
1. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. PIOTROWSKIEJ W SZCZYTNIKACH 
 

Szczytniki, ul. Piotrowska (zachodnia strona); działki nr 87, 118, 58/78, 59/98, 486/33, 453/1, 
454/3, 454/5, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 
 
Zadanie polega  na wybudowaniu chodnika. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Budowa chodnika  
z kostki betonowej niefazowanej, z opornikami betonowymi. 
 
Na osiedlach położonych wzdłuż ul. Piotrowskiej w Szczytnikach mieszka ponad 100 rodzin, 
często z małymi dziećmi. Ul. Piotrowska jest ulicą wąską, o asfaltowej nawierzchni, co często 
powoduje, że kierowcy przekraczają na niej dopuszczalną prędkość. W efekcie negatywnie 
wpływa to na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 
Budowa osobnego pasa ruchu (chodnika) poprawi bezpieczeństwo ruchu wzdłuż tej drogi  
i połączy osiedla położone wzdłuż ul. Piotrowskiej z istniejącym i planowanym chodnikiem 
wzdłuż ul. Wspólnej, oraz pętlą autobusową w Szczytnikach oraz placem zabaw przy ul. 
Wspólnej. 

Bartosz Walter 
Łukasz Kwas 

Wpłynęły dwa wnioski na takie samo zadanie i za zgodą zgłaszających wnioski połączono w jeden. 

 
WYJAŚNIENIE: 

Wstępny zakres chodnika obejmuje odcinek od ul. Wspólnej do ul. Misia Uszatka. Ze względu 

na przewężenia pasa drogowego i konieczność budowy chodnika z przejściami z jednej strony 

ulicy na drugą oraz problemy z odwodnieniem drogi zakres zadania może ulec zmianie. 

 

2. ROZŚWIETLONE BIERNATKI – BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. DEBIECKIEJ, 

WIATRAKOWEJ, LASKOWEJ I ROLNEJ 

Biernatki, ul. Dębiecka, Wiatrakowa, Laskowa, Rolna dz. nr 111, 122, 61, 98, 56/13, 123/1, 

118 

Zadanie inwestycyjno – remontowe będzie polegało na budowie oświetlenia przy ulicach 
Dębieckiej, Wiatrakowej, Laskowej i Rolnej. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz 
komfort życia mieszkańców. 

Budowa oświetlenia w Biernatkach ujętego w projekcie będzie sprzyjała poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców. Przy ulicach, gdzie ma być zamontowane oświetlenie nie ma 
chodników, przez co mieszkańcy wracający do pracy (dzieci wracające ze szkół są zmuszeni 
do poruszania się poboczem drogi, a w okresie słabej widoczności jest to bardzo 
niebezpieczne, teren z wielu stron jest zalesiony, mieszkańcy boja się wychodzić po zmroku, 
przy w/w ulicach powstają nowe domy jednorodzinne i szeregowe, przybywa wielu nowych 
mieszkańców. Oświetlenie ulic zapewni bezpieczeństwo (załącznik nr 1). 



Budowa oświetlenia w Biernatkach ujętego w projekcie będzie sprzyjała poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców. Przy ulicach gdzie ma być zamontowane oświetlenie nie ma 
chodników, przez co mieszkańcy wracający z pracy i dzieci wracające ze szkół są zmuszeni do 
poruszania się poboczem drogi, a w okresie słabej widoczności jest to bardzo niebezpieczne. 
Na Alei Flensa oraz ul. Dębieckiej został wylany nowy asfalt oraz został wyznaczony 
przystanek autobusowy. Dzieci będą wracać ze szkoły lub innych zajęć popołudniowych.  
W okresie jesienno – zimowym, kiedy bardzo szybko robi się ciemno, rodzice musieli 
odbierać dzieci, ponieważ bały się wracać samodzielnie do domu. Teren z wielu stron jest 
zalesiony, mieszkańcy boją się wychodzić po zmroku, a spacerując z psami muszą zabierać ze 
sobą latarki. 

Na tym osiedlu powstają nowe domy jednorodzinne i domy szeregowe, przybywa wielu 
nowych mieszkańców, oświetlenie ulic zapewni bezpieczne powroty do domów oraz atut dla 
nowo przybywających. 

Stanisław Dubiel 

3. PUCHNĄ CI NOGI LUB RĘCE? JEST NA TO SPOSÓB – KOMPLEKSOWA TERAPIA 

PRTZECIWOBRZĘKOWA 

 

Teren całej gminy. 

