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PRZYgoTowUją mAPę ZAgRożEń

W dniu 12 lutego Komendant Poste-
runku Policji w Kórniku Paweł Malusiak 
zaprosił przedstawicieli samorządu, re-
prezentantów WODKOM-u, KOMBUS-u, 
OSiR-u, Oazy, OPS-u i komisji bezpieczeń-
stwa do dyskusji na temat tworzenia mapy 
zagrożeń w naszej gminie. Podobne mapy 
mają powstać z inicjatywy Policji na terenie 
całego kraju. Dyskutowano nad sensem 
opracowywania takich map oraz nad ich 
strukturą i kanałami przepływu informacji 
potrzebnych do ich aktualizacji. 

BURmiSTRZ NA TARgAch

Dzień później, czyli 13 lutego burmistrz 
Jerzy Lechnerowski uczestniczył w spo-
tkaniu podsumowującym odbywające się 
na terenie MTP targi Tour Salon, Targi 
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego oraz Targi Wędkarskie. W 
targach gołębi udział brali także kórniccy 
hodowcy Wacław Bachorski i Leszek Or-
lewicz, który otrzymał brązowy medal „Za 
zasługi dla Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski ufundował 
puchar w jednej z kategorii.

KoNSERwAToR w KóRNiKU

Powiatowy Konserwator Zabytków 
Wiesław Biegański gościł 16 lutego w Kór-
niku. Konserwator ma zaopiniować rodzaje 
nawierzchni, które mają być użyte podczas 

modernizacji ulicy Wodnej oraz na Palcu 
Browarowym. Z Wiesławem Biegańskim 
spotkał się Burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz kierownik 
Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak. 

AqUANETEm o KANAliZAcji

Dnia 17 lutego komisja zajmująca 
się planami kanalizacji obszarów naszej 
gminy spotkała się z prezesem Aquanet 
S.A. Pawłem Chudzińskim. Dyskusja do-
tyczyła współpracy samorządu i spółki w 
zakresie budowy i eksploatacji urządzeń 
kanalizacyjnych. Prezes Chudziński przed-
stawił kilka wariantów możliwej współpracy. 
Samorządowcy wykluczyli kanalizowanie 
nowych obszarów za pieniądze spółki, 
gdyż groziłoby to podniesieniem stawek 
za odbiór ścieków na terenie całej gminy. 
Rozważano możliwość wniesienia majątku 
gminy aportem do Spółki, a także rozma-
wiano o możliwościach skorzystania ze 
środków unijnych.

PlANY PowiATU

Dzień później burmistrz Jerzy Lechne-
rowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkali 
się z wicestarostą Tomaszem Łubińskim. 
Analizowano plany Powiatu Poznańskiego 
dotyczące modernizacji dróg na terenie 
naszej gminy. Wicestarosta poinformował, 
że trwają przygotowania do modernizacji 
drogi powiatowej 2477P (ulica Poznańska 
od Szczodrzykowa, poprzez Dachowę, 
Robakowo do Gądek). Projekt tej inwestycji 

zawierający także budowę ścieżki pieszo-
-rowerowej ma być opracowany do 2017 
roku. Realizacja zadania przewidziana jest 
w latach 2018-19.  

RoZmowY 
NA TEmAT dofiNANSowANiA

Także 18 lutego burmistrz Jerzy Lech-
nerowski oraz Anna Biernacka kierująca 
Wydziałem Funduszy Pozabudżetowych 
spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim 
z dyrektorem Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Sylwią Wójcik. Rozmowy dotyczyły dofi-
nansowania utworzenia nowych miejsc w 
przedszkolach dla 3 i 4-latków. Pozyskanie 
środków ułatwi utworzenie przedszkola w 
Kamionkach. Udział w tym programie bę-
dzie konieczny do starania się o dodatkowe 
środki na budowę nowego obiektu. 

SPoTKANiE Z gośćmi Z NiEmiEc

 W dniu 19 lutego na zaproszenie 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go Marka Woźniaka burmistrz Jerzy 
Lechnerowski uczestniczył w spotkaniu z 
Sekretarzem Stanu ds. Europejskich Hesji 
Markiem Weinmeisterem oraz Minister 
Luci Puttrich. Przypomnijmy, że Hesja jest 
regionem partnerskim dla Wielkopolski, a 
Kórnik współpracuje z leżącą w tym landzie 
gminą Koenigstein im Taunus. 

Opr. ŁG

Uwaga Podatnicy! 
istnieje możliwość 

pobrania podstawowych druków
 do rocznego rozliczenia podatku

 (PiT 37, PiT 0, PiT d, PiT 36, PiT 36l) 
w siedzibie 

Urzędu miasta i gminy Kórnik 
w kórnickim ratuszu 

(Plac Niepodległości 1, Kórnik) 
w patio.

informujemy, że z powodu remontu,
w bieżącym roku muzeum 

na Zamku Kórnickim
pozostanie zamknięte wyjątkowo 

o miesiąc dłużej,
to jest do 31 marca 2016.

Pierwszych zwiedzających 
zapraszamy zatem

w piątek, 1 kwietnia 2016.

Za utrudnienia - przepraszamy!

BK PAN

	Klub	Podróżnika	z	Kórnika	
	

Czy	warto	podróżować	z	dziećmi?	
	

Spotkanie	z	rodziną	Mińskich	z	www.jaknajdalej.pl	
Natalią,	Adamem,	Emilką	i	Kajtkiem	

	

17	marca	2016	r.	o	godzinie	19.00	w	restauracji	„Ventus”	
	 	

 Czy	podróże	z	dziećmi,	zwłaszcza	małymi,	mogą	być	przyjemne?		
 Czy	dzieci	będą	coś	z	tych	wyjazdów	pamiętać?		
 Czy	podróż	z	rocznym	dzieckiem	do	Afryki	lub	Azji	jest	bezpieczna?		
 I	czy	ciąganie	dzieci	na	drugi	koniec	świata	ma	w	ogóle	sens?	

	

	
Na	te	i	inne	pytania	spróbują	dać	swoją	odpowiedź	Natalia	i	Adam	–	rodzice	trzyletniej	
Emilki	i	rocznego	Kajtusia.	
W	tle	pojawią	się	zdjęcia	m.in.	z	Bałkanów,	Birmy,	Tajlandii,	Malezji,	Indonezji,	Namibii	
i	Botswany.	
	

Pokaz	uprzyjemnią	(lub	utrudnią)	swoją	obecnością	ich	Kochane	Dzieciaki		
	

	
Zapraszamy!	

	
Wstęp	wolny	

	
	
	

Klub	Podróżnika	z	Kórnika	
email:	podroznik.kornik@gmail.com	

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com	
	 	 Restauracja	„Ventus”	 Kórnickie	

centrum	Rekreacji	i	Sportu	„Oaza”	
ul.	Krasickiego	1,	62‐035	Kórnik	

 BURmiSTRZ 
 miASTA i gmiNY KóRNiK 

iNfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 26 lutego 2016r.  
do dnia  18 marca 2016r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w 
dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone  na cele rolne:
- 1 działka nr  509/2 o powierzchni 0,0022 ha, 1 działka nr 510/3 o powierzchni  
0,0138 ha, 1 działka nr 526/8 o powierzchni 0,0505 ha, 1 działka nr 547 o powierzchni 
0,0057 ha położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin
- 1 działka nr 180/5 o powierzchni 0,4055 ha, 180/6 o powierzchni 0,0732 ha, 
1 działka nr 180/7 o powierzchni 0,0033 ha położone w miejscowości Czmoniec.

Nieruchomości położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin  przeznaczone są do 
dzierżawy jedynie łącznie.

Nieruchomości położone w obrębie Czmoniec  przeznaczone są do dzierżawy jedynie 
łącznie.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675
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1. Dokończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Kempingowej w Bo-
rówcu – przygotowywane są dokumenty 
do ogłoszenia przetargu na budowę sieci. 
Planowany termin zakończenia zadania 
ustalony został na koniec sierpnia br.

2. Budowa wodociągu w mościenicy 
(projekt) – wystąpiono do Aquanet S.A. 
o wydanie warunków technicznych, które 
będą podstawą do dalszego działania.

3. Budowa ulicy Poznańskiej w 
Kamionkach wraz z kanalizacją desz-
czową - ciąg pieszo – rowerowy w ul. 
mostowej (od ul. wilczej do ul. Pio-
trowskiej) wraz z oświetleniem i usu-
nięciem kolizji telekomunikacyjnych 
oraz przebudowę chodnika w ciągu 
ulicy Poznańskiej w Kamionkach na 
odcinku od ul. Stokrotkowej do ul. mo-
stowej – na ulicy Poznańskiej wykonano 
nawierzchnię chodnika, trwają prace w 
zakresie budowy zjazdów. Natomiast w 
ulicy Mostowej wykonano zasilanie do 
oświetlenia oraz trwają prace w zakresie 
nawierzchni ścieżki. Planowany termin 
wykonania zadania do 30.04.2016r.  

4. Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Błażejewie – wystąpiono 
do Powiatu Poznańskiego o podjęcie 
uchwały o powierzeniu Gminie zadania 
zarządzania drogami powiatowymi. 
Zlecono również opracowanie projektu 
budowlanego. Planowany termin za-
kończenia dokumentacji projektowej 
31.05.2016r. 

5. Budowa chodnika w Koninku 
od ulicy Pisarskiej do ul. Drukarskiej  
– zadanie realizowane jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 
rok 2016. Zlecono opracowanie projektu 
budowlano – wykonawczego. Planowany 
termin zakończenia projektu 31.05.2016r.

6. Budowa drogi wraz z kanalizacją 
deszczową na ul. flensa w Kórniku – 
rozpoczęto prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej. Planowany ter-
min zakończenia zadania 31.08.2016r.   

7. Budowa ul. Steckiego w Kórniku 
– rozpoczęto prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej. Planowany termin 
zakończenia zadania 1.08.2016r.

8. modernizacja ulicy harcerskiej 
i Plac Browarowy w Kórniku – została 
przygotowana koncepcja zagospodaro-
wania terenu. Przeprowadzono wstępne 
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. 
Przygotowuje się wystąpienie o wydanie 
pozwolenia Konserwatorskiego.

9. modernizacja ulicy wodnej w 
Kórniku - Przeprowadzono wstępne 
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. 
Przygotowuje się wystąpienie o wydanie 
pozwolenia Konserwatorskiego.

10. Budowa parkingu przy ul. Dwor-
cowej w Kórniku – zadanie przygo-
towywane do realizacji. Wystąpiono z 
wnioskiem o wycinkę drzew.

11. Budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu jeziora Kórnickiego 
(etap III) – trwają ustalenia zakresu oraz 
prowadzone są rozmowy dotyczące uzy-
skania zgód na dysonowanie gruntem na 
cele budowlane. 

12. Budowa kompleksu edukacyj-
nego w północnej części gminy - bu-
dowa gimnazjum, przedszkola wraz 
ze żłobkiem – etap iI – trwa aktualizacja 
dokumentacji w zakresie przygotowywa-
nia materiałów do ogłoszenia przetargu.

13. Budowa kanalizacji w ulicy ce-
lichowskiego w Kórniku - wystąpiono 
do Aquanet S.A. o wydanie warunków 
technicznych, które będą podstawą do 
dalszego działania.

14. Budowa oświetlenia na osie-
dlu przy ulicy cichej w Szczytnikach 
– przekazano materiały do Zamówień 
Publicznych w celu ogłoszenia przetargu 
na budowę oświetlenia. Planowany termin 
zakończenia zadania 30.06.2016r.

15. Kamionkowskie centrum Aktyw-
nego wypoczynku – zadanie realizo-
wane jest w ramach Budżetu obywa-
telskiego Gminy Kórnik na rok 2016. 
Wystąpiono o pozwolenie na budowę 
wiaty, złożono wniosek o wycinkę drzew. 
Ustalany jest zakres budowy placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej.

