oraz ogół członków 
Koła. Wszak od kilku lat istnieje współpraca 
w  zakresie opracowywania historii koła 
„Kogut” oraz przechowywania pamiątek 
myśliwskich w Izbie.. Prowadzący poprosił 
ks. Grzegorza Zbączyniaka o poświęcenie 
sztandaru. Zespół Trębaczy wykonał utwór 
„Na cześć św. Huberta”.
Następnie Łowczy Okręgowy Zbigniew 
Zieliński przekazał sztandar Witoldowi Ja-
kubowski a ten po oddaniu mu szacunku 
przez ucałowanie i  przyjęciu sztandaru 

oraz prezentacji obu stron płata sztandaru  
przekazał go chorążemu koła. 
Następnie fundatorzy sztandaru wbili pa-
miątkowe gwoździe. Warto ich wymienić: 
Przemysław Pacholski (Burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik, Włodzimierz Wrzeszcz 
(zastępca Nadleśnictwa Babki), Marcin 
Antkowiak, Michał Bartkowiak, Tadeusz 
Gatz, Jerzy Górski, Tomasz Górski, Henryk 
Grześkowiak, Witold Jakubowski, Mikołaj 
Jakubowski, Jacek Kowalewski, Przemysław 
Łukaszyk, Patryk Najewski, Dawid Niemier, 
Hubert Niemier, Roman Niemier, Marcin 
Nowak, Henryk Ordanik, Jakub Ordanik, 
Maciej Pawlikowski, Mieczysław Siejak, 
Zbigniew Tic, Wojciech Wrzeszcz, Wlodzi-
mierz Wrzeszcz.
Po części oficjalnej zebrani uczestnicy za-
siedli przy suto zastawionym stole, gdzie 
wspominało się doświadczenia i przygody 
myśliwskie. Wśród gości spotkaliśmy Mar-
cina Mościenicę myśliwego ze Świdwina. 
Oczywiście zrobił sobie zdjęcie przy tablicy 
z nazwą miejscowości Mościenica. 
Myślistwo jest jednym z najstarszych zajęć 
ludzkich. Celem myśliwych nie jest zabija-
nie dzikich zwierząt ale opieka nad nimi, 
obserwowanie ich zachowania, często 
pomoc w przeżyciu, a przede wszystkim 
mądra zrównoważona hodowla.

„Droga do Niepodległości Bnina i Kórnika. 
Pamiątki Powstania Wielkopolskiego”.
W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, w 
Zamku Kórnickim, żyjący wtedy powstańcy 
wielkopolscy zorganizowali wystawę. Wyko-
nali kronikę tej wystawy, która znalazła się na 
podwórzu Urzędu w Kórniku w kontenerze 
na gruz. Przypadkowo przechodziłem tam i 
tę kronikę dzisiaj można obejrzeć na wysta-
wie w Izbie Pamiątek Regionalnych. Dziesięć 
lat później w Klubie Filmowym w Kórniku, 
zorganizowałem wystawę pamiątek prze-
chowywanych w rodzinach powstańczych. 
Czy jeszcze te pamiątki pozostały, to tego już 
nie jestem pewien.
Setna rocznica powstania jest okazją do 
przypomnienia wydarzeń w Bninie i Kór-
niku sprzed stu laty. Dnia 11 grudnia, w 
galerii Izby Pamiątek Regionalnych otwarto 
wystawę pokazująca drogę jaka przebyli 
bninianie i kórniczanie do niepodległości. 
W ostatnich latach dokonaliśmy nowych 
odkryć dotyczących wydarzeń sprzed stu laty. 
Opracowaliśmy biografie: Sylwestra Gawry-
cha – organizatora Rady Robotniczej, Rady 
Żołnierskiej i Kompanii Kórnickiej i Kompanii 
Bnińskiej, Mariana Jarosława Trawińskiego 
– pierwszego dowódcę Kompanii Kórnickiej 
i dowódcę Kompanii Bnińskiej. Członkowie 
Koła Pamięci Powstania Wlkp. opracowali 
listę uczestników Powstania Wielkopolskiego 
i Armii Wielkopolskiej. Odkryliśmy kilka zapo-
mnianych faktów lub podawanych omyłko-
wo dotyczących historii sprzed stu laty.

Na wystawie znajduje się ponad 130 ekspo-
natów: książek, fotografii, odznaczeń, listów, 
opracowań. Do unikalnych z pewnością nale-
żą: pierścień sanitariusza, nosze i kula, mapa 
powstańcza, odznaczenia powstańcze wraz z 
opracowaniem z 1973 r. Walentego Łuczaka. 
na ten temat. 
Można się nad każdym eksponatem pochylić 
z uwagą. Nasuwa się przy okazji refleksja. 
Czemu w dalszym ciągu, w Kórniku nie ma 
tablicy informującej o miejscu zawiązania się 
rady Robotniczej i Żołnierskiej oraz Kompanii 
Kórnickiej w Domu Przemysłowym? Czemu 
nie ma żadnej tablicy upamiętniającej po-
wstanie Rady Robotniczej w Bninie. Dlaczego 
nie ma jeszcze ulicy, placu, tablicy upamięt-

niającej wybitnego księdza Arkadiusza Lisiec-
kiego? Dlaczego nie uzupełniono na pomniku 
poległych w Bninie o nazwisko Stanisława 
Osińskiego, poległego dnia 17 stycznia 1919 
pod Łomnicą? Akt zgonu tego bohatera znaj-
duje się w USC w księdze zmarłych Bnina pod 
data 22 czerwca 1919 r.!
Obchodzimy 100-lecie niezwykłych wydarzeń 
w Bninie i w Kórniku. Wtedy trzeba było ofiar 
życia, aby wywalczyć wolność. Czy dzisiaj 
właściwie ją wykorzystujemy?
Zapraszam mieszkańców Bnina, Kórnika, 
mieszkańców wsi, uczniów szkół do zapo-
znania się z wystawą.
     
