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K ó r n i c k i e  O b c h o d y
J u b i l e u s z u  O d z y s k a n i a 

N i e p o d l e g ł o ś c i
1 0  l i s t o p a d a  2 0 1 8  r .
-  1 2 : 0 0  -  M s z a  Ś w .  w  K o l e g i a c i e  K ó r n i c k i e j
-  p o  z a k o ń c z e n i u  l i t u r g i i  p r z e m a r s z  w r a z  z  o r k i e s t r ą 
p o d  p o m n i k  P o w s t a ń c ó w  W i e l k o p o l s k i c h ,
-  o d ś p i e w a n i e  H y m n u  N a r o d o w e g o ,
-  s k ł a d a n i e  k w i a t ó w  p o d  p o m n i k i e m .

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Kórnik!
W dniu 21 listopada 2018 roku o godzinie 15:00 w sali Straż-
nicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93, odbędzie się 
pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta i Gminy Kórnik. 

Porządek obrad I sesji Rady

1. Otwarcie sesji przez  najstarszego wiekiem radnego 
obecnego na sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez 
Przewodniczącego

Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza przez 
Przewodniczącego

Miejskiej Komisji Wyborczej.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Przewodniczącego Rady.

8. Przejęcie  przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
9. Wybór  Wiceprzewodniczących  Rady.

10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa 
w pierwszej sesji nowej kadencji samorządu.

Zmiany w SP w KamionKach

W związku z rezygnacją pani Bogny Skora-
szewskiej z funkcji dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Kamionkach, burmistrz powołał z 
dniem 19 października na to stanowisko 
panią Małgorzatę Baraniak, dotychczasową 
wicedyrektor szkoły. Pani Baraniak pełnić 
będzie tę funkcję do końca stycznia 2019 
roku. W najbliższym czasie odbędzie się kon-
kurs na stanowisko dyrektora tej placówki.

RocZnica RoZStRZelania

W dniu 20 października, w rocznicę rozstrze-
lania obywateli Kórnika, Bnina i okolic przez 
niemieckich okupantów, upamiętniono to 
tragiczne wydarzenie. Liczne delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów pod tablicą rozstrze-
lanych; zapalono znicze – także na grobie 
pomordowanych. 
Kilka dni wcześniej gościła w Kórniku dele-
gacja samorządowców i uczniów z Powidza. 
Goście złożyli hołd Teofilowi Wolniewiczowi, 
który był burmistrzem Powidza w latach 
20-tych  XX wieku, a w latach 1925-37 pełnił 
to stanowisko w Kórniku.  20 października 
1939 r. został najpierw wrzucony do mogiły 
na ciała wcześniej rozstrzelanych i zamordo-
wany na cmentarzu w Kórniku.  

Spotkanie Samorządowców

Na zaproszenie prof. dr hab. Tomasza 
Kaczmarka  kierującego Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM, włodarze niektó-
rych wielkopolskich gmin spotkali się 23 
października z dr Rafałem Dutkiewiczem, 
który od 2002 roku pełni funkcję Prezy-
denta Wrocławia. Dyskutowano na temat 
„blasków i cieni” zarządzania miastem oraz 
wyzwaniach stojących przed samorządami 
i Polską. 

Konwent w JaRocinie

Konwent udziałowców Porozumienia 
Międzygminnego Jarocin odbył się 30 
października w Jarocinie. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz. 
Podczas konwentu dyskutowano na temat 
możliwości przekształcenia porozumienia w 
związek międzygminny. Zlecono zarządowi 
przygotowanie ekspertyzy w tej sprawie.

Prosto  
z Ratusza

Zarząd Powiatu Poznańskiego Stowarzysze-
nia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
złożył wiązanki kwiatów  pod tablicą roz-
strzelanych oraz pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. W Oazie natomiast odbył 
się Koncert Niepodległościowy, podczas 
którego sopranistce Joannie Chorodko 
towarzyszył kwintet „Grandioso”.

zawody  unihokeja

3 listopada w Zaniemyślu miał miejsce I tur-
niej eliminacyjny w ramach Wielkopolskiej 
Ligi Unihokeja juniorek młodszych. Organi-
zatorem imprezy był klub Radzevia Radze-
wo. Zawodnikom kibicowali i wyróżnienia 
wręczali m. in.:  wiceburmistrz  Przemysław 
Pacholski, sołtys Radzewa Julia Bartkowiak 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Radze-
wie Krystyna Kiełpińska.

jubileuSz odn

W dniu 5 listopada na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wziął udział w jubile-
uszowej gali z okazji 70-lecia Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas 
uroczystości podsumowano działalność 
Ośrodka oraz wyróżniono osoby zasłużone 
pamiątkowymi medalami  70-lecia.

◊  Opr. ŁG

pielgrzymka SołtySów

W dniu 3 listopada 2018 r. o godz.16.00 
odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Kórniku IV Pielgrzymka Sołtysów Po-
wiatu Poznańskiego,  której przewodniczył  
dyrektor wydziału Kurii Metropolitalnej w 
Poznaniu ks. Krystian Sammler oraz Ka-
pelan Sołtysów Powiatu Poznańskiego ks. 
Grzegorz Zbączyniak. Tradycją pielgrzymki 
stało się przekazywanie sztandaru stowarzy-
szenia. W tym roku nastąpiło przekazanie 
sztandaru przez sołtysów gminy Kleszcze-

wo sołtysom gminy Kórnik. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Piotr Zalewski, burmistrzowie 
oraz wójtowie  gmin powiatu poznańskiego, 
radni samorządowi oraz sołtysi. Po mszy 
świętej przemaszerowano wraz z orkiestrą 
dętą Towarzystwa Muzycznego im. Mariana 
Zielińskiego ze Śremu do Kórnickiego Cen-
trum Rekreacji i  Sportu „Oaza”. Po drodze  
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PODSUMOWANIE VII KADENCJI 
SAMORZĄDU MIASTA I GMINY KÓRNIK 
(LATA 2015-2018) 

Kadencja tego samorządu to nieustanne 
podnoszenie poziomu życia mieszkań-
ców poprzez budowę dróg, chodników, 
oświetleń, przez rozbudowę infrastruktury 
oświatowej: szkół, przedszkoli, żłobków.
To wszystko było możliwe dzięki dynamicz-
nie zwiększającym się dochodom gminy.