Wydział Inwestycju
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Informacje na temat Inwestycj gmInnych

Ul. Mostowa  w Kamionkach Ul. Poznańska  w Kamionkach

Al. Flensa

Ul. Steckiego

RUSZYŁA AKcjA STERYliZAcji i KASTRAcji ZwiERZąT 
Uprzejmie informujemy, że od 22.02.2016r. ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt. 
Na terenie Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki któremu poprzez wyko-
nywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt, zarówno posiadających właściciela 
jak i uznanych za bezpańskie ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie 
naszej gminy.

Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt – 
tylko mieszkańcom naszej gminy w wysokości 100% kosztów zabiegu.

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadpopula-
cji zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców. Pomimo krążących mitów dotyczących 
zabiegów, udowodnione zostało, że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa 
lata dłużej niż nie poddane temu zabiegowi. 

Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na infekcje, 
szczególnie dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%. Psy i koty poddane sterylizacji 
nie są zbyt skłonne do włóczęgi, wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają 
mniej kłopotliwych nawyków, jak np. wdawanie się w bójki i znaczenie swego terytorium. 

Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. 
Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokony-
wane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje 
po kilku dniach 

od zabiegu.
Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplano-

wanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt. 

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bez-
pośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu 
oraz uzyskania wszelkich informacji:

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!! 

Nazwa gabinetu 
weterynaryjnego Adres Telefon

Stanisław Makulec  
Lekarz Weterynarii

ul. Młyńska 44, 
KÓRNIK (061) 817 01 67

Gabinet 
Weterynaryjny

 Maciej Grząślewicz

ul. Dworcowa 18, 
KÓRNIK

(061) 817 02 22
601 95 67 00

Gabinet 
Weterynaryjny 

„ARKA NOEGO”

ul. Szafirowa 52, 
KAMIONKI

(061) 664 36 66
(061) 897 14 51

Zdzisław Szymczak
Lekarz Weterynarii

ul. Stodolna 88, 
KÓRNIK (061) 817 03 44

jeden z czytelników zwrócił uwagę 
na niebezpieczne miejsce przy przej-
ściu dla pieszych na początku ul. Po-
znańskiej, przy budynku Zespołu Szkół 
w Kórniku. Notorycznie, w sposób nie-
prawidłowy parkowane są tam pojazdy.

W Kodeksie Drogowym Art. 49 pkt2. 
czytamy, że „zabrania się zatrzymania 
pojazdu: na przejściu dla pieszych, na prze-
jeździe dla rowerzystów oraz w odległości 
mniejszej niż 10 m przed tym przejściem 
lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej 
o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązu-
je także za tym przejściem lub przejazdem”.

W punkcie 4 dodatkowo czytamy, że 
„zabrania się zatrzymywania pojazdów na 
jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej 
punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to 
innych kierujących pojazdami wieloślado-
wymi do najeżdżania na tę linię.”

Pozostawienie pojazdu w odległości 
mniejszej niż 10 metrów od przejścia powo-
duje ograniczenie widoczności chodnika dla 
pojazdów próbujących wyprzedzić zapar-
kowany pojazd i tym samym uniemożliwia 
zauważenie pieszego, który wchodzi na 
przejście. Także wchodzący na przejście 
pieszy ma ograniczone pole widzenia i nie 
widzi nadjeżdżających pojazdów. Sytuacja 
jest jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy 
w tym miejscu próbuje przedostać się 
przez ulicę osoba z wózkiem dziecięcym 
pchanym przed sobą. 

Straż Miejska w Kórniku poucza kie-
rowców nieprawidłowo parkujących swoje 
pojazdy nie tylko w tym miejscu. Ostatnio 
strażnicy wkładają za wycieraczki aut 
niesfornych kierowców żółte kartki z po-
uczeniem. 

Jeśli pouczenia nie poskutkują, za 
parkowanie w tak niebezpieczny sposób 
powinny posypać się mandaty. 

ŁG

Uwaga nIebezpIeczne mIejsce!
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iE W dzisiejszym numerze Kórniczanina 
przybliżymy nieco informacji na temat 
Kromolic, kolejnego sołectwa znajdują-
cego się na mapie gminy Kórnik.

Na wstępie kilka informacji ogólnych.
Sołtysem Kromolic od kilku lat jest Jolanta 

Gańko. Wieś położona jest w dolinie Średzkiej 
Strugi, przy drodze do Krerowa i Januszewa. 
Jej powierzchnia zajmuje 534 ha, z których 
aż 90% stanowią użytki rolne. W sołectwie 
zameldowanych jest 172 osób. 

W ubiegłych roku dzięki działaniom soł-
tysa i rady sołeckiej zakupiono ziemie, którą 
przeznaczono pod funkcje rekreacyjne. Wy-
datkowanie tegorocznego budżetu w wysoko-
ści ok. 15 tysięcy złotych, w znacznej mierze 
przeznaczone jest na zagospodarowanie 
i rozwój wspomnianego terenu. Pani sołtys 
zauważa również potrzebę zakupu i montażu 
jednej lamy ulicznej na końcu wsi (w kierunku 
Krerowa), ponieważ tylko ta część miejsco-
wości nie jest oświetlona.

W Kromolicach nie ma świetlicy wiejskiej, 
dlatego w planach jest zbudowanie wiaty 
pod którą, w czasie zabaw plenerowych 
mieszkańcy mogliby się schować i wspólnie 
spędzać wolny czas, bez względu na panu-
jące warunki atmosferyczne.

Na ten moment Kromolice pochwalić 
się mogą placem zabaw, a także boiskiem 
do piłki nożnej oraz piłki siatkowej – mówi 
Jolanta Gańko. Pomysłem sołtys jest zorga-
nizowanie w niedalekiej przyszłości gmin-
nego turnieju piłki plażowej. Celem imprezy 
byłoby zintegrowanie społeczeństwa oraz 
propagowanie aktywnego wypoczynku.

  Wśród problemów życia codziennego 
pani sołtys wymienia jeden główny – drogi.

O ile droga gminna jest w dobrym stanie, 
o tyle jakość nawierzchni drogi powiatowej 
jest fatalna. Za tą sytuacje odpowiada 
zarząd powiatu. Mimo kilku lat wysyłania 
pism z przedstawieniem problemu, sytu-
acja tkwi w martwym punkcie. Nie podjęto 
żadnych działań, aby drogę wyremontować, 
a problem dziur, kolein i wybojów powraca 
co roku.

Może sytuacja uległaby zmianie, gdyby 
osoby które uszkodziły auto na wspomnia-
nym odcinku drogi informowały o zaistnia-
łym fakcie zarządcę drogi i występowały 
o należne im odszkodowania – komentuje 
sprawę sołtys.

Zosia Fludra

Wieści z kromolic

Sołtys: Jolanta Gańko
Tel. 515 229 686

koloroWA zimA  
W BŁAŻeJeWie   

Tegoroczne  ferie  zimowe  w Błażejewie  
były bardzo wesołe i ciekawe. Odbyło się 
wiele warsztatów dla dzieci i młodzieży. 
Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. WARSZTATY ,,MAŁY INŻYNIER” 
pozwoliły nam na przeprowadzenie wielu 
ciekawych eksperymentów naukowych  
i poznanie podstaw robotyki. Sami zbu-
dowaliśmy według szczegółowej instrukcji 
zamieszczonej w komputerze  pojazdy 
z klocków lego, zaprogramowaliśmy nasze 
pojazdy i bawiliśmy się nimi. 

Na  WARSZTATACH  PLASTYCZNYCH  
wyczarowaliśmy wiele zimowych krajobra-
zów  z papieru, farby i kredek.  

Zajęcia  KLUBU SZACHOWEGO  po-
zwoliły na udoskonalenie umiejętności gry 
w szachy.

Najciekawsze były WARSZTATY  GLI-
NIARSKIE – lepiliśmy z gliny dzbanki, 
bałwany, aniołki, koty i co tylko dusza 
zapragnie. Ulepione  przedmioty zabrali-
śmy do domu. Wiele radości sprawiły nam 
WARSZTATY ŚWIECOWE. Samodzielnie 
wykonane, pachnące świece dekorują 
nasze domy. 

Mamy nadzieję, że ferie zimowe w przy-
szłym roku będą równie udane.

Sołtys Błażejewa

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 83/3, obręb czołowo, 
gmina Kórnik – etap i.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1235 
ze. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, 
gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 7 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 15 marca 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 14:00 (I piętro, sala 106 – przy 
sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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. Uwa-
gi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. na 
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w po-
staci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub opatrzone podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej. Organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem 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.

ZEBRANiE wiEjSKiE 
W RUNOWIe

Informuję, że  29 lutego o godz. 18:00 
w świetlicy w Runowie odbędzie się ze-
branie wiejskie 

Sołtys Runowa

Dzień myśli BrAterskieJ
22 lutego to symboliczne święto przyjaźni pomiędzy skautami i harcerzami obchodzo-

ne na całym świecie w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella. Jak co roku kórniccy 
harcerze spotkali się, aby uczcić to szczególne wydarzenie. Wśród zaproszonych gości 
do harcówki, znaleźli się przyjaciele harcerstwa m.in.: burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski, długoletni dyrektor SP 1 Jerzy Cepka, radna Magdalena Pawlaczyk, 
dyrektor biblioteki publicznej Elżbieta Duszczak. 

W czasie wieczornego spotkania śpiewano wspólnie harcerskie szlagiery, wspominano 
przygody, rajdy, obozy i biwaki. Wszystkim harcerkom i harcerzom, składamy serdeczne 
życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

Czuwaj!
RJ 

Wieści 
z BiBlioteki 

Z wiZYTą w BiBlioTEcE 
i NA PocZciE

17 lutego uczniowie klasy II i III Szkoły 
Podstawowej w Radzewie odwiedziły Bibliotekę 
Publiczną w Kórniku. W związku z Międzynaro-
dowym Dniem Pocztowca – 16 lutego, tematem 
spotkania była poczta i praca listonosza. Pani 
bibliotekarka  Agnieszka Szkudlarek przygo-
towała prezentację na temat funkcjonowania 
poczty, gdzie dzieci dowiedziały się jak to się 
dzieje, że wysłany z jednego miasta list trafia 
do adresata w innym mieście. Wiele ciekawych 
informacji, jak działała poczta od najdawniej-
szych do współczesnych czasów dostarczyły 
krótkie filmy. Potem każda klasa napisała list, 
który samodzielnie wysłali podczas spaceru 

na pocztę. Podczas wizyty na poczcie dzieci 
z zaciekawieniem słuchały informacji o pracy 
urzędnika oraz obserwowały pracę za okien-
kiem. Dzięki tej wycieczce dowiedziały się, że 
można tam nie tylko wysłać list czy paczkę, ale 
także zapłacić rachunki, pobrać pieniądze oraz 
załatwić wiele innych spraw. 

Po powrocie do biblioteki czekała na nas 
niespodzianka, panie bibliotekarki przygotowały 
pokaz eksperymentów w których oczywiście 
brali udział mali naukowcy. Każdy miał możli-
wość przekonania się co to jest ciecz nienewto-
nowska oraz wykonania oceanu w butelce, czyli 
jak się zachowuje woda zmieszana z olejem 
i zabarwiona odrobiną atramentu.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały za-
kładki do książek. Spotkanie odbyło się w rado-
snej atmosferze za co serdecznie dziękujemy. 
Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy 
do szkoły.  

Małgorzata Pawlaczyk

ZEBRANiE wiEjSKiE 
w dZiEćmiERowiE

W dniu 17 marca (czwartek) o godz. 
18:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze za zeszły rok.