    

Pamiątki Powstania Wlkp.

◊  Kazimierz Krawiarz

9 grudnia w niedzielę deszcz był taki, że 
nosa nie chciało się wytknąć na zewnątrz. 
Aura zupełnie nieświąteczna i nawet nie-
adwentowa.
Jednak wielu kórniczan skusiła widoczna 
z daleka wielka choinka stojącą w zamko-
wym holu, świecąca dziesiątkami lampek. 
Ci, którzy dotarli do zamku w ten grudniowy 
wieczór z pewnością nie żałowali. Przyszło 
im pokolędować wspólnie z Legionem na 
koncercie „Hej kolęda, kolęda”.
Czy hol zamku wyglądał jak wtedy, kiedy 
Boże Narodzenie obchodzili tu jego właści-
ciele – tego nie wiem, ale był  świątecznie 
zastawiony stół, a  wokół niego artyści 
śpiewający znane świąteczne standardy, 
pastorałki i kolędy. W Kórniku nie mogło też 
oczywiście zabraknąć akcentów góralskich 
w wykonaniu mieszkającej w Zakopanem 
legionistki – Anny  Woźnickiej.
Prócz niej słuchaliśmy też, znanych z wielu 
przedstawień i koncertów stowarzyszenia – 

Anny i Tomasza Kilarskich, ich córki Amelii 
i  przez lata związanej z  Legionem Ilony 
Szczepańskiej z Capelli Cracoviensis. A na 
fortepianie przygrywał pianista Bartosz 
Czamański. 
A na koniec to co lubimy najbardziej – wspól-
ne śpiewanie kolęd, do którego włączyli się 
ochoczo wszyscy obecni.  Choć jeszcze ad-

went i do świąt 3 tygodnie wszyscy poczuli, 
że to już Boże Narodzenie.
                                                                                                                                          

Stowarzyszenie Teatralne „Legion” dziękuje 
serdecznie kwiaciarni „Bukiecik” za stroik 
bożonarodzeniowy.

Legionowe 
kolędowanie

◊  jk

Sztandar Koła Łowieckiego nr 73 „Kogut”

◊  Kazimierz Krawiarz

Jak informowaliśmy w poprzednim nume-
rze, ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak 
otrzymał tytuł „Nauczycielem na medal” 
w konkursie Głosu WIelkopolskiego. 12 
grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Po-
znaniu wręczono tę nagrodę laureatom we 
wszystkich kategoriach.
Jeszcze raz gratulujemy.

Nauczyciel
na medal

◊  ŁG
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W dniu 8.12.2018 odbył się I Kórnicki rajd 
Mikołajów zorganizowany przez Kórnickie 
Bractwo Rowerowe.Na Kórnickim Rynku,g-
dzie był start rajdu zgromadziło się około 
30 Mikołajek i Mikołajów,którzy w asyście 
Policji wspólnie wyruszyli by przejechać 
ulicami Kórnika,Biernatek,Bnina by po 
około godzinnej przejażdżce powrócić na 
Kórnicki Rynek gdzie Kórnickie Bractwo 
Rowerowe częstowało uczestników rajdu 
ciepłą kawą i herbatą i słodkościami a dzie-
ci które uczestniczyły w  rajdzie dostały 
pyszne cukierki.

W tym szczególnym roku dla naszej Ojczy-
zny postanowiliśmy w Szole Podstawowej 
w Szczodrzykowie również w wyjątkowy 
sposób udekorować naszą szkolną choin-
kę. W tym celu dzieci, rodzice i nauczyciele 
w czasie warsztatów plastycznych wykonali 
przepiękne aniołki i gwiazdki w barwach na-
rodowych. Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu „Aktywnie działamy, czas dla siebie 
mamy „ 6 grudnia, w Mikołajki wszystkie 
ozdoby zawisły na drzewku liczącym prawie 
6 metrów. Efekt jest imponujący. Choinka 
prezentuje się dostojnie i wspaniale. 

◊  Małgorzata Piotr

WOŚP na rowerze

Na 27 Finał WOŚP który odbędzie się 
13 stycznia 2019 r. Kórnickie Bractwo 
Rowerowe ma dla Was dwie propozycje. 
Pierwsza to zaproszenie na  II Maraton 
Tour de WOŚP. Impreza odbędzie się w 
dniu 13 stycznia 2019 roku, w ramach 
27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Tym razem inaczej, niż w ub. roku pojedzie-
my w trasę dookoła... Poznania i wykreślimy 
na mapie WIELKIE WOŚPOWE SERCE.
Dystans do pokonania to około 200 km. 

Zimą oczywiście, po szosach naszej pięknej 
Wielkopolski. Gdyby jednak warunki pogo-
dowe uparły się, by nam w tym ambitnym 
przedsięwzięciu przeszkodzić - pojeździmy 
po okolicy i wykreślimy tych serc ile się da! 
Start Niedziela, 13 stycznia 2019 o godzinie 
08:00 z pod OAZY w Kórniku.
A druga propozycja to Zapraszamy do za-
bawy w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w dniu 13 stycznia 
2019 roku. Wystarczy wybrać się tego dnia 
do kórnickiej Oazy, gdzie będzie można 
wziąć udział we wspólnym kręcenia kilome-
trów na rowerkach treningowych.

Niech to będzie nasz charytatywny trening, 
pod okiem doświadczonych rowerzystów z 
Kórnickiego Bractwa Rowerowego.

START: OAZA Kórnik, 13/01/2019 godz. 
13:00, koniec o godz. 19.00.

Zasady są proste: ćwiczysz 15 minut i dasz 
„trójkę” (3 zł) do puszki WOŚP a my dorzu-
cimy „dwójkę” (2 zł) Zapraszamy Wszystkich 
bardzo serdecznie i prosimy o śledzenie 
naszego konta „Kórnickie Bractwo Rowe-
rowe” na Facebooku w razie jakiś zmian.Do 
zobaczenia i SIEMA !!!!!