W  latach 2015-2018 budżet gminy po 
stronie dochodów wzrastał od ponad 
116 milionów w roku 2015 do ponad 171 
milionów planowanych na rok bieżący. 

Wzrost dochodów wynikał głównie z trzech 
czynników:
- wzrostu wpływów z  podatków, w  tym 
podatku od nieruchomości,
- zwiększenia się udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych,
- udziału w realizacji zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej.

Podatek od nieruchomości wzrastał 
sukcesywnie i  był wynikiem zwiększenia 
powierzchni nieruchomości:
- 38 784 444,20 w roku 2015
- 42 399 440,83 w roku 2016
- 44 587 177,55 w roku 2017
- 47 392 413,00 w planach na rok 2018

Dochód z tego podatku rósł pomimo tego, 
że w 2016 i 2017 roku wystąpiła deflacja.

W latach 2015 – 2018 (I półrocze)  zostało 
wydanych 53.276 decyzji podatkowych.

Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych również wzrastał.
W kolejnych latach przekazywano środki 
na realizację zadań z zakresu administra-

cji rządowej w tym przede wszystkim na 
program 500+.

Wydatki w latach 2015-2018

Wzrastający budżet miał wpływ na zadania 
realizowane przez samorząd. Mając stabilny 
budżet mogliśmy sobie pozwolić na realiza-
cję wielu zadań inwestycyjnych. 
W latach 2015-2017 zrealizowano 311 zadań 
za łączną kwotę 87.725.293 zł, a w 2018 r. 
 planowane jest 136 zadań na kwotę 
45.612.980 zł.

Razem wykonane będą inwestycje na kwotę 
133.338.273 zł.

Najważniejszymi zadaniami w kadencji były:
- budowa kompleksu edukacyjnego w Ka-
mionkach - budowa szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz przedszkola w  kwocie 
20.102.491 zł, 
- rozbudowa budynku SP nr 2 w Kórniku – 

planowana kwota 6.486.928 zł,
- termomodernizacja budynku SP nr 1 
w Kórniku – kwota  3.094.032 zł,
- budowa drogi w  Żernikach w  kwocie 
8.487.441 zł,
- budowa ul. Poznańskiej/Mostowej w Ka-
mionkach wraz z  kanalizacją deszczową 
w kwocie 7.492.406 zł (sfinansowane przy 
udziale środków Powiatu Poznańskiego),
- budowa promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego w  kwocie 
5.292.438 zł (II etat) oraz w  planowanej 
kwocie 3.824.160 zł (III etap),
- zagospodarowanie terenu przy Placu Bro-
warowym w Kórniku w kwocie 2.723.770 zł,
- budowa budynku socjalnego w Szczodrzy-
kowie w kwocie 1.745.492 zł, 
- budowa dróg, chodników, oświetlenia 
i kanalizacji deszczowej na os. przy ul.Witosa 
w Kórniku w planowanej kwocie 7.692.671 zł,
- budowa zintegrowanego węzła przesiad-
kowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz 
z zakupem środków transportu publicznego 
w planowanej kwocie 5.010.654 zł,
- budowa sieci wodociągowej z Gądek do 
Szczodrzykowa w kwocie 2.274.809 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości 
Mościenica jako czwartego zjazdu z ronda 
Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr 434 
do drogi gminnej ul. Topolowa wraz z oświe-

Podsumowanie kadencji samorządu

Lata 2015 2016 2017 Plan 2018
  dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

25 235 139,00 30 123 613,00 33 443 044,00 37 675 415,00

  dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku 
dochodowego od osób 

prawnych

2 460 962,58 3 148 909,83 3 145 224,70 2 850 000,00

razem udziały w podatkach 27 696 101,58 33 272 522,83 36 588 268,70 40 525 415,00

2015 2016 2017 Plan 2018

Wydatki ogółem 125 588 663 126 533 212 152 160 410 193 435 355

Wydatki bieżące 84 406 339 104 104 915 119 658 701 138 309 352

Wydatki majątkowe 41 182 324 22 428 297 32 501 709 55 126 003

tleniem w planowanej kwocie 1.964.140 zł,
- przebudowa stadionu sportowego na 
terenie CRiS Oaza (Błonie) w planowanej 
kwocie 2.680.000 zł, 

w zakresie infrastruktury drogowej:

budowa dróg, chodników i placów na te-
renie gminy w  łącznej kwocie 49.995.151 
zł – 151 zadań, w tym:
- ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamion-
ki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul. Jeziorna), Ko-
ninko (ul. Lazurowa) – w kwocie 847.432 zł, 
- budowa ul. Steckiego w Kórniku w kwocie 
1.486.601 zł, 
- budowa chodnika wraz z oświetleniem 
przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwo-
cie 356.999 zł, 
- budowa ul. Szerokiej w Robakowie w kwo-
cie 933.125 zł, 
- budowa chodnika od ul. Woźniaka do 
budynku McDonald w Kórniku w kwocie 
168.794 zł,
- budowa chodnika w Runowie w kwocie 

243.953 zł, 
- budowa chodnika w Koninku od ul. Pisar-
skiej do ul. Drukarskiej w kwocie 198.849 zł,
- przebudowa drogi na os. Przylesie w Bła-
żejewku w kwocie 189.082 zł, 
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczo-
wą na ul. Flensa w kwocie 2.429.330 zł,
- budowa ul. Podgórnej w  Robakowie 
w kwocie 329.811 zł,
- modernizacja dróg w Borówcu: ul. Leśna 
Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdziel-
cza w kwocie 364.973 zł,
- modernizacja ul. Bukowej i  Szafirowej 
w Kamionkach w kwocie 372.697 zł,
- modernizacja ul. Grzybobranie w Borówcu 
w kwocie 208.683 zł, 
- modernizacja ul. Kempingowej  w Borówcu 
w kwocie 628.736 zł, 
- modernizacja ul. Krętej w Dachowie w kwo-
cie 358.117 zł, 
- modernizacja ul. Leśnej i  Pasiecznej 
w Czmoniu w kwocie 319.295  zł, 
- modernizacja ul. Wodnej w Kórniku w kwo-
cie 329.268 zł, 

- modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowej, 
 Leśnej i Słonecznej w Dziećmierowie w kwo-
cie 513.539 zł,

- przebudowa ul. Św. Floriana w Kórniku 
w kwocie 170.593 zł, 

- przebudowa drogi w zakresie rozbudowy 
chodnika ul. Konarska i Zwierzyniecka w Bni-
nie 440.819 zł,
- budowa chodnika ul. Dachowa – Nowina 
342.341 zł,
- budowa drogi w Kromolicach 463.940 zł,
- przebudowa ul. Cynamonowej w Kamion-
kach 197.916 zł, 
- przebudowa ul. Granicznej w Borówcu 
338.417 zł,
- przebudowa ul. Jodłowej, Kasztelana Jaro-
sta i Sosnowej w Bninie 244.850 zł,
- przebudowa ul. Nowej i Ogrodowej w Ro-
bakowie 422.796 zł,
- przebudowa ul. Polnej w Czmoniu 345.925 
zł,
- budowa sygnalizacji świetlnej przy  
ul. Śremskiej w Kórniku-Bninie 48.760 zł,
- budowa chodnika przy ul. Młyńskiej do 20 
Października w Kórniku w kwocie 114.370 zł,
- budowa ul. Krauthofera w Kórniku (Bnin) 
w kwocie 995.301 zł,
- przebudowa ul. Sarniej w Szczytnikach 
w kwocie 653.261 zł,
- przebudowa ul. Szarych Szeregów w Kór-
niku w kwocie 157.420 zł,
- przebudowa ul.Dolnej, Murarskiej i Nowej 

Dochody w latach 2015-18

580 552 177,99 zł
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w Kamionkach w kwocie 533.547 zł,
- przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej 
w Borówcu w kwocie 914.594 zł,
- przebudowa ul. Leśnej i Polnej w Szczo-
drzykowie w kwocie 545.595 zł,
- przebudowa ul. Owocowe Wzgórze 
w Dziećmierowie w kwocie 552.438 zł,
- budowa drogi dojazdowej do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wraz z oświetleniem w kwocie 470.428 zł;

Ogółem utwardzono w latach 2015-2018
24,5 km dróg oraz wybudowano 11,7 km 
chodników.

Inwestycje drogowe (drogi i chodniki) za 
kwotę: 56.166.456
na drogach powiatowych - 16.088.556
na drogach gminnych  - 40.091.430
     
w zakresie infrastruktury oświatowej:
- rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie 
w  kwocie 700.000 zł (realizacja zadania 
w latach 2018-2019 w kwocie 3.700.000 zł)

w zakresie infrastruktury społecznej, 
mieszkaniowej i komunalnej
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieć-
mierowie w kwocie 646.790 zł, 
- modernizacja strażnicy OSP w Kamionkach 
w kwocie 260.091 zł,
- budowa świetlicy w Prusinowie w plano-
wanej kwocie 636.505 zł,
- modernizacja budynku Prowent 6 (elewa-
cja budynku) w kwocie 289.154  zł,  

Budowa oświetlenia na terenie Gminy 
w łącznej kwocie 3.305.212 zł – 93 zadania 
w miejscowościach: Biernatki, Błażejewko, 
Błażejewo, Bnin, Borówiec, Czmoń, Czoło-
wo, Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo, Gądki, 
Kamionki, Konarskie, Koninko, Kórnik, Mo-
ścienica, Radzewo, Robakowo, Robakowo-
-wieś, Skrzynki, Szczodrzykowo, Szczytniki, 
Trzykolne Młyny, Żerniki.
 

Inne zadania inwestycyjne:
- budowa boisk w łącznej kwocie 1.293.609 
zł (bez uwzględnienia budowy boiska na 

Błoniach),
- budowa placów zabaw i  siłowni pod 

chmurką w łącznej kwocie 784.093 zł,
- budowa odwodnienia na os. przy ul. 
Sarniej w Szczytnikach (II etap) w kwocie 
254.629 zł,
- budowa kanalizacji w Borówcu ul. Kem-
pingowa w planowanej kwocie 820.000 zł,
- wykonanie makiety rynku 125.000 zł,
- wykonanie tablic przy pomniku Powstań-
ców Wlkp. w kwocie 85.000 zł,
- rozbudowa monitoringu w Kórniku plano-
wanej w kwocie 80.000 zł,
- wykonanie pomostów na kąpielisku 
CRiS OAZA(Błonie) w planowanej kwocie 
169.580 zł.

W pozostałych wydatkach majątkowych 
mieszczą się pozycje:
- wniesienie aportu pieniężnego do AQU-
ANET SA w kwocie 3.000.000 zł z przezna-
czeniem na budowę kanalizacji sanitarnej 
w północnej części gminy;
- wydatki na wykupy nieruchomości, w tym 
pod drogi w kwocie 5.424.370 zł;
- udzielono dotacji dla OSP w wysokości 
476.202 zł z przeznaczeniem na sfinanso-
wanie samochodów pożarniczych; 
- wpłata przekazana do związku gmin 

w wysokości 218.273 zł na dofinansowanie 
budowy schroniska dla zwierząt w Gminie 
Kostrzyn; 
- zakup nowego samochodu dla Straży 
Miejskiej w kwocie 69.897 zł;
- pomoc finansowa do Województwa Wiel-
kopolskiego w kwocie 399.154,00 zł z prze-
znaczeniem na wykup gruntów związanych 
z budową drogi w Żernikach,
- wydatki Policji na sfinansowanie kosztów 
zakupu i montażu monitoringu budynku Po-
licji (22.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu 

nowego radiowozu dla Policji (41.217 zł),
- pomoc finansowa do Powiatu Poznańskie-
go w łącznej kwocie 5.765.752 zł z przezna-
czeniem na:  dofinansowanie rozbudowy 
drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczo-
drzykowo (kwota 5.463.332 zł), wykup 
gruntów w związku z  realizacją zadania: 
budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej Swarzędz – Gądki na odcinku 
od pętli autobusowej przy węźle Koninko 
do miejscowości Żerniki (kwota 168.420 zł), 
opracowanie projektu budowy wiaduktu 

w  Koninku (kwota 100.000 zł), budowę 
sygnalizacji świetlnej w Prusinowie (kwota 
34.000 zł).