Sołtys Dziećmierowa
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W piątek, tj. 5 lutego br., gościliśmy w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku majora 
Wojciecha Koterbę, pochodzącego z Miesz-
kowa, emerytowanego wojskowego, który 
w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o 
powstaniu wielkopolskim, zwracając uwagę 
m.in. na rolę kobiet w powstaniu. Podkreślał 
też zasługi pierwszego dowódcy powstania, 
majora Stanisława Taczaka, urodzonego w 
rodzinnym mieście p. Koterby - Mieszkowie, 
który gdyby żył dzisiaj, byłby sąsiadem 
naszego gościa. W Mieszkowie stoi też 
pomnik Stanisława Taczaka. Mjr Koterba 
przywiózł ze sobą eksponaty - repliki: 
broni palnej z początków XX w., szabli 
oraz sztandaru powstańczego. W prelekcji 
uczestniczyły klasy: Vc i Vd oraz VIb i VIc. 
Koordynatorem spotkania była p. Magda-
lena Stratyńska.

Magdalena Stratyńska

opoWieści 
o powstanIU

Dużym sukcesem zakończył się dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórni-
ku występ na I Konkursie Szkolnej Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowanym 
w sobotę 13 lutego w Akademii  Muzycznej 
w Poznaniu. W grupie solistów wyśpiewali 
aż trzy Złote Dyplomy. Uczennica kl. II- 
Maja Lipska, śpiewała „Motylem byłam”, 
uczeń kl. IV-Filip Sznura zaprezentował 
„Kaczkę dziwaczkę”, a Emilia Pawlak z 
kl. V zaśpiewała „Piosenkę drewnianych 
lalek”. Tym właśnie utworem wywalczyła 
sobie główną nagrodę, jaką jest udział w 
warsztatach wokalnych organizowanych 
we współpracy z Zakładem Emisji Głosu 
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. W grupie zespo-
łów wokalnych Srebrny Dyplom zdobyła 
„Gama”, w składzie: Emilia Pawlak, Natalia 
Stańczewska i Stanisław Ufnalski. Na Kon-

kursie zaprezentowali piosenkę „Etiuda”. 
Podczas występu na widowni kciuki za 
młodych artystów trzymali rodzice.

Na Konkursie spotkało się 52 wykonaw-
ców ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z całej Wielkopolski. Organizatorem była 
Katedra Edukacji Muzycznej w Poznaniu, a 
patronat honorowy nad konkursem przejął 
Wielkopolski Kurator Oświaty.

W skład jury weszli: prof.dr hab. Leon 
Zaborowski (Kierownik Katedry Edukacji 
Muzycznej), dr Teresa Śnitko (Prodziekan 
Akademii Muzycznej) i dr Paweł Łuczak 
(Kierownik Zakładu Emisji Głosu).

Organizatorzy Konkursu szczególną 
uwagę zwrócili na kulturę śpiewu dzieci i 
młodzieży szkolnej poprzez promowanie 
adekwatnego do wieku uczniów repertuaru 
oraz poprzez dbanie o technikę i interpre-
tację wykonawczą.

 Lidia Jakubowska

Dnia 5 lutego dzieci z grupy Biedronki 
z Przedszkola w Szczodrzykowie wybrały 
się w odwiedziny do Domu Seniora w 
Jarosłwcu/k. Środy Wlkp.  Przedszkolaki 
zaprezentowały  przedstawienie świątecz-
ne, które  dostarczyło zarówno dzieciom , 
jak i oglądającym wiele radości. Spotkanie 
odbyło się  w  miłej  atmosferze. Występ  
niezwykle wzruszył pensjonariuszy, a  dzieci 
za włożony  trud i zaangażowanie zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. Oprócz 
oklasków były również pyszne ciasteczka 
i  zaproszenie do ponownego odwiedzenia 
mieszkańców.  

Serdecznie dziękujemy Pani kierownik, 
wszystkim pracownikom i podopiecznym 
Domu Seniora za gościnność. 

Anita Stodulska

WyśpieWAli sukces W AkADemii muzyczneJ

oDWieDziny W Domu seniorA W JArosŁAWcu

dziękujemy  Serdeczie  wszystkim,
 którzy w przeciągu trzech edycji 

Budżetu obywatelskiego gminy Kórnik 
głosowali na Siłownie Plenerową nad dunajem 

i przyczynili się do jej powstania. 
Nasza wspólna wytrwałość została doceniona 

przez Burmistrza i Radę miasta i gminy Kórnik.
      

Dziękujemy  i do zobaczenia na siłowni
Agnieszka i Robert Siejak
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                           Zapraszamy  na DRZWI OTWARTE w Zespole Szkół w Kórniku
                     w czwartek 17 marca 2016 r. o godz. 11:00

                    oraz w sobotę - 2 kwietnia 2016  godz. 10.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
1A KLASA HUMANISTYCZNA 

Proponowane przedmioty rozszerzone: 
- język polski, język angielski, WOS

- współpraca z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1B KLASA MATEMATYCZNO - EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, język angielski, geografia
- Umowa Partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1C KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA 
Przedmioty rozszerzone:

- biologia, geografia lub chemia*, język angielski,   
- Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku - 

Języki obce w liceum: 
- jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego  
- jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki

TECHNIKUM
1TL TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka 
- Umowa Partnerska z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

Współpraca z Politechniką Poznańską oraz  z firmami logistycznymi 
z różnych dziedzin działalności gospodarczej

- kurs obsługi wózków widłowych - praktyki zawodowe
Języki obce w technikum: j. angielski (kontynuacja) i j. niemiecki języki zawodowe.

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik, Tel. (61) 8170 256, fax (61) 8170 256

e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
szkolna strona internetowa: www.zskornik.powiat.poznan.pl

Dzień Otwartych Drzwi
w publicznych przedszkolach 

Miasta i  Gminy Kórnik

Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka w Kórniku, 

Przedszkole nr 2
 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie 

i Przedszkole w Szczodrzykowie 
zapraszają  

wszystkich przyszłych przedszkolaków 
wraz z rodzicami 

na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się;
- 5 marca 2016r (sobota) o godz. 10.00 
w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” 

w Kórniku- Bninie
-  5 marca 2016r (sobota) o godz. 9.30  

w Przedszkolu w Szczodrzykowie
- 19 marca 2016r (sobota) o godz. 9.00 
w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w 

Kórniku
W programie:

- zwiedzanie przedszkola
- zabawy na salach przedszkolnych
- punkty informacyjne dla rodziców

- kawiarenka z małym co nieco

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zabranie 
obuwia domowego dla rodzica i dziecka

Dyrektorki Przedszkoli
Iwona Justkowiak
Magdalena Jankowiak
Barbara Zarzeczna

W sobotę 5 marca w godz. 10:00 – 13:00, 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ul. Armii Krajowej 11, 

zapraszają wszystkich rodziców i uczniów, którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja,  
na spotkanie w ramach 

DNIA TALENTÓW i DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:

• pokazy doświadczeń chemicznych (godz. 10:00 - 10:50)
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze (godz. 11:00 - 13:00)

• występy wokalne i teatralne
• prezentacje szkolnych kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci

• zajęcia plastyczne, językowe, komputerowe, sportowe 
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej

• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, podręczniki, multibooki, 
dywan interaktywny, dziennik elektroniczny.

Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie znają naszej szkoły.

Z okazji dNiA KoBiET mężczyźni z gimnazjum 
im. Powstańców wielkopolskich w Robakowie  

serdecznie zapraszają Panie 
(wraz z osobami towarzyszącymi) 
na wystawę malarstwa pt. „oNE” 

Bogdana Galewskiego.
wSTęP wolNY

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do wzięcia 
udziału w drugiej edycji Biegu Robaka 18 marca 2016 o godz. 

9.00 w Robakowie.
Regulamin Biegu oraz szczegółowe informacje na stronie 

szkoły: 
www.gimnazjumrobakowo.kornik.pl

Do zobaczenia na mecie!

                                     organizatorzy ii BiEgU RoBAKA
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Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

serdecznie zapraszają 
kandydatów 

do zerówki i klasy pierwszej 
wraz z rodzicami
z miejscowości 

Borówiec, Jaryszki, Kamionki, Koninko, 
Szczytniki, Świątniczki

na Drzwi Otwarte,
 które odbędą się 

27.02.2016 roku ( sobota).
Rozpoczęcie spotkania 9:00, 

zakończenie 11:00.
Prosimy zabrać obuwie sportowe.

Bal Karnawałowy w szkole
Dnia 2 i 9 lutego w naszej szkole odbyła 

się zabawa karnawałowa. Karnawał to miła 
tradycja przepełniona muzyką i zabawą. 
Dzień ten był dniem długo wyczekiwanym 
przez wszystkich uczniów, którzy chcieli 
się bawić. Zabawa była bardzo udana i 
dostarczyła dzieciom wiele przeżyć, radości 
i atrakcji. Podczas balu towarzyszyły nam 
dobrze znane  Minionki i  Myszka Mini.

Walentynki 
Poniedziałek 15 lutego upłynął w na-

szej szkole w kolorach czerwieni oraz w 
atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko 

to z okazji Walentynek. 
Samorząd Uczniowski zorganizował 

pocztę walentynkową. Na korytarzu została 
ustawiona czerwona skrzynia, do której 
uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka. 
Następnie walentynkowe amorki odpowied-
nio posegregowały pocztę,  a listonosz roz-
dały wszystkim adresatom pocztę podczas 
apelu. Na apel przybyli uczniowie z klas  0 
– III w czerwonych strojach oraz z sercami 
w dłoniach. Nie zapomniano o odpowiedniej 
dekoracji świetlicy i klas– wszędzie pojawiły 
się ozdoby w kształcie serc.

Monika Stołowska

Wieści ze szkoŁy W kAmionkAch

Zakończył się już kolędowy czas. W na-
szym przedszkolu to okres szczególnie 
piękny, wyjątkowy, rodzinny. Spotkania 
bożonarodzeniowe w każdej z sześciu 
przedszkolnych grup były wielkim wyda-
rzeniem dla całych rodzin. Dzieci najmłod-
sze razem ze swoimi rodzicami obejrzały 
„Szopkę Bożonarodzeniową” w wykonaniu 
Teatru Cieni LATARENKA. Starsze dzieci 
w towarzystwie rodziców piekły pierniczki 
w PYCHOTKOWIE. W grupie czterolat-
ków dzieci spotkały się ze swoimi 
rodzicami na wspólnej jasełkowej 
scenie, a u 5- latków, rodzice 
zagrali wesołe świąteczne przed-
stawienie dla swoich dzieci. Nasze  
najstarsze przedszkolaki przygo-
towały inscenizację o wieczorze 
wigilijnym, a po niej usiedliśmy 
wspólnie przy wigilijnym stole, z 12 
potrawami i opłatkiem. Mnóstwo 
wzruszeń i świątecznej radości 
oraz kolędy, kolędy, kolędy… 
Radość wspólnego kolędowania 
postanowiliśmy pokazać także 
poza przedszkolem. Kilka popołu-
dniowych oraz sobotnich spotkań 
i chór Śpiewających Włóczykijów 
był gotowy do występów. Naszą 
śpiewającą grupę stanowiły dzieci 
z przedszkola oraz nasi absolwenci 
i rodzice. Nad całością czuwał Piotr 
Rogaliński, artysta prowadzący 
warsztaty aktorskie z dziećmi 
w naszym przedszkolu. Wyśpie-

wując piękne, stare kolędy i pastorałki, przy 
dźwiękach basów, skrzypiec, bębnów i in-
nych instrumentów, wystąpiliśmy w kościele 
w Borówcu i w Kamionkach. 

To już za nami… a co przed nami? 
Radość występowania na scenie małych 
i dużych pozwala snuć plany na kolejne 
wspólne przedsięwzięcia. Teraz przygoto-
wujemy musical, który wystawimy wiosną 
z okazji Dnia Dziecka, jako niespodziankę 
od rodziców dla dzieci.