Zapraszamy na rajd rowerowy z okazji 
setnej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Uczcijmy ten jubileusz 
wspólną wyprawą, wzorem Kompanii 
Kórnickiej do Poznania.
Spotykamy się o godzinie 9:50 na ul. Wojska 
Polskiego w Kórniku, przed Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Punktualnie o 
godzinie 10:00 ruszamy na Poznań. Miejsce 
docelowe to Pomnik Powstańców Wielko-

polskich na skwerze parku Drwęskich (róg 
Wierzbięcic i Królowej Jadwigi).
Tempo jazdy umiarkowane, trasa to około 
26 km, zakładamy przyjazd na miejsce około 
godziny 11.30. Pod pomnikiem złożymy 
kwiaty i wręczymy wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe medale (których wzór widać w 
„Zdjęciu Wydarzenia”).
Powrót z Poznania każdy planuje na wła-
sną rękę, można wracać rowerami, można 

pociągiem. W razie potrzeby pomożemy 
zaplanować powrót.
Koniecznie zabierzcie flagi powstańcze, 
biało czerwone kokardy każdy otrzyma od 
organizatora.

Zapisy od 14.12.2018 do 25.12.2018 możli-
we przez formularz, który udostępnimy na 
naszej stronie www.kbrkornik.pl

Na początku grudnia, dzieci z Przedszkola 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zostały 
zaproszone na  Mikołajkowe Zawody Spor-
towe w Poznaniu. Odbyły się one w obiekcie 
sportowym POSiR przy  ul. J. Spychalskiego. 
Przedszkolne zmagania sportowe poprze-
dzała miła inauguracja wydarzenia, której 
głównym bohaterem był oczywiście sam 
Święty Mikołaj. Na dziecięcych buziach gościł 
uśmiech i podekscytowanie, kiedy starszy 
jegomość wyjaśniał zasady i przebieg konku-
rencji sportowych. Kolejną atrakcją dla ma-
łych sportowców była obecność koszykarek 
z AZS Poznań. Zawodniczki przygotowały dla 
przedszkolaków kilka zadań i opowiedziały 
o swojej pasji. Zawody miały dwojaki cha-
rakter, kilka konkurencji miało charakter 

treningowy, natomiast część z nich, jak np. 
turniej piłki nożnej, czy turniej koszykówki, 
opierały się na rywalizacji. Nasze dzieci 
mogły zmierzyć się z dziećmi z zaprzyjaźnio-
nego Przedszkola nr 75 w Poznaniu ”Przyja-
ciele Włóczykija”, które było organizatorem 
zawodów. Sportowe zajęcia przeplatały się 
z zabawą przy świątecznych, wesołych pio-
senkach. Na koniec  Święty Mikołaj miał dla 
dzieci niespodzianki ufundowane przez fir-
mę Enea. Przedszkolaki otrzymały prezenty 
oraz  zdrowe, owocowe chipsy i wodę. Każde 
dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z patronem wydarzenia.

                                                                     

Wieści Kórnickiego Bractwa Rowerowego

◊ JCh

Choinka dla 
Niepodległej

Mikołajkowe zawody

◊     Joanna Wszelaki

Dążąc do atrakcyjności wyjaśniania uczniom 
szczegółów budowy naszego organizmu 
szkoła wyposażona jest w modele anatomicz-
ne np.: szkielet człowieka, model oka, ucha, 
serca, narządów wewnętrznych tułowia itp.
Poszukując ciekawych rozwiązań w naucza-
niu biologii zaproponowaliśmy naszym 
gimnazjalistom udział w warsztatach prak-
tycznych z anatomii i fizjologii ssaków. Zajęcia 
prowadzone były przez IQuest. Gimnazjaliści 
wysłuchali wykładów dotyczących budowy 
i funkcjonowania oka oraz serca. Po „dawce 

teorii” przystąpili do ćwiczeń praktycznych. 
Przy użyciu skalpeli, nożyczek i wszystkiego 
co niezbędne, samodzielnie wykonywali  
sekcje naturalnych organów pochodzenia 
zwierzęcego. 
Oceniając po zaangażowaniu uczniów dla 
wszystkich  gimnazjalistów taka lekcja była 
ciekawa formą powtórki z biologii, a dla 
niektórych podpowiedzią w podejmowaniu 
decyzji wyboru przyszłej szkoły, przyszłego 
zawodu. 

Z anatomią za pan brat

◊  Aneta Starosta

nr 22/2018 21 grudnia 2018 r.20 21



Dnia 6 grudnia br. w  świetlicy wiejskiej 
w Prusinowie Sołtys wsi Aleksandra Szcze-
paniak zorganizowała dla wszystkich dzieci 
z sołectwa wspaniałe spotkanie mikołajko-
we. Dzieci i ich rodzice chętnie brali udział 
w zabawach plastycznych. Brak białego 
puchu nie zmylił Mikołaja i  ku radości 
dzieci ten oczekiwany przez cały rok Gość 
przybył do naszej świetlicy w Prusinowie. 
Mikołaj podczas wizyty obdarował nasze 
dzieci wspaniałymi prezentami. Po mile 
spędzonym czasie, nadszedł moment by 
pożegnać się ze Świętym Mikołajem, który 
wyruszył w dalszą podróż. Mamy nadzieje, 
że wróci w nasze strony za rok.
Życzymy wszystkim wizyty tradycyjnego 
Gwiazdora w Wigilię Bożego Narodzenia, 
żeby zostawił pod pachnącą choinką 
wiele prezentów, a na buziach – wesołe 
uśmiechy.
Wesołych Świąt! 

W dniu 09 grudnia 2018 roku świetlicy w So-
łectwie Robakowo-wieś, odbyły się Mikołajki.
Dzieci przygotowały własnoręcznie ozdoby 
choinkowe i udekorowały choinkę, a na-
stępnie odbyło się spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, który rozdał wszystkim dzieciom 
prezenty

W Robakowie 
-Wsi...