W 2017 Gmina Kórnik udzieliła poręczenia 
w wysokości 1.197.897 zł dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kamionkach z  prze-
znaczeniem na udzielenie pożyczki wraz 
z  odsetkami przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup 
samochodu bojowego. 
Gmina w latach 2018-2020 przekaże dotację 
celową dla OSP Kamionki na spłatę pożyczki 
wraz z jej oprocentowaniem. 

Dokonując podziału inwestycji realizowa-
nych w okresie 4 lat według miejsc w gminie, 
można stwierdzić, że największe koszty 
inwestycyjne zostały poniesione w Kórniku, 
Bninie i Kamionkach.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE
W latach 2015-2018 gmina pozyskała 30,5 
mln zł na 30 zadań  (WRPO, PROW, inne 
fundusze).

Na terenie Gminy Kórnik spółka AQUANET 
zrealizowała w latach 2015-2017 inwestycje 
na łączną kwotę 18.051.545 zł, natomiast 
w 2018r. zaplanowano wykonać zadania 
na kwotę 6.702.930 zł. Od początku wejścia 
Gminy Kórnik do spółki AQUANET spółka 

Nakłady inwestycyjne w ostatnich 4 latach z podziałem na miejscowości
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zainwestowała 165.791 tys.zł.

Wysokość nakładów inwestycyjnych przez 
spółkę AQUANET na terenie Gminy Kórnik

zadania wykonane w latach 2004-2014 
141 036 791 zł

zadania wykonane w latach 2015-2017 
18 051 545 zł

planowane nakłady w 2018r. 6 702 930 zł
RAZEM 165 791 266 zł

Oświata
Obecnie  funkcjonują w Gminie Kórnik 28 
placówek oświatowych:
- 6 szkół podstawowych 
- 4 przedszkola publiczne
- 1 punkt przedszkolny
- 1 przedszkole publiczne prowadzone przez 
osobę fizyczną
- 7 przedszkoli niepublicznych
- 2 punkty przedszkole prowadzone przez 
osoby fizyczne
- 5 żłobków niepublicznych
- 1 żłobek publiczny
- 1 klub dziecięcy prowadzony przez osobę 
fizyczną

ODPADY KOMUNALNE 
W LATACH 2015-2018
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik funkcjonuje nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi wyni-
kający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
Wszystkie odpady zgodnie z Wojewódzkim 
Planem Gospodarki Odpadami przeka-
zywane są do Zakładu Gospodarowania 
Odpadów w Jarocinie.
Budżet Miasta i  Gminy dot. zagospoda-
rowania odpadów komunalnych z  terenu 
Miasta i Gminy Kórnik w latach 2015 -2018 

oraz liczba osób zameldowanych, a liczba 
mieszkańców zgłoszona w deklaracjach.
Fundusz sołecki w latach 2015 – 2018
W  latach 2015-2017 wykonano wydatki 
w ramach funduszu sołeckiego w  łącznej 
kwocie 2.082.125 zł. W 2018 planuje się 
wykonanie wydatków sołeckich w wysoko-
ści 995.185 zł
- 609 517  rok 2015,
- 699 997 rok 2016,
- 772 611 rok 2017,
- 995 185 plan na 2018 rok.

Dotacje dla organizacji pozabudżetowych 
w latach 2015 - 2018 (poza dotacjami in-
westycyjnymi)
- 714 373 w roku 2015, 
- 723 677  w roku 2016,
- 747 675 w roku 2017,

829 000 plan na rok 2018.

Budżet obywatelski
Od 2014 roku w budżecie planowany jest 
Budżet Obywatelski.
Co roku na Budżet Obywatelski planowano 
pulę w wysokości 700.000 zł.  

Przychody, rozchody i dług
W 2015 r. wyemitowano obligacje w wyso-
kości 7.400 tys. zł oraz wpłynęła pierwsza 
rata pożyczki od spółki Myplace na realizację 
zadania: budowa drogi w Żernikach w kwo-
cie 7.073,4 tys. zł.
W 2016r. wpłynęła druga rata pożyczki od 
spółki Myplace w kwocie 903,6 tys. zł.
W rok 2017r. wyemitowano obligacje w wy-
sokości 3 mln zł.

W 2018 planuje się emisję obligacji w wyso-
kości 24.100 tys. zł.

Planowanie przestrzenne
 
Uchwalone plany miejscowe - 51. 
Uchwalone zmiany studium - 4. 
Wydane decyzje o warunkach zabudowy 
841 szt., w tym:
- zabudowa mieszkaniowa  667 szt.
- aktywizacja gospodarcza/usługi 66  szt.
Inne  108 szt.
Wydane decyzje celu publicznego 348 szt.

Gospodarka nieruchomościami w latach 
2015 -2018
W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
wszczęto ogółem ponad 2 935 postępowań 
administracyjnych, w tym:

- podziały nieruchomości 525 spraw,
- rozgraniczenia nieruchomości  8 spraw,
- przejęcia nieruchomości  83 sprawy,
-wykupy nieruchomości 139 spraw,
- numeracja porządkowa 1 855 spraw,
- nazewnictwo ulic  59 spraw,
- komunalizacja  8 spraw,
- dzierżawa 176 spraw,
- sprzedaż nieruchomości 65 spraw,
- sprzedaż lokali 17 spraw,
Wydano 426 decyzji podziałowych. 
Wykupiono lub przejęto 18,5214 ha grun-
tów. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz 
dotychczasowych najemców.