A tymczasem, do naszego przedszkola 
w Borówcu, zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych zapisaniem dziecka na rok 
szkolny 2016/2017. W sobotę 5 marca 
zapraszamy na DRZWI OTWARTE, a zaraz 
po Wielkanocy ruszamy z zajęciami ada-
ptacyjnymi, w których uczestniczyć będą 
mogły wszystkie nowo zapisane dzieci wraz 
z rodzicami.

Ewa Ziętek

Artystyczne DziAŁAniA  „śpieWAJĄcych WŁÓczykiJÓW” Przedszkolaki z Szczodrzykowa świętują-

 „WAlentynki 
śWiĘto chŁopcA i DzieWczynki”
 Walentynki obchodzone są na całym świecie jako święto 

miłości. Również w naszym przedszkolu upłynęły na wzajemnym 
okazywaniu sobie życzliwości, dobroci i przyjaźni. W tym dniu 
wszystkie przedszkolaki ubrane na czerwono spotkały się, aby 
uczestniczyć we wspólnej zabawie. Były konkursy, zagadki i 
wesołe pląsy przy muzyce. Tradycją w naszym przedszkolu jest 
poczta walentynkowa. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały 
walentynkowe kartki dla wybranego przez siebie kolegi lub kole-
żanki. W ten sposób okazały swoje sympatie. Miłym zaskocze-
niem była dla nas ogromna ilość przygotowanych „walentynek”. 
Zaskakujące jest, jak najmłodsze dzieci szczerze i otwarcie oka-
zują radość, przyjaźń i sympatię w stosunku do innych. Wspólna 
zabawa dostarczyła wielu radosnych wrażeń, dzień ten zapisał 
się w pamięci przedszkolaków jako miłe wspomnienie.

Agnieszka Sójka 
Przedszkole w Szczodrzykowie
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Akcja dla

      
   ADAMA!
 ADAMA!
WYMIEŃ NAKRĘTKI
NA EKOTORBĘ. 

Aby pomóc Adamowi przynieś zakrętki od butelek PET
 do Wydziału Promocji Gminy (Plac Niepodległości 41)

a otrzymasz ekotorbę (ilość toreb ograniczona)
Możesz także pomóc przekazując swój 1% podatku
wpisując w PIT: FUNDACJA DZIECIOM “ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

 KRS 0000037904 z dopiskiem: 27683 SARNOWSKI ADAM

Akcja dla
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Aby promować 
najciekawsze walory regionu, 

przygotowano publikację 

Paszport 
do parków 

krajobrazowych 
Wielkopolski. 

Podobnie jak w klasycznym
 paszporcie, również i w tym 
można przybijać pieczątki, 
uzyskiwane w wybranych, 

godnych odwiedzenia obiektach, 
które dla posiadacza paszportu oferują 

specjalnej zniżki.
 Po uzyskaniu odpowiedniej liczby 

pieczęci uzyskuje się prawo 
do posiadania odznaki 

Przyjaciel Parków 
Krajobrazowych Wielkopolski.

Po zakończeniu akcji 
losowanie nagród.

Paszport otrzymać można 
w wydziale Promocji Umig Kórnik, 

Kórnik - Plac Niepodległości 41 
w godzinach urzędowania.

Akcja trwa do 30 listopada 2016 roku.

W ramach listopadowej promocji 
książki „w Kórniku czy malinach”  część 
dochodu z jej sprzedaży – zgodnie z zapo-
wiedzią - zostały przeznaczone na zakup 
siana dla Akiry. Bardzo dziękujemy! 

Akira jest ośmioletnim koniem , który 
wskutek niespodziewanemu złemu zbiegowi 
okoliczności trafił w ręce handlarza końmi. 
Udało się zapobiec złemu losowi i dzięki po-
mocy i wsparciu dobrych ludzi trafiła nieopodal 
Kórnika pod gościnny dach  wspaniałych 
i wyrozumiałych gospodarzy o wielkim sercu 
i życzliwości. Niezbędne jest jednak wsparcie 
w formie żywności dla Akiry.

Cały czas zbieramy  dla Akiry chleb . 
W tym celu obok domu przy ul. Strzeleckiej 
16 w Kórniku wystawiony jest w piątki i soboty 
pojemnik do którego można wrzucać chleb 
i inne pieczywo oraz  marchew, buraki, jabłka 
– smakołyki i witaminy w jednym.

Z góry dziękuję w imieniu swoim i Akiry.
Przy okazji podziękowania dla dobrych 

ludzi  z Kórnika i Gądek, którzy systematycznie 
przynoszą chleb dla Akiry.  

Magda Marczak

AkcJA chleB DlA koniA

ReJON 1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI,  BORÓWIEC: Brzoskwi-
niowa, Nad Jeziorem, Czereśniowa, Ogrodowa, Drapałka, Okrężna, 
Gruszkowa, Szkolna, Gruntowa, Śliwkowa, Kempingowa, Urocza, 
Klonowa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa, Ładna, Zakątek, Morelowa, 
Zakole, Na Górce, Zielona, Na Uboczu  - 8.03.2016 r. 

ReJON 2a  - DACHOWA  - 7.03.2016 r.

ReJON 2b  - SZCZODRZYKOWO- 2.03.2016 r.

ReJON 2c  - GĄDKI - 31.03.2016 r.

ReJON 3a  - ROBAKOWO- 16.03.2016 r.

ReJON 3b  - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
- 24.03.2016 r.

ReJON 4a - BORÓWIEC: Dębowa, Rekreacyjna, Dojazd, Uro-
czysko, Kręta, Warzywna, Kwitnąca, Widokowa, Leśna, Zacisze, 
Łąkowa, Zaułek, Mała Rekreacyjna, Zielona Dolina, Na Skarpie, 
Zielona Polana, Piaskowe, Żródlana, Polna, Poznańska, Prosta

- 27.02.2016 r.

ReJON 4b - BORÓWIEC: Maślakowa, Borowa, Nad Potokiem, 
Borowikowa, Pod Borem, Borówkowa, Pod Lasem, Buczynowa, 
Podgrzybkowa, Bukowa, Poprzeczna, Deszczowa, Poziomkowa, 
Fiołkowa, Prawdziwkowa, Główna, Różana, Graniczna, Skwer 
Brzozowy, Grzybobranie, Skwer Topolowy, Jagodowa, Słowikowa, 
Jesionowa, Sosnowa, Jeżynowa, Spółdzielcza, Jęczmienna, Stru-
mykowa, Karmelowa, Świerkowa, Kozakowa, Wierzbina, Kurkowa, 
Wolniewicza, Labirynt Wodny, Wrzosowa, Lisa Witalisa, Zapomnia-
na, Leśna Polana, Żurawinowa - 27.02.2016 r.

ReJON 5a - KONINKO- 31.03.2016 r.

ReJON 5b  SZCZYTNIKI- 3.03.2016 r.

ReJON 6 - KAMIONKI: Agatowa, Modelarzy, Bazaltowa, Na 
Skraju Lasu, Brylantowa, Opalowa, Chabrowa, Porannej Rosy, Cy-
namonowa, Promienna, Diamnetowa, Rubinowa, Długie, Rumian-
kowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, Granitowa, Spokojna, Kamienna, 
Szafirowa, Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, Szybowników, 
Krzemienna, Świt, Leśny Zakątek, Topazowa, Lotnicza, Waniliowa, 
Makowa, Wiklinowa, Mieczewska, Wodna - 5.03.2016 r.

ReJON 7 - KAMIONKI: Akacjowa, Łąkowa, Leśna, Brzozowa, 
Magnoliowa, Liliowa, Bukowa, Modrzewiowa, Lipowa, Bułankowa, 
Mostowa, Lisia, Cedrowa, Murarska, Sosnowa, Dębowa, Nad Ko-
ple, Sportowa, Dolna, Nowa, Stokrotkowa, Grabowa, Orzechowa, 
Topolowa, Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, Jaśminowa, Pio-
trowska, Wichrowa, Jodłowa, Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, 
Polna, Wilcza, Kasztanowa, Poznańska, Wypoczynkowa, Klonowa, 
Przy Łowisku, Zacisze, Konwaliowa, Rogalińska, Zielna, Kresowe, 
Rolna - 5.03.2016 r.

ReJON 8  - BIERNATKI: Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, 
Rekreacyjna BŁAŻEJEWO: Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna, Po-
lna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska 
BŁAŻEJEWKO DĘBIEC PRUSINOWO - 2.03.2016 r.

hArmonogrAm oDBioru oDpADÓW WielkogABArytoWych
ReJON 9a - CZMONIEC CZMOŃ - 7.03.2016 r.

ReJON 9b  - DWORZYSKA KONARSKIE RADZEWO 
TRZYKOLNE MŁYNY CZOŁOWO - 30.03.2016

ReJON 10 - CELESTYNOWO KROMOLICE PIERZCHNO 
RUNOWO DZIEĆMIEROWO KÓRNIK ul. Czereśniowa 
KÓRNIK ul. Katowicka - 24.03.2016 r.

ReJON 11a - KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości,          
Pl. Powstańców Wlkp., ul. Harcerska, ul. ks. Jabłońskiego, ul. Ko-
legiacka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna, 
ul. Poznańska, ul. Szkolna, ul. Średzka, ul. Wodna, ul. Wojska 
Polskiego, ul. Woźniaka, ul. Zamkowa, ul. Reja, ul. Słowackiego, 
ul. Mickiewicza - 19.03.2016 r.

ReJON 11b - KÓRNIK Al. Flensa, os. Białoboka, ul. Celichow-
skiego, ul. E. Pohla, ul. Modrzewiowa, ul. Parkowa, ul. Prowent, 
Biernatki Al. Flensa, Biernatki ul. Laskowa, Biernatki ul. S. Nowaka, 
Biernatki ul. Gawrycha, Biernatki ul. St. Toboły, Biernatki ul. Wia-
trakowa- 19.03.2016 r.

ReJON 12 - KÓRNIK ul. Asnyka, ul. 20-go Października,            
ul. Dworcowa, ul. Św. Floriana, ul. Działyńskich, ul. Weymana,      ul. 
Fredry, ul. Z. Steckiego, ul. Kołłątaja, ul. Kantego, ul. Krasickiego, 
ul. Młyńska, ul. Krótka, ul. Leśmiana, ul. Patriotów, ul. Potulickiej, 
ul. Staszica, ul. Stodolna, ul. Strzelecka, ul. Wiatraczna, ul. Wró-
blewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zamoyskiego

- 19.03.2016 r.

ReJON 13 - BNIN ul. Akacjowa: ul. Armii Krajowej, ul. Kościelna, 
ul. Biernacka, ul. Lipowa, ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, ul. Brzozowa, 
Pl. Jesionowy, ul. Bukowa, ul. Rynek, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa,     ul. 
Dębowa, ul. Szeroka, ul. Dojazd, ul. Świerkowa, ul. Droga Kalejska, ul. 
Topolowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. Jaśminowa, ul. Wrzosowa, 
ul. Jeziorna, ul. Żwirowa, ul.Jodłowa, Błażejewo ul. Zacisze, ul. Kalino-
wa, ul. Kasztanowa - 29.03.2016 r.

ReJON 14 - BNIN ul. Czołowska, ul. Droździka, ul. Fludry, ul. 
Grześkowiaka, ul. Witosa, ul. Kanałowa, ul. Wójkiewicza,                ul. 
Konarska, ul. Kasztelana Jarosta, ul. Krauthofera, ul. Zwierzy-
niecka, ul. ks. Janasika, ul. Żurowskiego, ul. Ładna, Błażejewo 
os. Przylesie, ul. Michałowskiego, ul. Mikołajczyka, ul. Molińskiej-
-Wojkowskiej, ul. Radosna, ul. Śremska, ul. Wieruszowskiego, ul. 
Trąmpczyńskiego, BŁAżEjEwo os. Przylesie - 29.03.2016 r.

w wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, Agd), meble, 
kanapy, sofy, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospo-
darstw domowych takie jak: przetermnowane leki 
i chemikalia, farby i lakiery.

  odpady będą odbierane przez mobilny punkt 
gromadzenia odpadów problemowych

  Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję 
do godz. 7.00

  firmy z teneu gminy Kórnik, mogą zgłosić potrze-
bę wwozu tego typu odpadów za dodatkową opłatą 
pod numerem telefonu 61 28 511 w.140
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36.