◊  Grupa Odnowy Wsi 
Sołectwa Robakowo-wieś

2 grudnia przybył do Robakowa najpraw-
dziwszy święty Mikołaj! Miał długą, siwą 
brodę, czerwony strój i worek pełen słodkich 
prezentów przeznaczonych dla najmłod-
szych mieszkańców sołectwa! Mikołajowi 
towarzyszyła grupa teatralna Asz teatr, która 
sprawiła, że spotkanie przebiegło w magicz-
nej, świątecznej atmosferze. Specjalnie dla 
dzieci zaprezentowali przedstawienie pod 
tytułem Co kryje elfia czapka. Widzowie 
z zapartym tchem obserwowali przygody 
małego elfa oraz grupy jego przyjaciół. 
Wspólnie z nimi odkrywali istotę świąt Bo-
żego Narodzenia oraz poznawali świąteczne 
tradycje. Jednym z  takich zwyczajów jest 
dawanie sobie prezentów. Nasz Mikołaj 
o  tym nie zapomniał i przyniósł ze sobą 
paczki pełne słodkości dla wszystkich dzieci. 
W sumie rozdał ich około 170! 
Niedzielne popołudnie upłynęło w  mi-
łej, świątecznej atmosferze. Mali goście 
z uśmiechami na twarzach obejrzeli przed-

Mikołajki w Robakowie-Osiedlu 

stawienie, odebrali przygotowane dla nich 
paczki i  szczęśliwi wrócili do domów, aby 
dalej czekać na święta. Dziękujemy sołtyso-

wi, radzie sołeckiej i współorganizatorom za 
przygotowanie sołeckich mikołajek.

◊  Anna Drewnowska 

Mikołajki w Prusinowie

◊  Krystian Kazyaka
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Dnia 8 grudnia odbyło się spotkanie dzieci 
wsi Dziećmierowo z Elfami, Shrekiem i św. 
Mikołajem. Najmłodsi bawili się przez ponad 
2 godziny z bajkowymi postaciami w różne 
gry i zabawy, tańczyły oraz raczyły się słody-
czami i napojami. Św. Mikołaj przybył pod 
koniec zabawy i obdarował dzieci upomin-
kami. Sala była pełna. Rodzice i opiekunowie 
mieli okazję porozmawiać i wypić kawę lub 

herbatę oraz poczęstować sie piernikami. 
Na placu stanęła żywa choinka zorganizo-
wana przez grupę aktywnych mieszkańców. 
Bardzo dziękuję członkom Rady Sołeckiej, 
sponsorom i mieszkańcom wsi, którzy po-
mogli to wszystko zorganizować. 

8. i 9. grudnia odbył się finał projektu Szla-
chetna Paczka. W naszej gminie, 24 rodziny 
otrzymały znaczące wsparcie. Był to czas 
pełen emocji, łez radości i szczęścia. 
Szlachetna Paczka to LUDZIE. Nie tylko 
Rodziny, którym pomagamy. Nie tylko 
Darczyńcy, którzy tak chętnie obdarowują, 
dbając o najdrobniejsze potrzeby odwiedzo-
nych przez nas Rodzin.  Za tym wszystkim 
kryje się ogrom pracy wolontariuszy, którzy 
poświęcają swój wolny czas, by nieść dobro. 

W tym roku SUPERbohaterami w naszej 
gminie byli: Katarzyna Jakrzewska, Mag-
dalena Włodarek, Marlena Hanelik, Aneta 
Zawarty, Marcin Talarczyk, Magdalena 
Magdziarz-Majchrzak, Magdalena Stępniak, 
Kinga Niemier, Marcin Wlazły, Weronika 
Cyra, Magdalena Stratyńska, Paulina Pie-
trasz-Szargott, Monika Walkowiak, Anna 
Dąbrowska, Beata Godlewska, Alicja Janik, 
Mateusz Nabzdyk. Bez tych 17 WYJĄTKO-
WYCH osób nie byłoby Paczki!
Wielkie podziękowania należą się również 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tytu-
sa Działyńskiego nr 1 w Kórniku - Elżbiecie 
Wypijewskiej. Jesteśmy wdzięczni Panu 
Rafałowi Piórkowskiemu za pomoc. Dzięku-

jemy Restauracji Ventus, za udostępnianie 
nam miejsca do spotkań. Bistro Prowent za 
pyszne jedzenie i bezinteresowną pomoc! 
Ogromne dzięki dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Bninie, które upiekły pierniki 
dla rodzin, którym pomagaliśmy! 
Podziękowania dla wszystkich zaangażowa-
nych, dla osób które poświeciły swój czas 

i ułatwiły nam dotarcie do osób w potrze-
bie. Byli też Bohaterzy, którzy pomogli na 
rozwozić (niekiedy bardzo ciężkie) paczki do 
rodzin (Marcin, Ewa, Zbyszek Wlazły, Łukasz 
Włodarek). Do zobaczenia za rok!

Finał Szlachetnej Paczki!

◊  Ewa Serwatkiewicz
Lider Szlachetnej Paczki w Kórniku

Betlejemskie Światło Pokoju, któremu 
w  tym roku przyświeca hasło „Światło, 
które łączy” dotarło do Polski. Kórniccy 
harcerze pragną podzielić się nim ze 
wszystkimi mieszkańcami naszej gminy. 
Dlatego w  czwartek 20 grudnia nasi 
harcerze przynieśli Betlejemski Ogień 
do Urzędu Miasta i Gminy i przekazali na 
ręce Burmistrza Pana Przemysława Pa-
cholskiego dla całego środowiska oraz do 
Kolegiaty Kórnickiej i podczas Mszy Św. ro-
ratniej  oddali w ręce Księdza Proboszcza 

Grzegorza Zbączyniaka, aby obdarował 
nim całą swoją parafię i te sąsiednie.
M y  h a r c e r z e   m a m y  ż y c z e n i e ,  
aby Betlejemskie Światło Pokoju trafiło 
 do wszystkich instytucji, rodzin, domów, 
na świąteczne stoły. Aby zapłonęło pod-
czas wieczerzy wigilijnej i  rozpraszało 
wszelkie ciemności, a  wypełniało każde 
miejsce nowym blaskiem. 
Betlejemskie Światło Pokoju można ode-
brać w:
- Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w piątek 

21 grudnia w godzinach urzędowania od 
7:30-15:30,
- Kolegiacie Kórnickiej do niedzieli  
23 grudnia włącznie, po wszystkich 
mszach świętych,
- Harcerskiej Sadybie (ul. Poznańska 34a) 
w poniedziałek 24 grudnia w godzinach 
11:00-13:00.