Zbycie gruntów na terenie Gminy Kórnik:
- kolejno lata, powierzchnia (ha), wartość 
sprzedaży (zł)

2015        0,5474 161.903,88
2016 0,2581 257.997,41
2017 1,2253 548.964,50
2018 1,3155 1.140.610,98
Razem: 3,3463 2.109.476,77

Nabycie nieruchomości:
kolejno lata, powierzchnia (ha), wartość 
sprzedaży (zł)
2015        5,1047 1.234.240,80
2016 2,5756 319.636,00
2017 10,0115 2.238.706,00
2018 0,8296 65.765,66
Razem: 18,5214 3.858.348.46

Wartość majątku trwałego netto na dzień 
31.12.2017r. wynosiło 289 564 173,83 zł.

Liczba mieszkańców
Z roku na rok liczba mieszkańców w naszej 
gminie wzrasta. Obecnie Gminę Kórnik za-
mieszkuje 27.355 osób, w mieście mieszka 
7.641 osób, a w 29 sołectwa 19.714.

Bezrobocie
Bezrobocie w gminie Kórnik jest poniżej 1%.

Ważne wydarzenia:
1. Zrekultywowanie wysypiska w Czmoniu.
2. Zakończenie procesu z PSE w 2016r.
3. Połączenie OSiRu i KCRiS „OAZA”  i utwo-
rzenie nowej jednostki organizacyjnej 
Gminy.
4. Likwidacja gimnazjów, utworzenie 8-kla-
sowych szkół podstawowych.
5. Podział Borówca na dwa sołectwa.
6. Podział Kamionek na trzy sołectwa.
7. Gmina Kórnik otrzymała nagrody i wy-
różnienia:
• IV miejsce w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego w kategorii gminy miejsko-wiejskiej 
w 2015 r., 2016 r., i 2017 r., a w 2018 r. – VIII 
miejsce,
• Statuetka w konkursie „Gmina Atrakcyjna 
Turystycznie”,
• V miejsce w Rankingu Samorządów Najdy-
namiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość 
w  latach 2003-2015 w  kategorii Gmina 
Miejsko-Wiejska, 
• Najlepiej zagospodarowana przestrzeń pu-
bliczna w Wielkopolsce w kategorii miejskiej 
„Promenada nad Jeziorem Kórnickim – etap 
II” – VI edycja konkursu organizowanego 
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich 
Oddział w Poznaniu, 
•  „Sportowa Gmina Roku” w 2017 i 2018r.,
• „Orły Polskiego Samorządu”.

Rok Plan budżetu Liczba osób 
zameldowanych

Liczba osób zgłoszona  
w deklaracjach

2015 5 346 665,00 24 336 24 260
2016 5 252 346,00 25 072 26 277
2017 5 435 089,90 26 216 26 739

2018 (na dzień 11 X) 6 239 669,00 27 355 28 692

◊  Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Rozstrzygnięcia BOGK 2019
Głosami mieszkańców do realizacji w roku 2019 wybrane zostały następujace zadania 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

- zadanie nr 8 „Budowa miejsc parkingowych 
przy cmentarzu w Bninie”,

- zadanie nr 6  „Rozświetlone Kamionki, 
czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek”,

- zadanie nr 12 „Budowa boiska piłkarskiego  
w miejscowości Dachowa”,

- zadanie nr 15 „Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik”,

- zadanie nr 14 „Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki”,

- zadanie nr 13 „Kórnik – gminą ludzi aktywnych”,

- zadanie nr 21 „INFO 50+ - warsztaty komputerowe dla 
mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień”.

Więcej informacji o statystykach tegorocznej eduycji juz niedługo na stronie internetowej .
 

◊  ŁG

Z Budżetu Miasta i Gminy Kórnik sfinansowano także mural,
 który dzięki działaniom stowarzyszenia „Kibice Lecha” oraz „FC Bnin”
ozdobił jeden z domów w przy ul. Armii Krajowej.
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Lista 1 okw 1 okw 2 okw 3 okw 4 razem
KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 195 482 313 555 1545

DUSZCZAK Stanisław Antoni 41 147 55 42 285
JANICKA Krystyna Maria 17 15 33 157 222

JANKOWSKI Robert Karol 31 77 91 116 315
KACZMAREK Irena Józefa 7 14 16 122 159

LEWANDOWSKI Adam Artur 34 116 44 40 234
PALUSZKIEWICZ Danuta Teresa 49 96 42 34 221

WESOŁEK Bogdan 16 17 32 44 109

Lista 2
KOMITET WYBORCZY PSL 30 133 68 105 336

SZYC Andrzej Piotr 22 109 50 56 237
WÓJKIEWICZ Paweł 1 2 2 22 27

MADAJEWSKA Renata 1 15 5 4 25
ANTCZAK Wojciech Paweł 5 4 1 5 15
STACHOWIAK Leszek Piotr 1 3 0 8 12

BAŁĘCZNA Zofia Maria 0 0 1 1 2
SKORUPSKA Monika 0 0 0 4 4
MAŁECKA Magdalena 0 0 9 5 14

Lista 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67 103 135 232 537

ZYDROŃ Adam Zbigniew 30 41 60 117 248
SKRZYPCZAK Małgorzata Maria 9 11 16 8 44

KALARUS Jan Paweł 0 1 7 71 79
LUDWICZAK - ŻELAZNA Jolanta 2 4 5 21 32

DEC Andrzej 3 13 22 6 44
ŚLIWIŃSKA Monika Magdalena 7 3 8 0 18

KOMINEK Roman Marian 16 30 17 9 72

Lista nr 14
KWW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 

MY KÓRNICZANIE 174 259 233 291 957

REGULSKI Andrzej Stanisław 66 51 31 48 196
PAWLACZYK Magdalena 40 82 75 94 291

KALISZ-ŁUCZAK Dominika Magdalena 10 25 32 45 112
JANECZEK Iwona Magdalena 12 17 24 19 72