UKS „TKd – Kórnik”

organizacja turniejów taekwondo:
Viii otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika

Vi gwiazdkowy Turniej Taekwondo dzieci.
5 000,00 zł.

37.

organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży 
oraz przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników w zawodach 

krajowych i międzynarodowych
25 000,00 zł.

38.

KKK Shotokan Raven

Zakup profesjonalnej maty do sztuk walki „Tatami” 0,00 zł.
39. organizacja szkoleń i treningów karate dzieci uzdolnionych sportowo. 4 000,00 zł.

40.
Przygotowanie i uczestnictwo zawodników kórnickiego Klubu Karate 

Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate.

2 000,00 zł.

41. organizacja iV otwartego Turnieju Karate dzieci i młodzieży o Puchar 
Burmistrza miasta i gminy Kórnik – Raven cup 2016 4 000,00 zł.

42.
Grupa Rowerowa Szczytniki - 

Koninko

Promocja zdrowego stylu życia podczas aktywnego spędzania czasu – 
przygotowanie i realizacja czwartego szczytnickiego rajdu rowerowego 

– pt. Rowerowy zawrót głowy.
4 000,00 zł.

43. Promocja zdrowego stylu życia podczas aktywnego spędzania czasu – 
przygotowanie i realizacja ii Kórnickiego maratonu Turystycznego 0,00 zł.

44.
KSS Kotwica

organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
dyscyplinie sportu – piłka nożna. 190 000,00 zł.

45. ogólnopolski Turniej gRZEśKowiAK KóRNiK cUP 2016 6 000,00 zł.

46. KSS Kotwica ogólnopolski Turniej BiAŁA dAmA cUP o Puchar Burmistrza miasta i 
Gminy Kórnik. 7 000,00 zł.

47. Towarzystwo młodzieży 
Sportowej  KS Szczytniki

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży. 6 000,00 zł.

48. fundacja Piotra Reissa Akademia Piłkarska Reissa – popularyzacja zdrowego trybu życia 
poprzez treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Kornik. 0,00 zł.

49. KS AViA organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez 
zorganizowany system szkoleniowo wychowawczy w zakresie piłki nożnej. 10 200,00 zł.

50. fundacja Akademii 
wychowania fizycznego Trener Gminny 0,00 zł.

ogóŁEm 480 000,00 zł.
 Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1.
Stowarzyszenie Smartness

odjazdowy Bibliotekarz – V Edycja, Kórnik 2016 2 000,00 zł.
2. festiwal i przegląd muzyczny Batyskaf 2016 8 000,00 zł.
3.

Stowarzyszenie „życzliwi 
dwójce”

Poznajemy naszą ojczyznę i jej dziedzictwo kulturowe i narodowe – Toruń. 500,00 zł.

4. Rewizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w szkołach 
partnerskiej gminy Bukowina Tatrzańska 2 000,00 zł.

5. Tajemnice początków Państwa Polskiego – 1050 rocznica chrztu Polski 1 000,00 zł.

6. henrykowi Sienkiewiczowi, laureatowi Nagrody Nobla, w 100 rocznicę 
śmierci poświęcamy 610,00 zł.

7. Stowarzyszenie Otwarte 
Skrzynki Spotkanie kultywujące tradycję nocy świętojańskiej. 500,00 zł.

8. fundacja „APjA” muzyczny spacer wśród książek 4 000,00 zł.
9.

Stowarzyszenie ogończyk

Poznań wart poznania 2016 1 000,00 zł
10. Kórnickie ślady w gołuchowie 1 000,00 zł.

11.
Kultywowanie lokalnej tradycji kultury oraz tradycji przez Stowarzyszenie 

Kulturalne ogończyk na rzecz współpracy partnerskiej gminy Kórnik z 
zaprzyjaźnionym miastem partnerskim Köenigstein - Niemcy

0,00 zł.

12. Stowarzyszenie Przyjazny 
Borówiec

ABc Tradycji. warsztaty, polskich tańców ludowych – sezon 2016 0,00 zł.
13. Nowe lekcje w Starej Szkole. Koncerty, wystawy, spektakle – sezon 2016 2 000,00 zł.

14.
Kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 

intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”

Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki. 0,00 zł.

15. festyn integracyjny „Razem możemy więcej”.
 

1 500,00 zł.

16. Związek harcerstwa 
Polskiego chorągiew 

Wielkopolska
hufiec Kórnik 

im. Tytusa hr. działyńskiego

Uroczyste obchody święta Niepodległości – koncert laureatów konkursu 
recytatorskiego „wpisani w historię” 800,00 zł.

17. wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką. 570,00 zł.

18. XVi Powiatowy konkurs recytatorski „ wpisani w historię” 2 000,00 zł.

19.
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919

Organizacja obchodów 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 1 500,00 zł.

20. Stow. Teatralne legion henryk Sienkiewicz – wielkopolanka maria Radziejewska 0,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. Polski Związek wędkarski
Koło Kórnik

Zawody o Puchar Burmistrza 2 000,00 zł.
2. Kórnickie Spotkania z Biała Damą 2 000,00 zł.

3. międzyszkolny Uczniowski
 Klub Sportowy Poznań

organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 
Przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych w imprezach. 18 000,00 zł.

4. fundacja PBg Basket junior całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki 
PBG Basket Junior. 3 000,00 zł.

5. Wielkopolskie Stow. Turystyki 
i Rekreacji wodnej wARTA 17.Spływ Kajakowy warta Tour 2016 1 000,00 zł.

6. Stow. „otwarte Skrzynki” Budowa boiska do piłki siatkowej – plażowej i piłko chwytów. 0,00 zł.

7. Stowarzyszenie Biegowe 
Brylant Kórnik

7. PZU festiwal Biegowy Krynica-Zdrój. Udział członków kórnickiego 
stowarzyszenia Brylant Kórnik oraz mieszkańców gminy Kórnik w 

międzynarodowej imprezie jako reprezentacji gminy Kórnik.
8 000,00 zł.

8. OSP Kamionki Spartakiada moje boisko orlik. 0,00 zł.
9. Stowarzyszenie wsi czołowo i Turniej tenisa stołowego w czołowie dla mieszkańców wsi gminy Kórnik 600,00 zł.
10. Stowarzyszenie Przyjazny 

Borówiec
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży dwie grupy młodzieży 800,00 zł.

11. Bieg przełajowy 1 000,00 zł.

12. Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobom z 

Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 

„Klaudynka”

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 
tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy. 

„Klaudynkowe warsztaty sportowe” 0,00 zł.

13.

organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży 
podopiecznych stowarzyszenia reprezentujących gminę w imprezach 

powiatowych – XV Powiatowe igrzyska „Sprawni inaczej” i XV 
Powiatowy Turniej Bocci

1 500,00 zł.

14.
Parafia Rzymskokatolicka

pw. bł. matki Teresy z Kalkuty w 
Kamionkach

i Kamionecki turniej w piłkę halową dla dzieci i młodzieży. 500,00 zł.

15.
mUKS wieża Kórnicka

Kórnicka liga Szachowo – warcabowa. Edycja Vi – Sezon 2016 2 800,00 zł.

16. Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej i reprezentującej mUKS „wieża 
Kórnicka” w szachach i warcabach oraz organizacja zawodów. 10 000,00 zł.

17.

UKS Sokół Robakowo

dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo 0,00 zł.

18.
Vi memoriał im. Powstańców wielkopolskich w piłce halowej dla 
szkół podstawowych i gimnazjów. V mistrzostwa gminy dla szkół 

podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej. 400,00 zł.

19. Vi otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów 
o Puchar Burmistrza miasta i gminy Kórnik. 500,00 zł.

20. Stowarzyszenie Kultury 
fizycznej Sportowy luboń

współorganizowanie imprez sportowych.
organizacja mistrzostw Polski w Seedbadmintonie/crosmintonie. 1 600,00 zł.

21. Stowarzyszenie Kultury 
fizycznej Sportowy luboń

współorganizowanie imprez sportowych. organizacja mistrzostw 
wielkopolski w Speedbadmintonie/crossmintonie 0,00 zł.

22.

Stowarzyszenie UKS 
„jedynka-Kórnik”

Szkolenie dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa
 w sekcji kolarskiej UKS – jedynka Kórnik. 0,00 zł.

23. XVii ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza 6 000,00 zł.

24. XViii ogólnopolski wyścig na rowerach górskich.
XlV wielki festyn Rowerowy dla dzieci. 2 500,00 zł.

25. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS – jedynka Kórnik. 85 000,00 zł.
26. Kórnicka Amatorska liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł.
27. Kórnicka liga Siatkówki Amatorów 2 600,00 zł.

28. śladami Robin hooda, legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja 
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Łucznictwie. 10 000,00 zł.

29. Udział zespołu UKS – jedynka Kórnik (SKS Sokół Radzewo) w 
rozgrywkach iV ligi tenisa stołowego 1 000,00 zł.

30. „ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie
XVi cykl turniejów w tenisie stołowym, strzelectwie i rzucie lotką.” 2 000,00 zł.

31. Piąte Radzewskie spotkania z badmintonem – sezon 2016. 1 000,00 zł.
32. UKS „dwójka Kórnik” organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie. 4 000,00 zł.
33. Organizowanie imprez sportowych. 1 000,00 zł.

34. UKS „dwójka Kórnik”

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
wioślarstwie. Przygotowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych. 
organizowanie imprez sportowych. organizowanie zajęć sportowych i 

popularyzacja zdrowego stylu życia.

13 000,00 zł.

35. UKS oAZA Kórnik

organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
taekwondo olimpijskim, uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach 

sportowych, współorganizowanie imprezy sportowej i Kolejski XVi ligi 
Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika.

25 000,00 zł.

Wyniki konkursÓW nA DofinAnsoWAniA
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. KKK Shotokan Raven organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego. 0,00 zł.

2. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kórnik - Akcja lato 2016 r. 17 000,00 zł.

3. UKS Dwójka Kórnik Organizacja kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych. 
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik 0,00 zł.

4. OSP Kamionki wycieczka Kamionki – Zielona góra 1 000,00 zł.
5. Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna. 1 000,00 zł.

6.
Stowarzyszenie 

motocyklistów „mAd dogS” 
Kórnik

motocyklowy dzień dziecka w domu dziecka w Bninie 1 000,00 zł.

7. Stowarzyszenie Przyjazny 
Borówiec letnie warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł.

8. UKS TKd-Kórnik” organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKd Kórnik. 0,00 zł.

9.
ZhP chorągiew wielkopolska 
hufiec Kórnik im. Tytusa hr. 

działyńskiego
harcerski obóz szkoleniowo - wypoczynkowy 8 000,00 zł.

10.

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Z 

Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 

„Klaudnyka”

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych
 i wypoczynkowych

1 900,00 zł.

11. WST i RW Warta 18. Spływ Kajakowy „integracja 2016” 2 000,00 zł.

12. fundacja Piotra Reissa „Sportujmy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa
 z Gminy Kórnik 0,00 zł.

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
bł. matki Teresy z Kalkuty w 

Kamionakch

letnie wakacje – Kaszuby dzieci i młodzieży z Parafii pw. bł. matki 
Teresy z Kalkuty. 2 000,00 zł.

14. światowe dni młodzieży 2016
dzieci i młodzieży z Parafii pw. bł. matki Teresy z Kalkuty 0,00 zł.

ogóŁEm 34 900,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r. 

1. Stowarzyszenie wsi czołowo ii festiwal rodzinny wsi czołowo 1 000,00 zł.
2. OSP Kamionki Aktywne mamuśki ii – Zajęcia dla malucha. 1 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Otwarte 
Skrzynki święto płodów rolnych – kuchnia regionalna 800,00 zł.