Świąteczne warsztaty plastyczne
 W niedzielne przedpołudnie 2 grudnia 2018 
r świetlica wiejska w Błażejewie pełna była 
gwaru i śmiechu. Spotkaliśmy się, aby zrobić 
ozdoby świąteczne na  choinkę i piękne kart-
ki świąteczne dla najbliższych. Łańcuchów 
choinkowych nie mogliśmy zmierzyć, bo 
nie miały końca... Ale na naszej choince się 
zmieściły. Choinkę ubieraliśmy wspólnie. 
Zawisły na niej także piękne bombki, które 
dzieci przyniosły z domów.
 

 Mikołajki przy świecach
W  piątkowy wieczór 7 grudnia 2018 r. 
spotkaliśmy się w Domu Ludowym w Bła-
żejewie aby śpiewać, tańczyć i bawić się  
przy pięknie ubranej choince . Szkoda, że 
po kilkunastu minutach od rozpoczęcia 
spotkania  wyłączono prąd. Ta sytuacja nie 
popsuła nam wspaniałej zabawy z elfami , 
panią Mikołajową i najprawdziwszym świę-
tym Mikołajem z wielką brodą i workiem 
prezentów!!!
Mikołajki błażejewskie  były fantastyczne, 
pełne śmiechu , radości i krótkiej chwili gro-
zy , gdy na sali zapadły egipskie ciemności. 
Już czekamy na podobne spotkanie za rok! 
( tylko bez wyłączonego prądu)
 
Życzenia
 
Szczęśliwych, przeżytych w  zgodzie ze 
światem i  z sobą samym, pełnych ciepła 
i  miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz 
samych dobrych dni w  nadchodzącym 
Nowym 2019 roku
życzy 

◊  Sołtys
Beata  Jefremienko

Mikołajki w Dziećmierowie

◊ Sołtys 
Henryk Hypsior

Betlejemskie Światło Pokoju na rok 2018

◊  Komendantka Hufca ZHP 
w Kórniku  hm Krystyna Antkowiak

Świątecznie 
w Błażejewie
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Podsumowanie VIII edycji-2018

W lidze szachowo-warcabowej rozegrano 
dwa turnieje warcabowe i dwa turnieje sza-
chowe. Na zakończenie ligi przeprowadzono 
turniej szachowo-warcabowy na dystansie 
4 rund a skojarzeni zawodnicy grali jedną 
partię w szachy i i drugą w warcaby.
Do wyników końcowych zaliczono 4 najlep-
sze wyniki.

W kategorii Open zwyciężył Samuel Kątny-
-22pkt, drugie miejsce uzyskał Jakub Zgarda-
-21,5pkt, 3. Tymoteusz Zawitaj -17pkt.
Kategoria mężczyzni: 1. Zgarda Jakub, 2. Ro-
bert Kątny 15pkt, 3. Piotr Łukaszewicz 9pkt.
Kategoria dziewcząt: 1. Helena Sibilska 6pkt, 
2. Aleksandra Wróbel 4pkt, 3. z dwoma pkt 
zajęły: Antonina Stanisławska i Hania Matuk.
Kategoria chłopców: 1. Samuel Kątny 22pkt, 
2. Tymoteusz Zawitaj 17pkt, 3. Tymoteusz 

Kątny 16pkt.
W  rozgrywkach KLSz-W 2018 zagrało 32 
zawodników. Każdy z zawodników otrzymał 
pamiątkowy medal. W  każdym turnieju 
przygotowano upominki i  dyplomy dla 
wszystkich uczestników.
W trakcie podsumowania wręczono medale 
za miejsca 1-3 i upominki. 

Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa

Familiada pamięci Marka Serwatkiewi-
cza-drużyny dwuosobowe.

Najlepsi w turnieju i w kategorii mężczyzn 
okazali się: 1. Robert Kątny 7pkt, 2. Tymo-
teusz Kątny 5/20 pkt, 3. Samuel Kątny 5/17 
pkt.
Kategoria kobiet: 1. Karina Bugzel 4pkt,  

2. Agnieszka Glura 3,5 pkt, 3. Helena Sibilska 
3pkt. W  turnieju zagrało 15 zawodników 
w tym 6 zespołów rodzinnych.
Wyniki drużynowe:
1. Tymoteusz i  Samuel Kątny 10 pkt,  
2. Agnieszka i  Stanisław Glura 7,5 pkt,  
3. Mateusz i Przemysław Rubelek 7 pkt,  
4. Aleksander i Tymoteusz Zawitaj 7 pkt,  

5 . Helena i Ryszard Sibilski 6 pkt, 6. Antoni-
na i Franciszek Stanisławski 3pkt. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy 
w klasyfikacji drużynowej.

Zadania wspiera Miasto i Gmina Kórnik. 

◊  RB

Mistrzostwa gminy w warcabach stupolowych

◊  RB

AFISZ

8 GRUDNIA

31 GRUDNIA

POWITANIE NOWEGO ROKU 2019. Rynek 
w Kórniku (Pl. Niepodległości), kilka minut 
przed północą.

2 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA - gimnastyka. Straż-
nica OSP Kórnik, godz. 16:00

5 STYCZNIA

WERNISAŻ: II KÓRNICKI FESTIWAL PRZED-
MIOTÓW ARTYSTYCZNYCH „GUZIK Z 
PĘTELKĄ”. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 
16:00.