MATELA Szczepan 3 8 5 50 66
DOMAGAŁA Magdalena 32 32 45 25 134

BRONIEWSKI Marek 8 29 17 9 63
FANKIDEJSKI Piotr 3 15 4 1 23

Lista nr 15
KWW GEOTERMIA WIELKOPOLSKA 43 34 50 41 168

NOWAK Łukasz Piotr 2 1 3 25 31
CHOMICZ Czesława Teresa 20 10 13 7 50

CYRA Grzegorz 20 19 30 6 75
GRALIŃSKI Marcin Andrzej 1 2 2 2 7

MOLSKA Marta 0 2 2 1 5

OKRĘG NR 1 
- liczba mandatów 6.
- obejmuje Miasto Kórnik (Kórnik i Bnin)

Obwody głosowania:

okw 1: 
- miejsce głosowania ZS w Kórniku, 
- obejmuje Kórnik ulice: Adama Asnyka, 
Aleksandra Fredry, Błonie, Krótka, Bolesława 
Leśmiana, Leśna, Adama Mickiewicza, Po-
przeczna, Poznańska, Mikołaja Reja, Juliusza 
Słowackiego, Stodolna, Stanisława Woźniaka

okw 2: 
- miejsce głosowania SP nr 1 w Kórniku, 
- obejmuje Kórnik, ulice: prof. Stanisława 
Bodniaka, Czereśniowa, Dworcowa, Dzia-
łyńskich, Hugo Kołłątaja, Osiedle Ignacego 
Krasickiego, Patriotów, Teofili Potulickiej, 
Strzelecka, Stanisława Staszica, Wiatraczna, 
Antoniego Wróblewskiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, Władysława Zamoyskiego, 
Zaułek

okw 3: 
- miejsce głosowania ZS w Kórniku, 
- obejmuje Kórnik, ulice: 20 Października, Ale-
ja Flensa, Bóźnicza, Edwarda Pohla, Harcer-
ska, Jana Kantego, Kolegiacka, Ks. Tadeusza 
Jabłońskiego, Kuśnierska, Młyńska, Modrze-
wiowa, Osiedle Stefana Białoboka, Parkowa, 
Plac Browarowy, Plac Niepodległości, Plac 
Powstańców Wlkp. , Pocztowa, Prowent, Ste-
fana Weymana, Szkolna, Szarych Szeregów, 
Średzka, Św. Floriana, Wiklinowa, Wodna, 
Wojska Polskiego, Zamkowa, Zygmunta 
Celichowskiego, Prof. Zbigniewa Steckiego.

okw 4
- miejsce głosowania SP nr 2 w Kórniku,  
- obejmuje: Kórnik, ulice: Akacjowa, Armii 
Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, 
Bukowa, Cmentarna, Czołowska, Dębowa, 
Dojazd, Droga Kalejska, Hipolita Trąmpczyń-
skiego, Jagodowa, Jeziorna, Jakuba Krautho-
fera, Julii Molińskiej-Woykowskiej, Jodłowa, 
Jana Wójkiewicza, Kalinowa, Kasztelana Jaro-
sta, Kazimierza Fludry, Księdza Szczepana Ja-
nasika, Ks. Romualda Żurowskiego, ks. Pawła 
Steinmetza, Kanałowa, Konarska, Kościelna, 
Lipowa, Lisia, Ładna, Melchiora Grześkowia-
ka, Michała Wieruszowskiego, Piaskowa, 
Plac Jesionowy, Plenerowa, Radosna, Rynek, 
Sarnia, Szeroka, Sosnowa, Stanisława Micha-
łowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Śremska, 
Świerkowa, Topolowa, Wojciecha Droździka, 
Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wincen-
tego Witosa, Zwierzyniecka, Żwirowa

Frekwencja (liczba uprawnonych, liczba 
głosujacych, frekwencja procentowo)
okw 1 774 527 68,09%
okw 2 1627 1040 63,92%
okw 3 1336 823 61,60%
okw 4 2110 1259 59,67%

Mandat radnego RMiG zdobyli:
Stanisław Duszczak 
Robert Jankowski
Adam Lewandowski
Magdalena Pawlaczyk
Andrzej Regulski
Zdam Zydroń

WYBORY 2018
okw 5 okw 6 okw 7 RAZEM

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 427 312 395 1134
ROZMIAREK Jerzy Stanisław 170 32 25 227

BRUCZYŃSKA Beata 17 24 182 223
PLUCIŃSKA Agnieszka Marzena 7 11 157 175

SZCZEPANIAK Aleksandra Elżbieta 7 109 12 128
GÓRNA Katarzyna 90 11 8 109

GRZYBEK Jacek 129 17 5 151

SAKOWSKI Michał 7 108 6 121
 

Lista 2
KOMITET WYBORCZY PSL   88 61 149

TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz 87 22 28 137
DUSZCZAK Łukasz 68 18 8 94

SZAFRANIAK Katarzyna Maria 6 39 8 53
SZCZEPANIAK Jowita Dominika 3 0 10 13

STOLC Maria Jolanta 14 7 1 22
PAWLIKOWSKA Grażyna Karolina 16 1 1 18

TOBOŁA Mariusz 5 1 5 11

Lista 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 94 228 128 450

MIELOCH Jarosław Paweł 61 152 65 278
NAWROCKA Monika Anna 14 19 9 42

SADOWSKI Krzysztof 10 48 12 70
RUTKOWSKA Danuta Elżbieta 7 4 29 40

KLEMENS Mieczysław 2 5 13 20

Lista nr 14
KWW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 

MY KÓRNICZANIE 251 242 441 934

BRYLEWSKI Maciej Stanisław 147 45 68 260
BUCHALSKA Dorota Emilia 6 20 138 164

JANOWSKI Jarosław 4 5 188 197
ADAMCZYK Katarzyna 4 86 13 103

DUBIEL Stanisław 8 64 7 79
STRYKOWSKA Katarzyna Joanna 21 15 10 46

WALCZAK Jolanta Barbara 61 7 17 85

OKRĘG NR 2
- liczba mandatów 5,
- obejmuje sołectwa: Biernatki, Błażejewo, 
Błażejewko, Borówiec, Czmoniec (obejmuje 
wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, 
Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Pru-
sinowo, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo 
i Dworzyska), Skrzynki