4. Stowarzyszenie Przyjazny 
Borówiec dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2016 2 000,00 zł.

5. Grupa Rowerowa Szczytniki - 
Koninko

wycieczka autokarowa Toruń, ciechocinek, mająca na celu poznawanie 
ciekawych unikalnych zakątków w Polsce. 3 000,00 zł.

6.
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej
Zarząd okręgowy w Poznaniu

organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji  społeczności lokalnych. 3 000,00 zł.

7. fundacja „dBAjmY o 
ZdRowiE” w naszych wsiach razem bawimy się i ćwiczymy 0,00 zł.

8. fundacja „dBAjmY o 
ZdRowiE” w naszych wsiach razem bawimy się i ćwiczymy 0,00 zł.

9.
ZhP chorągiew wielkopolska 
– hufiec Kórnik im. Tytusa hr. 

działyńskiego
Betlejemskie światło pokoju w gminie Kórnik. 300,00 zł.

ogóŁEm 15 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. fundacji Edukacji Społecznej 
„EKoS”

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie 
matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota żabka” (XVi 

Edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota żaba” (XXiii Edycja)
drugi etap i zakończenie Konkursów 2014/15

1 500,00 zł.

ogóŁEm 1 500,00 zł.

21.
Stowarzyszenie Teatralne 

legion

warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej. 3 000,00 zł.
22. Królowie, damy i rycerze w Kórniku -  żywe Szachy. 2 000,00 zł.
23. w 220 rocznicę urodzin hr. Tytusa działyńskiego 0,00 zł.

24.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe im. ks. Szczepana 

Janasika

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe wyposażone w peleryny paradno-
ochronne podczas uroczystości z gminami partnerskimi w kraju i 

partnerami z krajów europejskich a także z krajowych i europejskimi 
Stowarzyszeniami Strzeleckimi.

1 920,00 zł.

25.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych poprzez 
opracowanie i wydanie publikacji w języku polskim, niemieckim i 

angielskim, dotyczącej 270 lat historii istnienia Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego oraz jego dorobku od reaktywacji w roku 1987 w 
perspektywie 30-lecia wzajemnych kontaktów o współpracy struktur 

samorządowych i Bractwa kurkowego gminy Kórnik z partnerami krajów 
europejskich i europejskimi Stowarzyszeniami Strzeleckimi.

10 000,00 zł.

26.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku 
z przygotowaniami oraz organizacją spotkań i strzelania o tytuł Króla 
i mistrza okręgu Poznańskiego Bractw Kurkowych,(którym aktualnie 

jest członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego),podczas 
uroczystości Białej damy w Kórniku

2 500,00 zł.

27.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w 
związku z obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego z okazji 25-lecia współpracy z Europejskimi 

Stowarzyszeniami Strzeleckimi w Europie na największym na światowym 
487 spotkaniu Schutzenfest hannover 2016.

3 000,00 zł.

28.

Stowarzyszenie Byłych 
żołnierzy oraz Sympatyków 
31 Kórnickiego Dywizjonu 

Rakietowego Obrony 
powietrznej w Kórniku

Publiczne obchody święta Stowarzyszenia Byłych żołnierzy oraz 
Sympatyków 31 KdR oP w Kórniku i Rocznicowego święta Kórnickiego 

dywizjonu Rakietowego obrony Powietrznej. Zjazd związków i 
organizacji o charakterze wojskowym w tym kombatanckich, z którymi 

Stowarzyszenie współpracuje.

1 000,00 zł.

29.

Podróż wojskowo-historyczna do rejonu Zgorzelca w rejon walk o 
forsowanie Nysy Łużyckiej 2 Armii wojska Polskiego wiosną 1945 r. 
Złożenie hołdu poległym żołnierzom 2 Armii wP na największych w 

Polsce cmentarzu wojennym żołnierzy polskich w Zgorzelcu. Zwiedzanie 
rejonów forsowania rzeki.

1 000,00 zł.

30.

Podróż wojskowo-historyczna do miasta winna góra.  grób – sarkofag 
gen. jana henryka dąbrowskiego twórcy legionów Polskich we 
włoszech i generała wojsk Księstwa warszawskiego, dowódcy 

wielkopolskiej Brygady Kawalerii w 1939 r. uczestnika walk nad Bzurą. 
900,00 zł.

31.
fundacja Zakłady Kórnickie

Xii Edycja letniego festiwalu „muzyka z Kórnika”. 30 000,00 zł.
32. w cieniu drzew – spotkania w Arboretum Kórnickim 2 500,00 zł.
33.

OSP Kamionki

cyfrowe warsztaty – roboty w remizie. 0,00 zł.
34. Spotkanie z mikołajem 0,00 zł.
35. gminny dzień Stażaka i 70-lecie oSP w Kamionkach. 8 000,00 zł.
36. XVi festyn Rodzinny w Kamionkach 0,00 zł.
37. Kamionkowe spotkania z kulturą 0,00 zł.
38. iV festiwal produktu lokalnego 1 200,00 zł.
39. ii inspirujące podróże 0,00 zł.
40. Seniorzy na start 1 000,00 zł.
41.

Stowarzyszenie Aktywna 
mościenica

Zagroda Kórnicka „w spiżarni naszych dziadków” 5 000,00 zł.

42. Kulturalne wędrówki 1 000,00 zł.

43.
Stowarzyszenie

„Towarzystwo ku Upiększaniu 
miasta Kórnika.” wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” w KcRiS oAZA. 7 000,00 zł.

44. Stowarzyszenie motocyklowe 
„mAd dogS” Kórnik Vi wściekła majówka z Klubem motocyklowym mAd dogS Kórnik 3 000,00 zł.

45.
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
bł. matki Teresy z Kalkuty w 

Kamionkach
Parafiada 2016 2 000,00 zł.

46. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. m.B. Królowej Rodzin warsztaty dawnych polskich pieśni nabożnych. ii Edycja – Sezon 2016 2 000,00 zł.

47. fundacja Ars Actica muzyka działyńskich z kórnickich zbiorów 0,00 zł.

48.

Kórnickie Towarzystwo 
śpiewacze – chór 

Zamku Kórnickiego 
castellumcantans

Koncert „castellum catans” 3 000,00 zł.

49.
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. wojciecha w 
Kórniku-Bninie

Uporządkowanie terenu i postawienie tablic informacyjnych na 
półwyspie Szyja, gdzie zlokalizowane są dwa zabytki archeologiczne. 10 000,00 zł.

ogóŁEm 130 000,00 zł.
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NAjSTARSZA gRUPA 
ZAwodNicZEK mRóZ 

jUż w hiSZPANii

Od połowy lutego najstarsza ośmio-
osobowa grupa zawodniczek Mróz 
Jedynka Kórnik w składzie Weronika 
Humelt, Natalia Morytko, Sabina Napie-
ralska, Nikol Płosaj, Natalia Radzicka, 
Alicja Ratajczak, Stefania Staszel, oraz 
najstarsza stażem w klubie Viktoria 
Żegleń, dzięki głównemu sponsorowi 
Państwu Marii i Wojciechowi Mróz, ma 
możliwość przygotowania się do chyba 
najważniejszego w swojej bogatej już 
karierze, sezonu kolarskiego na niezwy-
kle malowniczych hiszpańskich trasach 
w okolicach Calpe. Calpe to europejska 
stolica kolarstwa. Tutaj trenuje więk-
szość najlepszych zawodowych grup 
na świecie. Sezon kolarski w Europie od 
trzech tygodni trwa na dobre, a prawie 
wszyscy kolarze swoje przerwy między 
startami spędzają również w Calpe. Za-
wodniczki Mróz miały okazję spotkać na 
treningu min naszego Mistrza Świata Mi-
chała Kwiatkowskiego. Również w Cal-
pe ok. 2 miesięcy w okresie zimowym 
spędza najlepsza polska męska grupa 
zawodowa CCC Polkowice z kórnicza-
ninem na czele, Mateuszem Taciakiem. 
Calpe jest niezwykłe, szczególnie jeśli 
dopisuje pogoda, a i tej nie brakuje na-
szym zawodniczkom. Temperatura na 
razie kształtuje się od 15-21*c, a klimat 
morza śródziemnego i idealne wręcz 
tereny do treningu, pozwalają zwiększać 
intensywność, bez żadnych skutków 
ubocznych. A gdy lutowy trening, odby-
wa się w krótkim rękawku, to już z góry 
wiadomo, że plany treningowe zostaną 
zrealizowane w stu procentach. Jak na 
razie w ciągu pięciu dni treningowych 
udało się przejechać blisko 500km. 
Mamy nadzieje, że tak pozostanie do 
samego końca. W pierwszy dzień mar-
ca sześć zawodniczek przenosi się do 
Lloret de Mar (również Hiszpania), by 
tam dalej kontynuować przygotowania. 
Natomiast 9 marca dojedzie kolejna gru-
pa juniorów i juniorów młodszych, gdzie 
prawie do świąt wielkanocnych będą 
budować bazę kilometrową przed se-
zonem. Nikol Płosaj 11 marca wylatuje 
na Filipiny na Akademickie Mistrzostwa 
Świata, natomiast Natalia Morytko na 
torowe mistrzostwa Świata do Włoch. 
Pierwsze starty krajowe zaplanowano 
na weekend po świętach Wielkanocnych 
na Dolnym Śląsku, podczas otwarcie 
sezonu w Dzierżoniowie i Sobótce. Na-
tomiast na bieżąco poczynania Grupy 
kolarskiej Mróz Jedynka Kórnik, można 
śledzić na facebooku i stronie interneto-
wej klubu - www.mrozjedynkakornik.pl. 

             Paweł Marciniak

W dniu 13.02.2016 roku grupa 13 rad-
nych gminnych, jeden radny powiatowy 
oraz sekretarz naszej gminy udali się na 
XVII regionalne zawody radnych, wójtów, 
burmistrzów oraz prezydentów i starostów 
w tenisie stołowym do Witkowa. 

Konkurencje tenisa stołowego odbywały 
się osobno dla wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów i starostów oraz osobno dla radnych 
z podziałem na mężczyzn i kobiety. Wśród 
załogi z Kórnika było 5 kobiet.

Poziom zawodów był bardzo wyrówna-
ny – choć niezbyt wysoki. Brak umiejętności 
zastępowany był dobrym humorem i dobrą 
zabawą. Rywalizacja była zacięta i zwycię-
żyli najlepsi.

Gmina Kórnik wróciła z pucharem za 
zajęcie I miejsca w kategorii gmin. Radni 
wywalczyli także III miejsce dla powiatu po-

znańskiego w rywalizacji między powiatami.
Równolegle z zawodami w tenisie 

stołowym odbywały się inne, rekreacyjne 
konkurencje towarzyszące.

Radni z Kórnika zajęli drużynowo II 
miejsce w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Po raz kolejny udowodnione zostało, 
że grupa jest siłą. Liczna reprezentacja 
z Kórnika nie miała sobie równych.

Oprócz pucharów drużynowych zdobyte 
zostały też medale indywidualne: I miejsce 
w rzucie ringo, III miejsce w strzelaniu z bro-
ni pneumatycznej oraz III miejsce w rzucie 
kośćmi. Jedyną konkurencją bez sukcesów 
naszych radnych pozostał rzut lotkami.

Podsumowując wyjazd można uznać za 
bardzo udany. Pełen sukces!

DP

zmAgAniA sAmorzĄDoWcÓWWykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówny-
wania szans tych rodzin i osób;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej

Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów 
społecznych dotyczących ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, 

niepełnosprawności 10 000,00  zł.

2. Związek Kombatantów  R.P. 
i B.w.P. wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych i ubogich 
kombatantów. 2 000,00 zł.

3. Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych i ubogich 
kombatantów. 0,00 zł.