Projekt skierowany do osób cierpiących z powodu obrzęku limfatycznego kończyn górnych  

i dolnych. Polegać ma na wykonywaniu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, na którą 

składa się: manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie, terapia ruchowa (ćwiczenia) oraz 

pielęgnacja skóry. Terapia odbywać się będzie w ramach wizyty w domu pacjenta. Projekt 

zakłada 10 wizyt, podczas których nastąpić ma redukcja obrzęku. Usługi w całości 

wykonywane będą przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. W ramach projektu pacjent 

zostanie zaopatrzony w komplet bandaży niezbędnych do przeprowadzenia terapii oraz 

otrzyma produkty do pielęgnacji skóry. W celu utrzymania odpowiednich efektów terapii 

pacjent dodatkowo, na koniec terapii zaopatrzony zostanie w odzież uciskową 

(podkolanówki lub pończochy, lub rękaw, bądź inny wyrób w zależności od indywidualnego 

stanu pacjenta). Zgłaszanie osób chętnych (po wcześniejszej akcji promocyjnej w Zakładach 

Opieki Zdrowotnej, aptekach, poprzez informacje zamieszczane w uczęszczanych punktach 

poszczególnych miejscowości) odbywać się będzie telefonicznie, przez samych 

zainteresowanych, a kwalifikacji dokonają fizjoterapeuci podczas wizyt patronażowych, 

którzy to ocenią stan każdej z osób. Do terapii będą mogły przystąpić osoby, u których 

stwierdzony zostanie minimum drugi stopień obrzęku limfatycznego, według skali  

4-stopniowej (chyba, że liczba osób chętnych będzie na tyle mała, że pozwoli na 

zakwalifikowanie osób z mniejszym stopniem obrzęku). Dla wykluczenia wszelkich 

przeciwwskazań, zakwalifikowani podczas wizyt patronażowych pacjenci zobligowani będą 

do odbycia wizyty lekarskiej u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej we własnym zakresie, 

przed rozpoczęciem terapii. 



Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy Kórnik borykający się z problemem 

obrzęku limfatycznego oraz jego odmian. Według ogólnokrajowych danych statystycznych co 

roku z powodu chorób onkologicznych na chorobę tę zapadać może około 13660 osób, co  

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy daje liczbę 8 nowych zachorowań rocznie. Dane 

statystyczne dotyczące zachorowań z pozostałych przyczyn, takich jak m.in. operacje, stany 

zapalne, wypadki komunikacyjne, schorzenia żył, nie są prowadzone. Ze względu na brak  

danych statystycznych dotyczących wybiórczo gminy Kornik, dokładne określenie liczebności 

grupy docelowej jest niemożliwe, ale może to być nawet kilkaset osób. Projekt skierowany 

będzie w szczególności do osób po i w trakcie terapii onkologicznej, szczególnie 

nowotworów miednicy mniejszej (częstość występowania powikłań w postaci obrzęku 

limfatycznego w tym przypadku dochodzi do 60%), kobiet po mastektomii (obrzęk 

limfatyczny występuje w tym wypadku jako powikłanie w 25-40% przypadków), ofiar 

wypadków komunikacyjnych, osób, które przeszły różnego typu operacje, szczególnie 

ortopedyczne, osób, które przeszły zakażenia bakteryjne i pasożytnicze, ludzi w podeszłym 

wieku, oraz młodych, którzy cierpią na wrodzone choroby układu limfatycznego. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia grupy 24 pacjentów, którzy zostaną 

zakwalifikowani do Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. Celami dodatkowymi są: 

rozszerzenie dostępności Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, uświadamianie 

społeczeństwo co do występowania problemu obrzęku limfatycznego oraz prawidłowych 

metod jego leczenia. 

Harmonogram zadania 

1) Akcja promocyjna – udostępnienie plakatów, ulotek, nawiązanie kontaktu  

z przychodniami i aptekami na terenie gminy Kórnik – styczeń 2017 

2) Zapisy telefoniczne i stworzenie listy oczekujących – aktualizowanie na bieżąco – od 

01.02.2017 

3) Wizyty patronażowe – 1.02.2017 – 31.12.2017 

4) Wizyty obejmujące Kompleksową terapię Przeciwobrzękową – 15.02.2017 – 31.12.2017 

5) Zebranie i uporządkowanie dokumentacji medycznej – styczeń 2018 

 

Chorowałaś na nowotwór piersi i twoja ręka puchnie? A może od lat zmagasz się z obrzękiem 

nóg? Znasz kogoś, kto ma takie problemy? W gminie Kórnik, tylko z powodu nowotworów, 

co roku przybywa nawet 8 osób cierpiących na obrzęk limfatyczny, nie licząc pozostałych 

przyczyn, takich jak operacje, stany zapalne, wypadki komunikacyjne, schorzenia żył i inne. 

Biorąc pod uwagę, że to choroba nieuleczalna, w której terapię trzeba powtarzać minimum 

raz do roku, oraz, że w całej Polsce działają TYLKO 3 OŚRODKI oferujące Kompleksową 

Terapię Przeciwobrzękową refundowana ze środków NFZ, rzesze pacjentów są pozostawione 



bez jakiejkolwiek pomocy. Ten projekt to 10 DARMOWYCH drenaży limfatycznych 

wykonanych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę w domu pacjenta, kompresjoterapia  

z wykorzystaniem specjalnych bandaży, które pacjent otrzyma w ramach projektu  

ZA DARMO oraz indywidualnie dobrana odzież uciskowa na zakończenie zabiegów – również 

ZA DARMO. To szansa dla tych, którzy często latami bezskutecznie szukają lekarstwa na 

swoją chorobę. Takich osób jest w naszej gminie wiele, a będzie jeszcze więcej.  