Obwody głosowania:

okw 5:
- miesce głosowania SP w Radzewie,
- obejmuje sołectwa: Konarskie, Radzewo 
(obejmuje wsie: Radzewo, Dworzyska), 
Czołowo, Czmoniec (obejmuje wsie: 
Czmoniec, Trzykolne Młyny), Czmoń.

okw 6:
- miejsce głosowania SP nr 2,
- obejmuje sołectwa: Biernatki, Błażejew-
ko, Błażejewo, Dębiec, Prusinowo.

okw 7
- miejsce głosowania dawna szkoła w Bo-
rówcu,
- obejmuje sołectwa: Mościenica, Skrzynki, 
Sołectwo: Borówiec obwód obejmuje uli-
ce: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębo-
wa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Grusz-
kowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, 
Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, 
Malinowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa,  
Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, Nad 
Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle 
Pisakowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, 
Poznańska, Prosta, Przy Krzyżu, Rekre-
acyjna, Skryta, Szkolna, Śliwkowa, Uro-
cza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, 
Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, 
Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, 
Zimowa, Źródlana.

Frekwencja (liczba uprawnonych, liczba 
głosujacych, frekwencja procentowo)
okw 5 1761 1001 56,84%
okw 6 1513 893 59,02%
okw 7 1577 1051 66,65%

Mandat radnego RMiG zdobyli:
Beata Bruczyńska
Mciej Brylewski
Jarosław Janowski
Jarosław Mieloch
Jerzy Rozmiarek

Radnymi Rady Powiatu Poznańskiego  
z okręgu wyborczego nr 6, który tworzą 
gminy Kórnik i Mosina zostali:
Antoni Kalisz KW Bezpartyjni Samorzą-
dowcy (ilość głosów w naszej gminie: 
2027, ilość głosów w okręgu: 2095)

Jacek Szeszuła KW Niezależni dla Powiatu 
(ilość głosów w naszej gminie: 106,  
ilość głosów w okręgu: 2893)

Seweryn Waligóra KW Platforma Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska  
(ilość głosów w naszej gminie: 1820,  
ilość głosów w okręgu: 3102)

Filip Żelazny KW Prawo i Sprawiedliwość  
(ilość głosów w naszej gminie: 1602,  
ilość głosów w okręgu: 2522)

Wybory do Rady Powiatu

Wybory 
do Sejmiku

W wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego gmina Kórnik znalazła się 
w  okręgu nr 3, który tworzą powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, 
wrzesiński. W tym okręgu do obsadzenia było 8 mandatów, a ubiega sie o nie 89 
kandydatów. 
Mandaty w okręgu nr 3 zdobyli: Marta Dzikowska (Tarnowo Podgórne), Marek Gola (Zanie-
myśl), Wojciech Jankowiak (Skórzewo),  Jerzy Lechnerowski (Kórnik), Patrycja Przybylska 
(Skórzewo), Tadeusz Tomaszewski n(niechanowo), Małgorzata Stryjska (Poznań).
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okw 12 okw 13 okw 14 razem
KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 372 424 194 990

ANDRZEJEWSKA Anna Maria 341 99 21 461
TEMPLEWICZ Marek Marian 9 17 96 122

WALCZYK Jerzy 15 130 12 157
RYBAK Magdalena Maria 5 45 4 54
IGNASZAK Robert Marek 0 12 51 63

KRZAK Iwona Zofia 0 70 8 78
BOROWIAK Krzysztof 2 51 2 55

Lista 2
KOMITET WYBORCZY PSL 24 119 142 285

SCHMIDT Jacek Jan 12 30 127 169
STEIN Sebastian Ryszard 1 58 7 66

GRAMSZ Jacek 7 13 6 26
WIŚNIEWSKA Natalia Janina 2 8 1 11

HAŁUPKA Natalia Maria 0 6 0 6
ZBORAŁA Elżbieta 2 2 1 5

MATYJEWICZ - SŁOMCZYŃSKA 
Emanuela Anna 0 2 0 2

Lista 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 36 198 54 288

ADAMIAK Michał Arkadiusz 16 129 27 172
KRAM Robert Andrzej 6 20 5 31
CZYŻ Magdalena Anna 10 39 14 63

KRUK Przemysław Paweł 3 4 5 12
HARTUNG Aneta 1 6 3 10

Lista nr 14
KWW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 

MY KÓRNICZANIE 187 1024 425 1636

KOSAKOWSKA Magdalena Anna 95 462 109 666
NAGLER Tomasz Radosław 8 338 12 358

BUCZKOWSKA Dominika Elżbieta 6 44 183 233
ZAWIEJA Damian Jędrzej 10 82 3 95

BILIŃSKA - FIAŁKOWSKA Marzena 59 17 2 78
MAJSNER Dawid 7 69 5 81

KWAS Łukasz Mirosław 2 12 111 125

OKRĘG NR 3
- liczba mandatów 5,
- obejmuje sołectwa: Borówiec Nowy, Ka-
mionki Stare, Kamionki Przy Lesie, Kamionki 
Północ, Koninko (obejmuje wsie: Koninko 
i Świątniczki), Szczytniki.

Obwody głosowania:

okw 12: 
- miejsce głosowania dawna szkoła 
w Borówcu,
- obejmuje sołectwo Borówiec Nowy, 
obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Bo-
rówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczo-
wa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybo-
branie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, 
Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, 
Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, 
Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, 
Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwko-
wa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, 
Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, 
Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, 
Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzoso-
wa, Zapomniana, Żurawinowa.

okw 13: 
- miejsce głosowania - Dom Strażaka 
w Kamionkach
- obejmuje sołectwo: Kamionki.

okw 14
- miejsce głosowania Świetlica w Szczyt-
nikach,
- obejmuje sołectwa: Koninko (obejmuje 
Koninko i Świątniczki), Szczytniki.