6 STYCZNIA

BORÓWIEC PHOTO DAY. Stara szkoła w 
Borówcu, godz. 10:00. 

9 STYCZNIA

WARSZTATY INFORMACYJNE O ZANIESZ-
CZYSZCZENIU POWIETRZA.
Sala OSP Kórnik (ul. 20 Października 93), 
godz. 16:30.

AKADEMIA SENIORA - „Smog” wykład. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:00

13 STYCZNIA

27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZ-
NEJ POMOCY. 
WOŚP zagra w Kórnickim Centrum Rekre-
acji i Sportu „OAZA”(start: 12:00) oraz na 
scenie plenerowej przy Szkole Podstawo-
wej w Kamionkach.

16 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA - muzyka. Strażnica 
OSP Kórnik, godz. 16:00

17 STYCZNIA

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: „Natalia i 
Grzegorz Posałowie – Peru, Chile, Boliwia”. 
Restauracja „Ventus” KCRiS OAZA, Kórnik, 
godz. 19:00.

19 STYCZNIA

KARAKOWSKI SALON POEZJI – gościem 
będzie aktor teatralny, filmowy, telewizyjny 
oraz reżyser teatralny - Artur Barciś. Zamek 
w Kórniku, godz. 17:00. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Straż-
nica OSP Kórnik, godz. 10:00

23 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA - Dzień Babci i Dziad-
ka - czytanie bajki. Strażnica OSP Kórnik, 
godz. 16:00

30 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA - Barok. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:00

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...

◊  ZF

W tym roku uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku 
kontynuowali podróż po rożnych zakątkach 
naszego globu.
W trakcie zajęć poznawaliśmy najważniejsze 
informacje z danego kraju m. in. o położeniu 
geograficznym, stolicy, symbolach narodo-
wych, zabytkach i inne ciekawe rzeczy. 
Styczeń i luty był miesiącem poświęconym 
Egiptowi, który łączy w sobie starożytną hi-
storię od czasów faraonów do nowoczesnej 
cywilizacji. Uczestnicy uczyli się prostych 
zwrotów w języku arabskim. Poznali najcie-
kawsze miejsca, muzea, posągi, starożytne 
ruiny. Podczas zajęć kulinarnych uczestnicy 
uczyli się przygotowywać koftę i shoarme. 
Zakończenie podróży po Egipcie uwieńczy-
liśmy balem, na którym pojawili się Egip-
cjanie, Faraonowie, mumie, Nefretete oraz 
inne ciekawe postacie, a nawet piramidy!

Marzec i  kwiecień to kolejna ciekawa 
podróż, tym razem do Czech, słynących 
z wielowiekowych zabytków. Na zajęciach 
poznaliśmy najciekawsze atrakcje turystycz-
ne. W pamięci uczestników utkwiła atrak-
cyjna architektura Pragi, przede wszystkim 
mnóstwo mostów w tym jeden z najbardziej 
znanych - Most Karola, złota uliczka, czer-
wone praskie dachy. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej czeskiej potrawy – knedlików.
W maju i czerwcu poznaliśmy kraj tysiąca 
możliwości – Wielką Brytanię. Czerwone 
budki telefoniczne, piętrowe autobusy 
i słynny londyński Big Ben - to tylko niektóre 
przez nas poznane ciekawostki tego kraju. 
Na zajęciach krawieckich wykonaliśmy 
szkockie dudy, poznaliśmy ustrój polityczny 
i rodzinę królewską.
W okresie letnim przenieśliśmy się na go-
rącą Chorwację. To niezwykły kraj, bogaty 
we wspaniałe zabytki, przepiękne widoki 
i  ciekawe miejsca. Uczestnicy poznawali 
tradycyjne stroje ludowe, które następnie 
robili z masy solnej. Uczyli się podstawo-
wych zwrotów języka chorwackiego.
W kolejnych dwóch miesiącach podróżowa-
liśmy po Grecji nazwaną przez starożytnych 

Helladą, jest krainą pełną niezwykłych 
krajobrazów oraz śladów minionych epok. 
Poznaliśmy znaczenie mitów greckich, głów-
ne atrakcje turystyczne, zabytki, symbole. 
Nauczyliśmy się tańczyć najpopularniejszy 
taniec w Grecji – zorbę. Na zajęciach kuli-
narnych przygotowaliśmy sałatkę grecką, 
musakę i kolokythopie. 
Ostatnim miejscem naszej podróży, była 
Australia kontynent kolorów. Czerwone 
skały pustyń, ciemnozielone lasy tropi-
kalne towarzyszyły nam w  tych zimnych 
miesiącach. Poznaliśmy symbole Australii, 
położenie geograficzne, język urzędowy, 
klimat, potrawy.
W połowie grudnia odbył się podsumowu-
jący i kończący quiz naszej podróży dookoła 
świata. Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Gościnni” wykazali się zadzi-
wiającą wiedzą, którą zdobyli w minionych 
miesiącach. Miniony rok był pełen wielu 
wrażeń, które na pewno na długo utkwią 
w naszej pamięci.. 

Podróż 
w nieznane

◊  Karolina Kopczyńska
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Nie miały ostatnio chwili wytchnienia uni-
hokeistki UKS Radzevia Radzewo. Przez 
trzy kolejne soboty startowały w turniejach 
ligowych w  trzech różnych kategoriach 
wiekowych.24 listopada w Kębłowie grały 
juniorki starsze (do lat 18). W pierwszym 
meczu po wyrównanej walce ulegliśmy 
zespołowi z  Żytowiecka 5:9. Drugi mecz 
zaczęliśmy koncertowo. Graliśmy ładnie 
i  skutecznie jak nigdy. Prowadzenie 3:1 
po pierwszej tercji nastrajało niezwykle 
optymistycznie. Coś się jednak zacięło i po 
drugiej części gry był już remis 4:4. Ostat-
nia odsłona to naznaczona brakiem sił 
bezradność i masa popełnianych błędów. 
Ostateczny wynik to 7:13. Wyróżnienia po 
meczach odbierały: Roksana Bazanowska 
i Natalia Sznura.
1 grudnia ponownie w  Kębłowie swój 
turniej w ramach Wielkopolskiej Ligi Uni-