Barbara Piędel 

 

4. KAMIONKI BEZPIECZNE I DOBROSĄSIEDZKIE – WIEŚ – SZKOŁA 
Kamionki – Szkoła Podstawowa, Orlik, Teren dróg 
 

„KAMIONKI BEZPIECZNE I DOBROSĄSIEDZKIE – wieś-szkoła” to projekt mający na celu przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, porządku, oraz możliwości realizacji małych 
wydarzeń w ramach wzmacniania poczucia wspólnoty i dobrosąsiedztwa we wsi Kamionki. 
 
1. Scena mobilna 
2. Stoły do gier 
3. Kosze na śmieci 
4. Monitoring na Orliku 
5. Progi zwalniające  
 
Chcemy, by Kamionki były przyjazne dla mieszkańców i w porozumieniu z Radą Rodziców SP  
w Kamionkach wnioskujemy o inwestycję w zakup mobilnej sceny, która będzie służyć 
zarówno społeczności szkolnej, jak i innym inicjatywom – organizacja koncertów, małych 
nawet osiedlowych pikników itp. Podobnemu celowi będą służyć zewnętrzne stoły do gier 
(tenis stołowy, planszowe) usytuowane na terenie SP w Kamionkach. 
Postawienie koszy na śmieci służyć będzie większemu porządkowi i estetyce miejsc. 
Usytuowanie kamery o dużym zasięgu i wysokiej jakości obrazu na terenie wokół Orlika 
będzie służyć bezpieczeństwu i monitoringowi okolicy. Kamera będzie połączona  
z monitoringiem kórnickim. 
Koncept zakłada wykonanie projektu i zrealizowanie progów zwalniających na ulicy 
Mieczewskiej (kluczowa ze względu na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,  
z uwzględnieniem specjalnych progów umożliwiających przejazd autobusów, które 
jednocześnie uspokajać będą ruch pozostałych pojazdów i zwiększać bezpieczeństwo 
pieszych. W ramach budżetu powstaną także projekty inwestycyjne dla innych ulic – ile, 
zależeć będzie od kosztów przedstawionych przez wykonawców.  
Projekt był konsultowany z mieszkańcami, którzy właśnie w tych obszarach widzą największe 
doraźne potrzeby – jest kompleksowy i służy dobru nie tylko mieszkańców, ale także całej 
społeczności uczniowskiej SP w Kamionkach. 

Magdalena Kossakowska 

 



5. „ROWEROWA GMINA” PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA WRAZ Z INTEGRACJĄ 

MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK POPRZEZ ROWEROWE RAJDY I WYCIECZKI. 

Obszar gminy Kornik, obiekty użyteczności publicznej, lasy, miejsca historyczne. Komunikacja 

będzie przebiegać po drogach publicznych, duktach leśnych i szlakach turystycznych. 

 
Celem zadania jest włączenie jak największej ilości mieszkańców gminy Kórnik w aktywne 
spędzanie czasu, poprzez uczestnictwo w rajdach i wycieczkach. Grupa docelowa to wszyscy 
mieszkańcy, potrafiący i mający kondycję fizyczną do poruszania się rowerem – od dziecka 
do emeryta. Organizowane imprezy mają sprzyjać wzajemnemu poznawaniu się, integracji, 
propagowania aktywnego stylu życia, ochronie zdrowia, rozwijaniu wiedzy ogólnej,  
z wykorzystaniem jedynego środka komunikacyjnego, jakim jest rower. 
 
1) Rajd `Pożegnanie Zimy`  26.02.2017  planowana trasa lasami w Mościenicy 
2) Rajd `Wiosna - ach to Ty`  23.04.2017  planowana trasa Kórnik – Zaniemyśl 
3) Rajd `Lato, lato wszędzie` 11.06.2017  planowana trasa lasami Kórnik – Rogalin 
4) Rajd `Jesienne rowerowanie` 10.09.2017  planowana trasa Szczodrzykowo – 

Drapałka – Robakowo 
5) Rajd `Mamo, tato – orientujemy się w terenie` 01.10.2017 wieczorna impreza Promenada, 

Błonie, Bnin 
 
Sport to zdrowie. Rower to przyjemność. W dobie intensywnego i stresującego trybu życia 
codziennego nasza propozycja umożliwia rodzinne spędzanie wolnego czasu, relaks, 
integrację  oraz wspólną rozrywkę w gronie mieszkańców, nieustająco rozwijającej się gminy 
Kórnik. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy w każdym wieku – młodzieży, rodzin  
z dziećmi, seniorów, aby w sposób zorganizowany, ciekawy i bezpieczny poznawać uroki  
i historię gminy Kórnik. W skład zadania wchodzi 5 tematycznych rajdów (Pożegnanie Zimy, 
Wiosna - ach to Ty, Lato, lato wszędzie, Jesienne rowerowanie, Mamo, tato – orientujemy się 
w terenie), które pozwolą każdemu na znalezieniu dla siebie odpowiedniej formy rozrywki. 
Uczestnictwo może być impulsem do zmiany trybu życia, poprawy ogólnej kondycji fizycznej 
oraz zdrowia. Ostatni realizowany projekt – rajd na orientację będzie miał formę zawodów 
sportowych, za ukończenie których przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Krzysztof Rolnik 

 

6. OŚWIETLENIE GŁÓWNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH DO OSIEDLA ZLOKALIZOWANEGO 

WZDŁUŻ ULICY JEZIORNEJ W SZCZYTNIKACH WRAZ Z OŚWIETLENIEM SKRZYŻOWAŃ 

ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ Z WJAZDAMI NA OSIEDLE W CIĄGU UL. JEZIORNEJ  

W SZCZYTNIKACH. 