4.

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej

Zarząd okręgowy w Poznaniu

organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych. 0,00 zł.

5. organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii 
europejskiej. 8 000,00 zł.

6. organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii 
europejskiej. 0,00 zł.

7. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i ubogich. 2 500,00 zł.

8. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i ubogich. 0,00 zł. 

9. Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i 
zagrożonym społecznie. 3 500,00 zł.

10. Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i 
zagrożonym społecznie. 0,00 zł.

11. Stowarzyszenie emerytów i 
Rencistów oświaty Kórnickiej

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla emerytów i rencistów 
oświaty kórnickiej oraz osób wspierających stowarzyszenie. 1 000,00 zł.

ogóŁEm 27 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową 

„Klaudynka”

Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy 4 000,00 zł.

2. „w zdrowym ciele zdrowy duch” 22 000,00 zł.

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
bł.  m. B. Królowej Rodzin 

misterium męki Pańskiej z udziałem osób z niepełnosprawnością. 
Warsztaty i pokaz 2016 4 000,00 zł.

ogóŁEm 30 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności;

lp. NAZwA oRgANiZAcji NAZwA ZAdANiA Kwota przyznana 
w 2016 r.

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla każdego. 1 500,00 zł.
2. Stowarzyszenie wsi czołowo dzieci i młodzież i pomocą w czołowie. 1 500,00 zł.

ogóŁEm 3 000,00 zł.

tyDzień pomocy osoBom pokrzyWDzonym przestĘpstWem 
ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 r. „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem”. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych 
przestępstwem.

W tych dniach w trakcie pełnionych dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad 
i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców 
Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, 
Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów, a także Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Pełna lista punktów konsultacyjnych znajduje sie na stronie: 

http://www.poznan.uw.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

Prokuratura Rejonowa w środzie wlkp. informuje, że w dniach 22-27 lutego 2016 r. prokuratorzy tej placówki 
w godzinach urzędowania, w siedzibie Prokuratury (środa wlkp., ul. daszyńskiego 5)

będą pełnić dyżury udzielajżc bezpłatnych porad pokrzywdzonym  
Opr. ŁG
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W sobotę 13 lutego na basenie POSIR 
przy ul. Chwiałkowskiego odbyły się XVI 
Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w 
pływaniu w kategorii Masters. Ratownik 
KCRiS Oaza - Michał Sawala zdobył I miej-
sce w wyścigu na dystansie 50 m stylem 
klasycznym (kat. C) z czasem 32,11 sek., 
uzyskując tym samym trzeci najwartościow-
szy czas całych zawodów.

ZF

finAŁoWA czWÓrkA 
nie DlA kotWicy

Futsalistki trener Violetty Biegańskiej po 
awansie do fazy play-off spotkały się z LKS 
Strzelec Gorzyczki Głogówek. 14 lutego 
na hali w Kórniku odbył się pierwszy mecz. 
Niestety zakończył się zwycięstwem przy-
jezdnych 4:1. Honorową bramkę dla Kotwicy 
w tym spotkaniu trafiła Hanna Cerajewska. 
Tydzień później, czyli 20 lutego dziewczyny 
udały się na rewanż do Gorzyczek. Aby 
awansować do finału EFK musiały wygrać 
przewagą 4 bramek. Pierwsza połowa 
zakończyła się remisem 2:2. We znaki 
dała się znów pięta Achillesowa Kotwicy - 
skuteczność. Ostatecznie mecz zakończył 
się porażką Kotwicy 3:6. Bramki strzelały: 
Cerajewska, Suchorowska i Boguszyńska. 
Te dwie porażki przekreśliły drogę ekipy 
Biegańskiej po medale. 

"To było coś nowego i myślę, że jak na 
debiut poszło nam bardzo dobrze. Mogłyśmy 
spróbować swoich sił na hali za co jesteśmy 
wdzięczne zarządowi Kotwicy i Pani Trener. 
Chciałybyśmy także serdecznie podzięko-
wać wszystkim kibicom, którzy przychodzili 
na OAZIĘ oglądać nasz zespół w akcji. Mam 
nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie" 
- powiedziała jedna z zawodniczek.

W finałowej czwórce znalazły się: LKS 
Strzelec RB Gorzyczki Glogówek, UAM 
Poznań, AZS UJ Kraków i Gol Częstochowa. 
Finał w Poznaniu w dniach 27-28 luty. 

AC

zImowy tUrnIej baDmIntona
13 lutego na sali gimnastycznej w Radzewie zainaugurowane zostały „Piąte Radzewskie 

Spotkania z Badmintonem – sezon 2016”. Tradycyjnie na początku roku do rywalizacji przystąpili 
młodsi adepci rakiety i lotki, walczący o laury w Kórnickiej Lidze Badmintona Dzieci i Młodzieży. 
O zwycięstwo w Zimowym Turnieju Badmintona rywalizowało 14 zawodników, 9 dziewcząt i 5 
chłopców. W obu kategoriach zwyciężyli obrońcy mistrzowskich tytułów za sezon 2015, tj. We-
ronika Matuszewska (Gimnazjum w Kórniku) oraz Mikołaj Nowak (Gimnazjum w Robakowie). 
Na drugich miejscach znaleźli się Kinga Banecka (SP w Radzewie) oraz Michał Najewski (Gim. 
w Kórniku). Trzecia miejsca wywalczyli Roksana Toboła (SP w Radzewie) i Tomasz Frąckowiak 
(SP w Radzewie). Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i co najcenniejsze, punkty do 
klasyfikacji generalnej cyklu, który organizuje Stowarzyszenie UKS – Jedynka Kórnik, a wspiera 
Urząd Miejski w Kórniku. Kolejne zmagania na radzewskich kortach w kwietniu.

Karol Niemier

We wrześniu 2015 roku wyodrębniona 
została sekcja kórnicka koszykówki chłop-
ców szkół podstawowych w ramach Basket 
Akademii będącej fundamentem piramidy 
szkoleniowej Basketu Poznań. Jednocześnie 
ruszyły rozgrywki w ramach Wielkopolskiej Ligi 
Minikoszykówki, do których nasi chłopcy zostali 
zgłoszeni. Dotychczasowe mecze, w więk-
szości, odbywały się na wyjeździe, a w lutym 
zostały zaplanowane  w Ośrodku Sportowym 
OAZA w Kórniku.

Kórnicka drużyna jest bardzo młoda, a w 
rozgrywkach często spotyka się z przeciwni-
kami starszymi (nawet o 2-3 lata od niektórych 
chłopców reprezentujących Kórnik) i do tego 
bardziej licznymi. Ale wola walki, olbrzymie 
zaangażowanie i intensywne treningi pod okiem 
wykwalifikowanego trenera, Pana Aleksandra 

Szóstki, doprowadziły do pierwszych zwycięstw.
Chłopcy z Basket Akademii Kórnik zyskali 

ostatnio nowego kibica, którego można nazwać 
Pierwszym Kibicem Gminy Kórnik, Pana Jerze-
go Lechnerowskiego. Na spotkaniu z panem 
burmistrzem chłopcy z olbrzymim zapałem 
opowiadali o emocjach, jakie niosą ze sobą 
treningi i mecze, jak odbierają porażki i sukcesy, 
jakich maja idoli koszykówki i o jakim sprzęcie 
marzą. Mamy nadzieję, że chłopcy zarazili Pana 
Burmistrza koszykarską pasją.

Chcemy zachęcić innych chłopców do 
przyłączenia się do Basket Akademii Kórnik 
i zaprosić na treningi, które odbywają się we 
wtorki i czwartki od 16.00 do 17.30 w kórnickiej 
OAZIE. Telefon kontaktowy do trenera: 
691577961

HB

kokokokokoszykÓWkAsport szkolny
miSTRZoSTwA gmiNY 

w KoSZYKówcE SP 10/12.02.2016
W hali KCSiR OAZA Kórnik odbyły się 

mistrzostwa gminy szkół podstawowych 
w koszykówce dziewcząt i chłopców. Organi-
zatorem  zawodów była Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku.

Pierwsze miejsce wśród chłopców zdo-
była Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie. 
Zespół w składzie:Krzysztof Maślanka- ( 22 
pkt.),Marcin Kuźma (13 pkt.), Kamil Tyliński (8 
pkt.),Adrian Rataj i Hubert Wojciński( po 6 pkt.) 
, Dominik Czechach i Szymon Stypczyński po 
2 pkt., Tomasz Zawada, Igor Gierszewski, Woj-
ciech Kujawa, Mieszko Zięta będą reprezento-
wali gminę Kórnik w zawodach powiatowych.

Bnin wygrał wszystkie mecze: z Kórnikiem 
17:2, z Radzewem 26:5 i Szczodrzykowem 
18:4.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Kórniku wygrywając mecze  5:2 
z Radzewem,8:6 z Szczodrzykowem .Trzecie 
miejsce po wygraniu meczu z Radzewem 
18:6 zajęło Szczodrzykowo a czwarte szkoła 
z Radzewa. Najwięcej punktów w turnieju 
zdobyli: z Bnina- Krzysztof Maślanka-22, 
Marcin Kuźma -13, z Szczodrzykowa -Marcel 
Kujawa-10,  Kamil Tyliński z Bnina i Maciej 
Bartkowiak z Radzewa po 8 pkt. oraz z  Kór-
nika - Dominik Filipiak-6.

Turniej dziewcząt wygrała  zdecydowanie 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku. Zespół 
w składzie: Ola Szmajdzińska-22 pkt., Maria 
Pyrzowska-12 pkt.,Agniewszka Szekiełda-9 
pkt., Zofia Wartecka i Agata Tomczak po 8 
pkt., Barbara Gorzałczana i Emilia Guziana 
po 6 pkt., Barbara Wartecka -2 pkt. Julia 
Szpak, Dominika Jakubczak, Agata Tomczak 
pokonał: Szczodrzykowo 21:9, Bnin 36:10 
i Radzewo 18:4.

Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta 
z Szczodrzykowa, które pokonały 18:2 szkołę 
z Radzewa i zremisowały z Bninem 10:10. Ra-
dzewo po wygraniu meczu z Bninem 20:11 za-
jęło trzecie miejsce a szkoła z Bnina czwarte.

Najwięcej punktów dla swoich szkół zdoby-
wały dla Kórnika:  Ola Szmajdzińska- 22, Maria 
Pyrzowska-12, Agnieszka Szekiełda- 9, dla 
Szczodrzykowa: Maja Baranowska-12 i Zofia 
Śmigielska-9, dla Radzewa Sylwia Rumińska 
– 12 oraz dla Bnina Nikola Rozmiarek -16.

Dziewczęta z Kórnika i chłopcy z Bnina 
będą reprezentować gminę w zawodach 
powiatowych.

Zawody sędziowali nauczyciele szkół bio-

rących udział w mistrzostwach, wspomagani 
p. Hubertem Nowickim i uczennicami z Gimna-
zjum w Kórniku: Martyną Boguszyńską i Martą 
Kaźmierczak.

gmiNNA SiATKówKA gimNAZjów 
11.02.2-2016

Organizatorem zawodów było Gimnazjum 
w Robakowie. Zawody odbyły się w hali KCSR 
OAZA w Kórniku. Grano do trzech wygranych 
setów. 

Gimnazjalistki z Kórnika pokonały siatkarki 
z Robakowa 3:2 .Po zaciętej walce o końco-
wym wyniku meczu zadecydował  tie-break. 
Punkty w  poszczególnych setach: 25:19, 25:22, 
18:25, 25:27,17:15.

Z kolei w meczu chłopców mecz wygrali 
gimnazjaliści z Robakowa 3:0. Siatkarze z Kór-
nika  musieli uznać wyższość przeciwników 
przegrywając w setach : 25:27, 25:23, 25:19.

Gimnazjalistki z Kórnika i gimnazjaliści z Ro-
bakowa wystąpią w zawodach powiatowych.