hokeja rozegrały młodziczki (do lat 12). 
Dziewczęta odniosły dwa zwycięstwa: 
z  UKS Junior Kębłowo 8:3 i  z  UKS Sale-
zjanie Poznań 10:4. MVP meczów zostały 
wybrane: Zuzanna Banecka i Aleksandra 
Ogórkiewicz.
8 grudnia w Zbąszyniu rywalizowały junior-
ki młodsze (do lat 15), a turniej był drugą 
odsłoną Polskiej Ligi Unihokeja. Niestety 
braki kadrowe mocno nas w  tym dniu 
ograniczyły. Jedna zawodniczka na zmianę 
to stanowczo za mało na tym poziomie roz-
grywkowym. Biorąc pod uwagę te kłopoty 
Radzevianki spisały się całkiem przyzwo-
icie. W pierwszym meczu długo prowadziły 
1:0 i miały szansę na podwyższenie, ale 
ostatecznie przegrały mecz z  Żytowiec-
kiem 1:3. Drugi mecz z Trzebiatowem był 
słaby w naszym wykonaniu i zakończył się 
wysoką porażką 0:8. W ostatnim meczu ze 

Zbąszyniem dziewczęta pokazały po raz 
kolejny charakter. Przez całe spotkanie 
goniły wynik. Wyrównującego gola na 5:5 
zdobyliśmy w  ostatniej minucie meczu. 
Wyróżnienia indywidualne otrzymały: 
Zuzanna Banecka, Roksana Bazanowska 
i Roksana Toboła.
W barwach Radzevii w tych trzech turnie-
jach grały: Roksana Bazanowska, Patrycja 
Bartkowiak, Natalia Sznura, Roksana Tobo-
ła (4 bramki), Mirella Rozmiarek (6), Sylwia 
Rumińska (5), Zuzanna Banecka (8), Zofia 
Brylewska (4), Aleksandra Ogórkiewicz 
(8), Gabriela Ukleja (1), Anna Ogórkiewicz, 
Aleksandra Wróbel, Klaudia Rumińska, 
Amelia Konarska, Weronika Oźminkowska, 
Agnieszka Wiśniewska. Kolejne zmagania 
już na początku stycznia.

Szkółka Kolarska z Kórnika Tradycyjnie 
Najlepsza w Polsce
Na zakończenie roku w Pruszkowie rozegra-
no Mistrzostwa Polski Szkółek w kolarstwie 
torowym, podczas których młodzież z Kór-
nika zrobiła niesamowitą furorę. Pruszkow-
skie zawody, w których udział wzięło ponad 
180 młodych adeptów kolarstwa z  całej 
Polski, były przejrzystą weryfikacją szkółek 
kolarskich. Od początku do końca dwudnio-
wych zawodów najczęściej wymieniana była 
miejscowość Kórnik. W klasyfikacji medalo-
wej bezapelacyjnie zwyciężyli wychowanko-
wie trenera Roberta Taciaka, którzy przy-
wieźli z Pruszkowa aż 14 medali (7 złotych 
5 srebrnych i 2 brązowe) i  zdecydowanie 
zasłużyli na miano najlepszej Szkółki Kolar-
skiej w Polsce. Jeśli kórnicka młodzież będzie 
nadal tak sumienna i zaangażowana w to co 
robią, to myślę, że o przyszłość kolarstwa 
w Kórniku w najbliższych latach nie musimy 
się martwić. Jako ciekawostkę warto dodać, 
że Mateusz Przymusiński pobił Rekord Pol-
ski na 250m ze startu lotnego (15,09 sek) 
należący od 8 lat do Patryka Rajkowskiego 
(15,25 sek). Patryk zdobył później 9 medali 
Mistrzostw Świata i Europy i nadal jest jed-
nym z najpoważniejszych kandydatów do 

startu w  Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
2020. Dziś ostatnio dużo trenuje w Pruszko-
wie i miał okazję natchnąć swych następców 
dzień przed startem (zdjęcie). Mateusz Przy-
musiński jest również obdarzony wielkim 
talentem, ale życie zweryfikuje czy dorówna 
w przyszłości Patrykowi. Zapraszamy do re-
lacji telewizyjnej z w/w imprezy na facebook 
(uks mróz colnago jedynka Kórnik)
      Oto wyniki wszystkich zawodników UKS 
jedynka Kórnik, którzy startowali w w/w Mi-
strzostwach. 