(Szczytniku ulice: Sarnia, Szczodra, Szczególna, Szczelinka) 

 

I etap budowy polegać będzie na wykonaniu oświetlenia głównych dróg dojazdowych do 

osiedla zlokalizowanego wzdłuż ulicy Jeziornej wraz z oświetleniem skrzyżowań ścieżki pieszo 



rowerowej z wjazdami na osiedle. Po zakończeniu I etapu inwestycji wzrośnie 

bezpieczeństwo mieszkańców osiedla poruszających się pieszo po ulicach bez wydzielonego 

chodnika oraz znacznie wzrośnie bezpieczeństwo osób poruszających się ścieżką pieszo – 

rowerową dzięki oświetleniu skrzyżowań z wjazdami na osiedle. W kolejnych latach jako II 

etap inwestycji możliwe będzie rozbudowanie oświetlenia na pozostałe ulice, tak by wzorem 

innych miejscowości w gminie ułatwić życie wszystkim mieszkańcom oraz poprawić ich 

bezpieczeństwo. 

 

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników 

ścieżki pieszo – rowerowej. W chwili obecnej zarówno ścieżka pieszo – rowerowa jak i ulice 

prowadzące do dużego osiedla położonego wzdłuż ulicy Jeziornej w Szczytnikach nie 

posiadają żadnego oświetlenia. Wszyscy poruszają się ciemnymi ulicami bez wydzielonego 

chodnika. Dzięki oświetleniu mieszkańcy osiedla zyskają możliwość bezpiecznego poruszania 

się po zmroku, a użytkownicy ścieżki pieszo – rowerowej oraz kierowcy zyskają bezpieczne 

oświetlone skrzyżowania, które sprawią, że będą wzajemnie widoczni. 

Tomasz Buczkowski 

WYJASNIENIE: 

 

Zadanie nie dotyczy oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Jeziornej, tylko 

wjazdów na osiedla przy tej drodze. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017  

z możliwością kontynuowania w 2018. 

 

7. UCZMY SIĘ RATOWAC ŻYCIE 
Gmina Kórnik – sołectwa, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły średnie, 
instytucje użyteczności publicznej, zakłady pracy itp. 

 
Zadaniem jest nauczanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zachowania się w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia lub utraty zdrowia, co wiąże się ze spełnieniem obowiązku 

każdego obywatela wynikającego z obowiązku udzielania pomocy. Obowiązek ten regulują 

przepisy prawne. Za zaniechanie udzielenia pomocy konsekwencje prawne przewiduje art. 

162 Kodeksu karnego, który mówi o tym, że „Koto człowiekowi znajdującemu się  

w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu nie udzieli pomocy, mogąc jej udzielić bez podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”. 

Harmonogram zadania:  

Temat Dla kogo Miejsce 



I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych; 
udzielania pomocy przedmedycznej osobom dorosłym, dzieciom, 
podtopionym; stosowania pozycji bezpiecznej; oceny 
bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego; oceny oddechu i 
tętna u poszkodowanego; wzywania pomocy na miejsce 
zderzenia; zastosowanie AED (automatycznego zewnętrznego 
defibrylatora). Czas około 1 godziny.   
II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 

około 1 godziny. 
III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 

1 godziny. 
IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 

Czas około 1 godziny. 
V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 

użyciem AED). Czas około 1 godziny. 
VI. Podsumowanie 

Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących 
BLS Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

Szkoły 

podstawowe 

I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; udzielania pomocy przedmedycznej osobom 
dorosłym, dzieciom, podtopionym; stosowania pozycji 
bezpiecznej; oceny bezpieczeństwa własnego  
i poszkodowanego; oceny oddechu i tętna u poszkodowanego; 
wzywania pomocy na miejsce zderzenia; zastosowanie AED 
(automatycznego zewnętrznego defibrylatora). Czas około 1 
godziny.   

II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 
około 1 godziny. 

III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 
1 godziny. 

IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 
Czas około 1 godziny. 

V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 
użyciem AED). Czas około 1 godziny. 

VI. Podsumowanie 
Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących BLS 
Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

Uczniowie klas 

gimnazjalnych 

Szkoły 

gimnazjalne 

I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; udzielania pomocy przedmedycznej osobom 
dorosłym, dzieciom, podtopionym; stosowania pozycji 
bezpiecznej; oceny bezpieczeństwa własnego  
i poszkodowanego; oceny oddechu i tętna  
u poszkodowanego; wzywania pomocy na miejsce zderzenia; 
zastosowanie AED (automatycznego zewnętrznego 
defibrylatora). Czas około 1 godziny.   