Awans wywalczyły: Martyna Boguszyń-
ska, Marta Kaźmierczak, Nataklia Szymczak, 
Karina Bugzel, Laura Szar, Justyna Rumińska, 
Dominika Joppek, Jagoda Tomczak, Martyna 
Piasecka, Ola Stankiewicz, Iwona Czechak, 
Agata Radziejewska z Kórnika oraz siatkarze 
z Robakowa: Alan Kujawa, Adam Baran, Domi-
nik Kuchta, Dawid Pawlak, Dariusz Konowrocki, 
Adrian Sikora, Jakub Ciszewski, Dariusz Sała-
maszek, Mikołaj Wrzesiński, Jacek Norkiewicz, 
Filip Szymkowiak. 

AwANS KoBiET w miSTRZoSTwAch 
PowiATU w UNihoKEjU

Bardzo dobrze zaprezentowały się dziew-
częta i chłopcy Zespołu Szkół w Kórniku, 
którzy na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju 
szkół ponadgimnazjalnych wywalczyli srebrne 
i brązowe medale. W zawodach , które odbyły 
się w Swarzędzu 10 lutego 2016 dziewczęta 
zajęły drugie miejsce  i wywalczyły awans na 
zawody rejonowe. W zespole grały: Agnieszka 
Wulbach, Weronika Karpińska, Marta i Kinga 
Pelczyk, Sandra Frąckowiak, Marta Błaszak, 
Maria Urbanowicz, Zuzanna Wojtkowiak. 
Agnieszka Wulbach, Weronika Karpińska, 
Marta i Kinga Pelczyk, Sandra Frąckowiak, 
Marta Błaszak, Maria Urbanowicz, Zuzanna 
Wojtkowiak. „Dziewczęta rozgrywki rozpoczęły 
meczem z faworytkami turnieju zespołem ze 
Swarzędza. Spotkanie przez dwie pierwsze 
tercje było wyrównane lecz gospodynie celniej 
uderzały i prowadziły 5:1. Wydawało się, że 
nic ciekawego się już nie wydarzy lecz do 
końca walczące reprezentantki naszej szkoły 
fantastycznie zafiniszowały i strzeliły 3 bramki 

dominując do końca nad faworytkami. Zabrakło 
jednak jednego trafienia do remisu. W drugim 
meczu dziewczęta zagrały świetnie taktycznie, 
obrończynie pod wodzą Weroniki Karpińskiej 
dały strzelić tylko jedną bramkę zespołowi 
z Mosiny. Marta Pelczyk przekazywała piłki do 
ataku naszej snajperce Agnieszce Wulbach, 
która trafiała bez trudu do bramki. Agnieszka 
w całym turnieju zdobyła najwięcej bramek 
trafiając  6 razy. Marta Pelczyk zdobyła jedną 
bramkę.” ZS 1 Swarzędz –ZS Kórnik 4:3, ZS 
Kórnik - ZS Mosina 4:1.

Drużyna hokeistów w składzie: Sebastian 
Grząślewicz, Filip Kotecki, Filip Kujawa, Arka-
diusz Tomaszewski, Jakub Szymankiewicz, 
Tomasz Talarski, Kacper Surdyk, Karol Jaskuła, 
Jakub Ignasiak, Mateusz Jankowski, Marcin 
Tomaszewski po zaciętej ale przegranej walce 
z faworytami mistrzostw ZS 1 Swarzędz i ZS 
Mosina zajęli miejsce trzecie.

PóŁfiNAŁ miSTRZoSTw PowiATU 
w PiŁcE KoSZYKowEj dZiEwcZąT

lUBoń  15.02.2016.
Koszykarki Gimnazjum w Kórniku reprezen-

towały naszą gminę w zawodach powiatowych. 
Szkoła zajęła w półfinale rozgrywek drugie 
miejsce i nie awansowała do finału.              

Dziewczęta walczyły zacięcie z gimna-
zjalistkami z Lubonia, ale niestety po zejściu 
z boiska za faule Martyny Boguszyńskiej 
i Justyny Rumińskiej przegrały mecz 22: 
25.W meczu z Mosiną wygrały zdecydowanie 
43:17.W całym turnieju najwięcej punktów dla 
Kórnika zdobyły:

 Martyna Boguszyńska - 29, Jagoda Tom-
czak, Justyna Rumińska i Martyna Piasecka po 
9,Natalia Szymczak- 5, Dominika Joppek- 2, 
Justyna Kaźmierczak-2.

 KRoK do fiNAŁU 
SiATKARZY  Z BNiNA

Bardzo dobrze wypadli siatkarze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. W półfi-
nałach mistrzostw powiatu zajęli wprawdzie 
drugie miejsce wygrywając ze szkołami 
z Puszczykowa i Lubonia, ale nie awansowali 
do finał€ mistrzostw. Byli blisko szczęścia, bo 
w trzecim meczu z odwiecznym rywalem szkołą 
z Mosiny wprawdzie przegrali 2:1, ale dopiero  
tai – break zadecydował o końcowym wyniku 
dla gospodarzy 2:1.  Z kolei dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie starto-
wały w Rokietnicy i zajęły w półfinałach trzecie 
miejsce. Ostatecznie we współzawodnictwie 
powiatowym  Bnin otrzyma punkty za miejsce 
od 5-8 a Szczodrzykowo 9-12.

ARA

Zawodniczki unihokeja z ZS KórnikKoszykarze z SP Bnin
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*Zlecę wymurowanie murku oporowego z kamienia polnego. Tel. 787 692 590
*Zatrudnię murarzy. Tel. 605 223 905
*Restauracja Eatalia zatrudni pizzera, również do przyuczenia. Stabilna, umowa, dobre zarobki! Tel. 502 580 950
*Wykonam drobne prace w ogródku. Tel. 784 825 329
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni sprzedawczynie do sklepu w Żernikach. Tel. 61 8170 299, sekretariat@gskornik.pl
*Opiekunka dochodząca w ciągu dnia, dla dwojga starszych osób w Kórniku. Tel. 604 956 314 

*Sprzedam tanio nową piłę spalinową Stihl o prowadnicy długości 45 cm. Tel. 665 649 796
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m² centrum Kórnika. Tel. 792 020 082
*Sprzedam garaż przy ulicy Stodolnej w Kórniku. Tel. 502 777 493 
*Sprzedam suknię ślubną rozmiar 34/36. Tel. 608 751 821
*Pomogę w pisaniu wypracowań i przygotowaniu na lekcje  języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel. 501 734 412
*Nowy segment w Borówcu, 120 m, wynajmę, 1600 zł + opłaty. Tel. 602 214 931
*Sprzedam nie noszony płaszcz damski czarny marki Simple, roz. 38, za połowę ceny 300 zł. Tel. 605 215 657
*Sprzedam złotą bransoletę, szer. 1 cm, próba 750, 12,75 gram., za połowę ceny 2000 zł. Tel. 605 215 657
*Sprzedam Jukę doniczkową o wysokości 225 cm. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biurko w stanie bdb o wymiarach dł. 112, szer. 44, wys. 75. Tel. 600 978 857
*Sprzedam ławę szklaną z półką w stanie bdb o wymiarach dł. 109, szer. 59, wys. 45. Tel. 600 978 857
*Instytut Dendrologii oferuje drewno opałowe na sprzedaż. Tel. 533 343 314
*Drewno kominkowe oraz suchą sosnę z transportem. Tel. 721 130 110
*Perfumy damskie i męskie rozlewane oraz biżuteria. Perfumeria LM zaprasza Kórnik, Pl. Niepodległości 34 (obok Żabki).
*Sprzedam ogród rekreacyjny, 440 m² w Śremie. Altana, prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Sprzedam opony letnie 205/55R16, 2xContinental, 2xHankook, produkcja 2013, bieżnik 6,5-7mm, cena 130/150zł/szt. Tel. 781 303 208
*Działka rolna w Kalejach, 5000 m z możliwością  zabudowy i podziału.  Tel. 602 362 137
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108 m². Tel. 784 659 564 lub 618971 251
*Sprzedam działkę budowlaną w Kamionkach 1232 m². Tel. 784 659 564 lub 618971 251
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi, czarny z kapturem, letni L oraz futerko z norek. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową kasę fiskalną Novitus Soleo Plus, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparaty fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168(tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat. C i inne) oraz torby, walizki do garniturów. Tel. 506 490 723
*Energia ze słońca, Instalacje fitowoltaiczne - dotacje 40%, od A-Z, www.eko-rozwiazania.pl. Tel. 501 303 029
*Sprzedam pralkę, lodówkę, zmywarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Sprzedam Renault Megane 2007, 1.5DCI. Zadbany, bezwypadkowy, 149 tys. Cena: 11 000. Tel. 603 942 403, 693 702 090
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Podejmę współpracę z pośrednikiem kredytowym. Tel. 519 832 808
*Sprzedam słoiki 1 l z nakrętkami, 1 zł/szt. Tel. 512 671 145
*Sprzedam nową kurtkę męską XL– 80 zł (ok.170-180 cm), nowe półkozaki młodzieżowe 37–50 zł, używaną kurtkę eko-skóra, czarną XL –100 zł. Tel. 512 671 145
*Sprzedam Daewoo Lanos 2000 r., stan idealny – 65 000 km. Tel. 606 517 283
*Usługi remontowo-budowlane, tanio, pewnie, profesjonalnie. Tel. 606 517 283

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 11 marca 2016 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać do 4 marca 2016 r.
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23 STYcZNiA 2016 RoKU w TRZEBiSŁAwKAch odBYŁ Się BAl KARNAwAŁowY oRgANiZowANY PRZEZ KoTwicę KóRNiK.

Z tej okazji Zarząd Kotwicy Kórnik z Prezesem Andrzejem Giczelą na czele chciałby serdecznie podziękować za obecność, świetną 
zabawę, wkład w organizację oraz za dobroczynność Sponsorów i wszystkich przybyłych Gości. Dzięki Waszej pomocy i przychylności 
nasz klub może piąć się w górę. Dziękujemy, że możemy szerzyć sportowego ducha już wśród najmłodszych oraz stwarzać coraz to 
dogodniejsze warunki do rozwoju. Liczymy na dalszą owocną współpracę i jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami.

Dochód z balu przeznaczony został na wypoczynek zimowy naszych podopiecznych oraz na sprzęt treningowy.
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grupA rekonstrukcyJnA „proJekt zAmek” 
gimNAZjUm im. wŁAdYSŁAwA hR. ZAmoYSKiEgo w KóRNiKU 

PREZENTUjE PiERwSZE EfEKTY SwojEj PRAcY ZEBRANE Pod TYTUŁEm
„żYciE codZiENNE ZAmoYSKich Z KóRNiKA”

W roku szkolnym 2015/2016 w Gim-
nazjum w Kórniku rozpoczęła działalność 
grupa rekonstrukcyjna składająca się 
głównie z uczniów klas pierwszych.  Głów-
nym zadaniem jest w sposób interesujący 
i piękny przybliżyć żywą historię Zamku 
Kórnickiego, a przede wszystkim losy ro-
dziny Patrona Naszej Szkoła Władysława 
hr. Zamoyskiego. Podjęte działania bardzo 

się młodzieży spodobały zwłaszcza, że 
ci młodzi ludzie w niezwykłych strojach 
opracowanych przez panią Annę Marię 
Wieczerską mogli pozować do niepo-
wtarzalnych zdjęć znanej pani fotograf 
Magadaleny Berny. Również przychylność 
Dyrekcji i Pracowników Zamku Kórnickiego 
wpływała na niepowtarzalny klimat sesji te-
atralno-fotograficznej. To było niesamowite 

spotkanie młodzieży Gimnazjum z historią 
Zamku w Kórniku!

Anna Paprocka 
opiekun i koordynator 

Grupy Rekonstrukcyjnej 
„Projekt Zamek”

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie 
Gimnazjum w Kórniku www.gimkornik.edu.pl
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