Wyścig na 250m ze startu lotnego 
Chłopcy 14 lat

1. Mateusz Przymusiński
6. Jan Szyszka

Dziewczęta  13 lat
1. Maria Hoffman,

5. Julia Przymusińska
Chłopcy 13 lat

1. Dawid Wika-Czarnowski
Dziewczęta 11 lat

4. Ada Wierzbińska
Chłopcy 11 lat

2.  Franciszek Mumot
Wyścig scretch 
Chłopcy 14 lat

1. Mateusz Przymusiński

4. Jan Szyszka
6. Wiktor Perz

Dziewczęta  13 lat
2. Maria Hoffman

3. Julia Przymusińska
Chłopcy 13 lat

2. Dawid Wika-Czarnowski
Dziewczęta 11 lat

5. Ada Wierzbińska
Chłopcy 11 lat

4. Franciszek Mumot
Wyścig punktowy 

Chłopcy 14 lat
1. Mateusz Przymusiński

3. Wiktor Perz
Dziewczęta  13 lat
1. Maria Hoffman

2. Julia Przymusińska
Chłopcy 13 lat

2. Dawid Wika-Czarnowski
Dziewczęta 11 lat

6. Ada Wierzbińska
Chłopcy 11 lat 

1. Franciszek Mumot                   

Kolarstwo

◊  Paweł Marciniak

Radzevia mała, średnia i duża

◊  Trener
K. Niemier

Mistrzostwa Gminy Kórnik w warcabach 
odbyły się w OAZIE w Kórniku. Szkoły otrzy-
mały dyplomy przygotowane w OAZIE. Za 
pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt 
i chłopców medale sponsorował MUKS 
Wieża Kórnicka ze środków przyznanych 
przez Gminę Kórnik.
Awans do Mistrzostw Powiatu Poznańskie-
go uzyskali:
dziewczęta
1. Banecka Zuzanna z Radzewa, 
2.  Weronika Tatarynowicz z Robakowa,  
3. Aleksandra Wróbel z Radzewa,  
4. Julia Kotowicz z Robakowo;
chłopcy 
1. Samuel Kątny, 
2. Tymoteusz Kątny, 
3. Aleksander Zawitaj,
4. Tymoteusz Zawitaj – wszyscy z Radzewa. 
Zawodnicy awansujący otrzymali dyplomiki 
uprawniające do udziału w mistrzostwa 
powiatu.

W klasyfikacji drużynowej (łącznej dziew-
cząt i chłopców) 
1. SP Radzewo 41pkt,
2. SP Robakowo 29,5 pkt, 

3. SP 2 w Kórniku 24,5 pkt, 
4. SP Kamionki 21 pkt,
5. SP Szczodrzykowo 13 pkt. 

Warcabowe Mistrzostwa Gminy

◊  RB
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

11
StyCZNIA 2019 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 3 stycznia  2019 r.

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

 Firma sprzątająca zatrudni Panią, 
Konarskie. Umowa. Tel. 602 611 039
 Ślusarza przyjmę, może być do 

przyuczenia. Kórnik Poznańska 70. 
Tel. 601 58 44 70

 Sprzedam działkę uzbro -
joną, 350 m w  Dziećmierowie.   
Tel. 618 190 069
 Sprzedam drzwi łazienkowe, kolor 

olcha. Tel. 602 517 370
 Sprzedaż ziemniaków z  domu, 

worki 15 kg-10 zł. Kórnik -Bnin,  
ul. Błażejewska 43

 Meble na wymiar :  kuch -
nie, szafy, komody, garderoby.  
Tel. 723 882 617

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011  
 Kupie naczepę chłodnię Schmitz 

lub innej marki, rok prod. 2000-
2009 z  agregatem thermoking.  
Tel. 603 903 992
 Kupie stary motocykl WSK, WFM, 

KOMAR. Tel. 509 449 141
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Malowanie, szpachlowanie, pa-

nele.  Wolne terminy grudzień.  
Tel. 669 013 418

 Wykończenia wnętrz, szpa-
chlowanie, malowanie, kładze-
nie płytek, montaż drzwi /paneli.  
Tel. 661 455 915

 Na sprzedaż mieszkanie w Śremie, 
247 tys.  Tel. 517 120 127
 Domy od 260 tys. w  okolicach 

Kórnika. Tel. 517 120 127 
 Działka budowlana w Szczytnikach 

849 m². Tel. 690 313 107 
 Poszukujemy do kupienia miesz-

kań i  domów w  Kórniku BON.   
Tel. 517 120 127
 Kupię mieszkanie w Kórniku do 

170 tys. Tel. 690 313 107 
 Sprzedam komplet komoda+wi-

trynka. Tel. 724 009 743
 Dla dewelopera grunt 1,2 - 2,4 

ha Biernatki. Studium. Wszystkie 
media w drodze. Tel.  501 264 132
 Ubezpieczenia na życie, zabezpie-

czenie dzieci, ubezpieczenie gru-
powe i opieka medyczna dla firm.  
Tel. 666 880 906

 Sprzedam łyżwy chłopięce hoke-
jowe, kol. czarnego, rozmiar 40/41, 
cena 25 zł. Tel. 601 746 930

 Sprzedam kaloryfer elektrycz-
ny 8-żebrowy, nowy, cena 50 zł.  
Tel. 601 746 930

 Transport do 1,5 tony prze-
wiozę, zawiozę, Kórnik - okolice.  
Tel. 501 645 939

 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-
nych. Tel. 501 645 939

 Sprzedam stojak do transportu 
okien. Tel. 501 645 939

 K o r e p e t y c j e  z   c h e m i i .  
Tel. 790 285 872

 Na sprzedaż wyposażenie sklepu 
spożywczego, Bnin - ul. Blażejewska  
38. Tel. 790 624 190

inne

„Matka odchodzi zawsze za wcześnie”

To tylko dzisiaj szaro,
Jutro już będzie niebiesko – 
Ostatnia obudzi się wiosna, wiaro, 
Ostatnia opadnij łezko – 
Jutro jest nowy wschód… Odpoczywaj w niebie…
J. Iwaszkiewicz, Elegia

Drogiej Koleżance Iwonce Czerniachowicz i Jej Rodzinie
składam najszczersze wyrazy współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci

Mamy, Leokadii Sznury
Wolą Boga jest rozstanie, nadzieją nasze spotkanie…
Pokój Twojej Duszy
Dziękuję za wspólny spędzony czas.
-Byłaś, Jesteś, Będziesz –
Danuta Nowak
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Borówiec 

photo 

day

Jarosław Janowski zaprasza na:

Zapraszamy miłośników fotografii, 
zawodowców, amatorów, 
posiadaczy aparatów w telefonach 
komórkowych, młodych i seniorów 
do odkrywania ciekawych miejsc w 
Borówcu, nowych i tych 
historycznych, nieznanych 
zakamarków. 
Uczestnicy będą mieli 3 godziny by 
w dowolnych grupach wybrać się w 
różne rejony Borówca i 
fotografować wybrane przez siebie 
obiekty, ludzi i sytuacje. 

06.01.2019 - Stara 

szkola w Borówcu 

start:: g. 10:00

Prezentacja zdjęć: Stara Szkoła g. 13:00

Najciekawsze kadry zostaną opublikowane na 
eborowiec.pl