II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 
około 1 godziny. 

III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 

Uczniowie klas 

średnich 

Szkoły 

ponadpodstawo

we 



1 godziny. 
IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 

Czas około 1 godziny. 
V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 

użyciem AED). Czas około 1 godziny. 
VI. Podsumowanie 
Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących BLS 
Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; udzielania pomocy przedmedycznej osobom 
dorosłym, dzieciom, podtopionym; stosowania pozycji 
bezpiecznej; oceny bezpieczeństwa własnego  
i poszkodowanego; oceny oddechu i tętna  
u poszkodowanego; wzywania pomocy na miejsce zderzenia; 
zastosowanie AED (automatycznego zewnętrznego 
defibrylatora). Czas około 1 godziny.   

II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 
około 1 godziny. 

III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 
1 godziny. 

IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 
Czas około 1 godziny. 

V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 
użyciem AED). Czas około 1 godziny. 

VI. Podsumowanie 
Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących BLS 
Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

Pracownicy 

zakładów pracy 

Zakłady pracy 

I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; udzielania pomocy przedmedycznej osobom 
dorosłym, dzieciom, podtopionym; stosowania pozycji 
bezpiecznej; oceny bezpieczeństwa własnego  
i poszkodowanego; oceny oddechu i tętna u poszkodowanego; 
wzywania pomocy na miejsce zderzenia; zastosowanie AED 
(automatycznego zewnętrznego defibrylatora). Czas około 1 
godziny.   

II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 
około 1 godziny. 

III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 
1 godziny. 

IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 
Czas około 1 godziny. 

V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 
użyciem AED). Czas około 1 godziny. 

VI. Podsumowanie 
Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących BLS 
Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

Członkowie 

instytucji 

użyteczności 

publicznej 

Biblioteki, 

świetlice, 

pływalnia, 

centrum 

handlowe 

I. „BLS co to takiego”? 
Pogadanka na temat podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; udzielania pomocy przedmedycznej osobom 

Strażacy -ochotnicy  Remiza 

strażacka 



dorosłym, dzieciom, podtopionym; stosowania pozycji 
bezpiecznej; oceny bezpieczeństwa własnego  
i poszkodowanego; oceny oddechu i tętna  
u poszkodowanego; wzywania pomocy na miejsce zderzenia; 
zastosowanie AED (automatycznego zewnętrznego 
defibrylatora). Czas około 1 godziny.   

II. BLS osoby dorosłej (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas 
około 1 godziny. 

III. BLS u dziecka (ćwiczenia na manekinie w parach). Czas około 
1 godziny. 

IV. BLS u podtopionego (ćwiczenia na manekinie w parach). 
Czas około 1 godziny. 
V. BLS z użyciem AED (ćwiczenia na manekinie w parach z 
użyciem AED). Czas około 1 godziny. 
VI. Podsumowanie 
Wyjaśnienie wątpliwości. Rozdanie broszurek dotyczących BLS 
Rozdanie mini apteczek (czas około 1 godziny) 

 

Od kilku lat jestem ratownikiem medycznym. Każdego roku spotykam się z coraz większym 
zapotrzebowaniem na szkolnie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. 
W tym roku zostałem poproszony przez organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w czasie trwania finału o prowadzenie punktu nauki zachowania i udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia dla członka rodziny w otoczeniu domowym,  
w przypadku zasłabnięcia osoby w najbliższym otoczeniu szkolnym, pracowniczym czy 
ulicznym oraz w razie innych sytuacjach zagrożenia utraty zdrowia czy życia np. pożaru, 
topienia, kataklizmu czy wypadku drogowego. W najśmielszych przypuszczeniach nie 
spodziewałem się tak ogromnego zainteresowania i potrzeby wiedzy w tej dziedzinie, 
począwszy od najmłodszych do osób dorosłych. Dosłownie, przez cały czas trwania finału 
WOŚP z koleżanką instruowaliśmy młodzież i dorosłych jak zachować się w razie znalezienia 
się w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia bądź życia. 
Po tych do świadczeniach dochodzimy do wniosku, ze w Naszym społeczeństwie jest 
ogromna potrzeba nauczenia obywateli i uświadomienia w tym zakresie. Uważamy, że 
najistotniejsze w tej dziedzinie jest uczenie młodzieży szkolnej, która mając już od młodych 
lat życia wpajany obowiązek i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia utraty 
zdrowia bądź życia, będą potrafili zachować się godnie i profesjonalnie w stosunku do 
zaistniałej sytuacji. Podejmą czynności, które uratują komuś życie i nie będą jak większość 
społeczeństwa gapić się i stać bezradnie. 
Dlatego uważam, że Naszym obowiązkiem jest to, aby wykorzystać Nasze możliwości  
i umiejętności, i zrobić wszystko to co jest możliwe, aby nauczyć dorosłych  młodzież 
ludzkiego odruchu niesienia pomocy i umiejętności jej udzielenia. 
Zapewniamy, że jesteśmy gotowi do przekazania swojej wiedzy i umiejętności w sposób 
najbardziej profesjonalny jaki tylko potrafimy.  

Jacek Pawlak   

8. KOMPLEKS SPORTOWY „MAŁY OLIMPIJCZYK” 

Czmoń ul. Strażacka/Topolwa dz. nr 295/3, 295/4 



„MAŁY OLIMPIJCZYK” – to kompleks sportowy obejmujący budowę boiska wielofunkcyjnego 
36m x 18x umożliwiającego grę w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. 

Prace konieczne do wykonania zadania: 

a) wykonanie podłoża boiska 

b) zakup oraz instalacja osprzętu sportowego do poszczególnych dyscyplin 

c) ogrodzenie boiska 

d) projekt architektoniczny zostanie sfinansowany z budżetu funduszu sołeckiego 

 

Czmoń jest jedną z najbardziej zaludniających się wsi w gminie Kornik, w związku z cym 
przybywa w sołectwie dzieci, a co za tym idzie wzrasta potrzeba dbania o ich rozwój fizyczny. 

Celem stwierdzenia kompleksu „MAŁY OLIMPIJCZYK” jest wyrównanie szans dzieci  
i młodzieży zamieszkałych na wsi, by ich dostęp do obiektów umożliwiających rozwijanie 
talentów sportowych był równie łatwy jak dzieci mieszkających w miastach. 

By hasło „z Czmonia na Olimpiadę” dla naszych dzieci miało realny wymiar. Planowany 
obiekt sportowy byłby także niemałą rozrywką dla nieco strarszych mieszkańców naszej wsi, 
ale przede wszystkim byłoby to jeszcze jedno wspaniałe miejsce na integrację całej naszej 
małej Ojczyzny oraz możliwością do organizowania zdrowego i przyjaznego 
współzawodnictwa pomiędzy sołectwami gminy. 

Beata Karolczak 

WYJASNIENIE: 

Zakres wniosku obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, 

wyposażeniem. Z uwagi na kalkulację kosztów w zakresie wykonania podbudowy i 

nawierzchni boiska wniosek został zaopiniowany pozytywnie z możliwością rezygnacji z 

wykonania ogrodzenia i wyposażenia w sprzęt sportowy (w przypadku przekroczenia 

kosztów w postępowaniu przetargowym). Do kalkulacji wniosku ujęto również opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

 

9. Bezpieczny Kórnik - MONITORING NA KÓRNICKIEJ PROMENADZIE 

Kórnik Promenada na odcinku od punktu widokowego do kórnickiego Zamku. 
 

Zadanie: 
Instalacja kamer monitoringu miejskiego w 3 punktach: 

1. Wieża widokowa na molo 
2. Promenada u zbiegu z ulicą wodną 
3. Promenada przy kórnickim Zamku. 

Podłączenie kamer przy pomocy linii światłowodowych do sieci monitoringu miejskiego. 
 

Efekt: 
Poprawa bezpieczeństwa w „miejskiej” części kórnickiej promenady, w szczególności w godzinach 
wieczornych i nocnych. 



 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kórnik w obrębie „miejskiej” części promenady. 
 
Promenada zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców gminy Kórnik, zarówno w ciągu 
dnia, kiedy jest pełna spacerowiczów, rodzin z dziećmi oraz osób uprawiających sport, jak  
i w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy jest miejscem spotkań młodzieży oraz uprawiania sportu. 
Również turyści odwiedzający Kornik chętnie spędzają czas na promenadzie, tak w ciągu dnia jak  
i w godzinach wieczornych. 
Promenada obok Arboretum i Zamku staje się jedna z wizytówek Kornika, stąd niezmiernie ważne 
jest, żeby zapewnić na niej odpowiedni poziom bezpieczeństwa tak dla mieszkańców gminy jak i dla 
turystów odwiedzających nasze miasto. 

Katarzyna Ernst - Górska 
 

10.  INSTALACJA OŚWIETLENIA PRZY UL. CZEREŚNIOWEJ I WISNIOWEJ  
W BORÓWCU 

 
Borówiec, ul. Czereśniowa- Wiśniowa 

 
Instalacja słupów oświetleniowych od ulicy Wiosennej – poprzez Czereśniową – do ul. Wiśniowej. 

 
Ulica Czereśniowa i Wiśniowa w Borówcu to jedne z ostatnich ulic na których dotychczas nie 
wykonano instalacji oświetleniowej. W ostatnich latach na wspomnianych ulicach wybudowano 
sporo nowych domów. Brak oświetlenia ulicy mocno ogranicza poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. Z racji że jest to teren częstych spacerów mieszkańców Borówca brak oświetlenia 
obniża ponadto bezpieczeństwo spacerujących pieszych. 
Wykonanie instalacji niewątpliwie podniesie poziom bezpieczeństwa i przyczyni się do dalszego 
rozwoju Osiedla Pod Lasem. 

Izabella Schmidt 
 

11.  BEZKRWAWE BOISKO DLA DZIECI CZYLI BEZPIECZNY SPORT W RADZEWIE 

Radzewo ul. Dworzyskowa 3 

Zadanie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Hemetin NS 1300 
(multisportowa nawierzchnia boisk – rodzaj sztucznej trawy) o wymiarach ok. 40m x 20m 
(lub mniejszego mieszczącego się w kwocie do 100 tys zł) wraz z wyszczególnieniem 
(kolorami) boisk do piłki ręcznej, unihokeja i piłki siatkowej oraz ewentualnie (w zależności 
od kosztu całej inwestycji) zakupem atestowanych bramek do piłki ręcznej, słupków do 
siatkówki i postawieniem piłko chwytów za bramkami, a także budową oświetlenia. Jeżeli 
koszt tej nawierzchni byłby zbyt duży to druga w kolejności nawierzchnią, na jakiej by nam 
zależało byłaby sztuczna trawa bezpiaskowa lub półpiaskowa (zależy nam na tym,  
by nawierzchnia była jak najbardziej gładka – odpada więc sztuczna trawa pełno piaskowa  
i ta spotykana na orlikach wypełniania granulatem). Boisko miałoby powstać w miejscu 
obecnie istniejącego boiska asfaltowego, które to boisko zostałoby wykorzystane jako 
podbudowa sztucznej nawierzchni. Budowa obiektu poprawi znacząco bezpieczeństwo 
uczniów i zmniejszy urazowość w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Na obecnie 
funkcjonującym obiekcie przelało się już sporo krwi. Boisko nie będzie wymagało większych 
prac konserwacyjnych po jego wybudowaniu.  



Celem realizacji projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych środowiska wiejskiego – tak, 
aby dzieci nie czuły się gorsze od tych z innych szkół. Największym obecnie problemem  
w Radzewskiej placówce jest ogromna ilość krwawych urazów, jakich doświadczają 
uczniowie, uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego, gdy miejscem realizacji zadań 
programowych jest nieszczęsne boisko asfaltowe. Problem rozwiązałaby zmiana nawierzchni 
tegoż boiska. Spodziewa się także, iż wykonanie powyższej inwestycji podniesie atrakcyjność 
zajęć sportowych dla uczniów i społeczności Szkoły w Radzewie. Możliwa będzie również 
organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych w piłce ręcznej. Budowa boiska pozwoli na 
treningi na dużym boisku (większym niż na Sali) nowopowstałego zespołu unihokeistek  
i unihokeistów. Wzrost atrakcyjności przyszkolnej bazy sportowej mógłby też zachęcić 
rodziców do zapisywania dzieci do Radzewskiej placówki. 

Karol Niemier  

 

WYJASNIENIE: 

Zakres wniosku obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytami, 

wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz wykonaniem ewentualnego oświetlenia. Z uwagi na 

kalkulację kosztów w zakresie wykonania nawierzchni boiska wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie z możliwością rezygnacji z wykonania oświetlenia (w przypadku przekroczenia 

kosztów w postępowaniu przetargowym). Do kalkulacji wniosku ujęto również opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

 

12.  BUDOWA CHODNIKA W ROBAKOWIE UL. SZEROKA OD UL. DWORCOWEJ DO  

UL. TOPOLOWEJ  

 

Chodnik o szer. 1,5 m należy wykonać projekt wykonanie z kostki brukowej o gr. 6 cm,  

po wybudowaniu chodnika nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych. 

 

Celem realizacji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich osób poruszających się ul. Szeroką  

w związku z dużym natężeniem ruchu na ul. Szerokiej. 

 

Andrzej Surdyk 

 

13. BUDOWA CHODNIKA W KAMIONKACH PRZY UL KLONOWEJ W KAMIONKACH 

Realizacja zadania polegać będzie na stworzeniu ciągu komunikacyjnego na ulicy Klonowej  

w Kamionkach. Prace konieczne do realizacji projektu to wykonanie kosztorysów prac, 



określenie technicznych parametrów inwestycji, planu wykonywanych prac oraz uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń i decyzji niezbędnych do wykonania inwestycji. 

Celem realizacji projektu jest budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Klonową  

w Kamionkach. Proponowany projekt dotyczy problemu bezpiecznego poruszania się 

mieszkańców na ulicy Klonowej. Proponowane rozwiązania to budowa ciągu 

komunikacyjnego, który bezpiecznie pozwoli poruszać się mieszkańców w czasie spacerów, 

biegania, jazdy na rowerze czy innej aktywności mieszkańców.  

Bartosz Szczepański 

WYJAŚNIENIE: 

Pierwotnie projekt dotyczył budowy chodnika na ulicach: Platanowej, Klonowej, Jaśminowej, 

Łąkowej i Osiedla Kresowego w Kamionkach. Ze względu na bardzo Duzy zakres kwota 

pierwotnie zgłoszonego zadania przekraczała kwotę BOGK 2017 tj. 200.000 zł.  

W porozumieniu z Autorem wniosku zakres został zmniejszony do ulicy Klonowej na odcinku 

od ul. Jarzębinowej do ul. Platanowej. 

 

14. BORÓWIECKI PARK REKREACJI – PLAC ZABAW I MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNU 

DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU. 

Borówiec, ul. Gruszkowa dz. nr 282/4, 282/6 

Należy wyrównać i ogrodzić teren, zaprojektować miejsce sprzyjające wypoczynkowi na 

świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku, zamontować takie urządzenia jak np. siłownia 

pod chmurką, plac zabaw, stoły do gry w szachy,/ping-ponga, tor rowerowy, skatepark. 

Należy pamiętać również o oświetleniu placu i montażu przenośnych toalet. 

Borowiec jako jedna z najliczniejszych wsi Gminy Kórnik nie dysponuje zapleczem 

rekreacyjno – sportowym odpowiadającym potrzebom jego mieszkańców. Celem projektu 

jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do zabudowy wypoczynku. Borowiecki 

Park Realizacji łączyłoby pokolenia, nie tylko w jednym miejscu ale także w jednym czasie 

uprawia sport, mając świadomość znaczenia aktywności fizycznej. Bezpłatny dostęp do 

urządzeń zachęci jeszcze szersze grono mieszkańców Borówca i okolic do zdrowego stylu 

życia. 

Sylwia Brzoskowska 

 

15. BAJKOWY PLAC ZABAW W KONINKU  

Koninko, dz. ewd.106/2 



Przygotowanie terenu pod zabudowę placu zabaw, polegające na niwelacji terenu – firma 

Sun plus. 

a) Wytyczenie terenu 

b) Zebranie darni według przedstawionego placu zabaw – Sun plus 

c) Wykonanie inwestycji według przedstawionego placu – firma Sun plus. 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej przestrzeni publicznej, 

zachęcającej do aktywności fizycznej i wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci  

i rodziców, dynamicznie rozbudowującego się sołectwa i gminy. 

Jacek Schmidt 

 

16. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA POLANIE PIKNIKOWEJ w SKRZYNKACH 

Zadanie polega na zakupie i montażu min. 5 elementów siłowni zewnętrznej dla dorosłych  

i z elementów dla dzieci (orbitek, jeździec,  podnosiciel nóg, wahadło, twister oraz dla dzieci 

tablice manualne, sześciokąt linowy). 

Celem zadania jest propagowanie aktywności fizycznej dorosłych oraz dzieci. Polana 

Piknikowa w Skrzynkach jest miejscem rekreacji dzieci – plac zabaw – aby zapewnić 

rodzicom, opiekunom aktywne spędzanie czasu w oczekiwaniu na swoje dzieci. Sprzęt służyć 

będzie nie tylko mieszkańcom Skrzynek ale całej społeczności Gminy. 

Beata Bruczyńska 

1. KONARSKI PLAC ZABAW 

Konarskie ul. Długa dz. nr 209/3 

Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. W/w miejsce 
aktualnie jest nieprzyjazne dla dzieci - brak urządzeń umożliwiających im bezpieczną zabaw. 
Część jest połamana, część wybrakowana, część przeznaczona dla wieku 6+. 

 
W calu zapewnienia bezpiecznej zabawy należy przestawić i odnowić istniejący płotek, 
huśtawki skoczki, huśtawkę ważkę oraz wiatę. Wykonać podłoże bezpieczne do zabawy 
(przewidziano podłoże z piasku) oraz zamontować nowe urządzenia. 
Przy nowoczesnej i będącej wizytówką wsi Konarskie świetlicy wiejskiej, stoi strasznie 
zaniedbany, rozpadający się i niebezpieczny plac zabaw dla dzieci – ostatni taki w Gminie 
Kórnik. 
Dzieci nie mają gdzie się wspólnie pobawić a młodzież spotkać.  
Sołectwo dysponuje wystarczająco dużym terenem aby zrobić z niego wspólny punkt 
rozrywki.  



Tworząc nowy plac zabaw zapewnimy dzieciom miejsce gdzie rozwiną swoją kulturę fizyczną 
i postawę społeczną. W ramach budowy przewidujemy montaż huśtawki orle gniazdo 
(dostosowana do zabawy kilkoro dzieci naraz a także dla osób niepełnosprawnych), nowej 
piaskownicy (aktualna straszy wystającymi drzazgami), nowej karuzeli (istniejąca dosłownie 
się rozpada), huśtawki podwójnej z siedziskami z koszykiem i łańcuszkiem (dla młodszych 
dzieci – istniejące siedziska uniemożliwiając zabawę dzieciom w wieku do lat 5), zjazdu 
(uwielbianego przez dzieci i dorosłych) oraz zestawu zabawowego dostosowanego dla dzieci 
w przedziale wiekowym od 2 do 15 lat. Na przedmiotowym terenie dostawione zostaną 2 
ławki dla rodziców oraz 3 kosze na śmieci. 
Nowy plac zabaw dla dorosłych stanie się miejscem odnowienia/nawiązania sąsiedzkich 
kontaktów, będzie miejscem spotkań nie tylko matek z małymi dziećmi. Zaprojektowano go 
tak aby zapewnić zabawę mieszkańcom w dużym przedziale wiekowym. 

 

Katarzyna Kowalska 

 

 