Frekwencja (liczba uprawnonych, liczba 
głosujacych, frekwencja procentowo)
okw 12 921 629 68,30%
okw 13 2721 1791 65,82%
okw 14 1279 829 64,82%

Mandat radnego RMiG zdobyli: Anna Andrzejewska, Dominika Buczkowska, Magdalena Kosakowska, Tomasz Nagler, Jerzy Walczyk

okw 8 okw 9 okw 10 okw 11 razem

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 258 218 838 129 1443
SURDYK Andrzej Mieczysław 8 18 617 51 694

GENSTWA Roman 177 54 20 13 264
CUPRYJAK Iwona Maria 61 134 26 0 221

KOSMALSKA Iwona Teresa 8 6 160 8 182
KULZA Daniel 4 6 15 57 82

Lista 2
KOMITET WYBORCZY PSL 91 17 84 70 262
LEWANDOWICZ Krzysztof 5 2 33 64 104

PAWLAK - POTKOWSKA Anna 29 2 2 1 34
JUSKOWIAK Beata Maria 3 2 40 1 46

GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria 51 8 5 0 64
LEWANDOWICZ Sylwester 1 1 1 2 5

TOMASZEWSKI Arkadiusz Stanisław 2 2 3 2 9

Lista 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 64 96 128 39 327

JARONIEC Aleksander Adam 21 28 68 25 142
ROSZAK - LESIŃSKA Ewa 28 15 12 3 58

KONOWAŁ Marcin Grzegorz 5 51 3 7 66
KORPIK Rafał Bogumił 3 2 32 1 38
KANIEWSKA-NADOLNA  

Małgorzata Ewa 7 0 13 3 23

Lista nr 14
KWW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 

MY KÓRNICZANIE 30 73 362 16 481

FLENS Kinga Maria 11 38 54 5 108
WIŚNIEWSKA Agnieszka Jadwiga 5 3 167 5 180

NANOWSKI Dawid 2 1 74 1 78
FIRLEJ Grzegorz Roman 0 7 8 0 15

BUDA - MACIEJEWSKA Katarzyna 
Dorota 0 2 11 2 15

KONIECZNY Robert 3 1 34 3 41
BULCZYŃSKI Artur Józef 9 21 14 0 44

OKRĘG NR 4
- liczba mandatów 5.
- obejmuje sołectwa: Dachowa, Dziećmiero-
wo, Gądki, Kromolice, Pierzchno (obejmuje 
wsie: Pierzchno i Celestynowo), Runowo, 
Szczodrzykowo, Robakowo-osiedle, Roba-
kowo wieś, Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki 
i Jaryszki)

Obwody głosowania:

okw 8: 
- miejsce głosowania SP w Szczodrzy-
kowie
- obejmuje sołectwa: Kromolice, Pierzch-
no (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestyno-
wo), Szczodrzykowo

okw 9: 
- miejsce głosowania SP w Szczodrzy-
kowie
- obejmuje sołectwa:  Dziećmierowo, 
Runowo

okw 10
- miejsce głosowania  SP w Robakowie
- obejmuje sołectwa: Dachowa, Robako-
wo-osiedle, Robakowo-wieś

okw 11
- miejsce głosowania SP w Robakowie
- obejmuje sołectwa: Gądki, Żerniki (obej-
muje wie: Żerniki, Jaryszki).

Frekwencja (liczba uprawnonych, liczba 
głosujacych, frekwencja procentowo)
okw 8 929 460 49,52%
okw 9 783 423 54,02%
okw 10 2273 1430 62,91%
okw 11 590 266 45,08%

Mandat radnego RMiG zdobyli: Iwona Cupryjak, Roman Genstwa, Iwona Kosmalska, Andrzej Surdyk, Agnieszka Wiśniewska

okw 1 okw 2 okw 3 okw 4 okw 5 okw 6 okw 7 okw 8 okw 9 okw 10 okw 11 okw 12 okw 13 okw 14 SUMA

KOSAKOWSKA 
Magdalena Anna 104 238 203 281 268 254 483 84 70 419 51 356 1154 484 4449 36,20%

PACHOLSKI 
Przemysław Piotr 305 616 425 598 385 379 424 259 282 840 151 197 395 215 5471 44,51%

TOMASZEWSKI 
Zbigniew Eugeniusz 26 48 39 116 200 55 34 40 12 38 18 31 49 65 771 6,27%

ZYDROŃ Adam 
Zbigniew 86 129 148 249 139 194 101 71 51 119 40 36 176 61 1600 13,02%

razem 521 1031 815 1244 992 882 1042 454 415 1416 260 620 1774 825 12291

Wybory na stanowisko burmistrza - I tura
Wybory na stanowisko burmistrza - II tura

 Obwód, miejsce głosowania - frekwencja procentowo KOSAKOWSKA Magdalena Anna  PACHOLSKI Przemysław Piotr  SUMA
OKW 1 Kórnik - 59,23% 102 22,27% 356 77,73% 458
OKW 2 Kórnik - 57,27% 222 23,92% 706 76,08% 928
OKW 3 Kórnik - 54,86% 197 27,06% 531 72,94% 728
OKW 4 Kórnik - 49,41% 279 27,01% 754 72,99% 1033
OKW 5 Radzewo - 44,91% 278 36,10% 492 63,90% 770
OKW 6 Kórnik - 46,18% 227 32,76% 466 67,24% 693
OKW 7 Borówiec - 55,06% 460 52,93% 409 47,07% 869
OKW 8 Szczodrzykowo - 42,09 % 68 17,53% 320 82,47% 388
OKW 9 Szczodrzykowo - 48,21% 73 19,57% 300 80,43% 373
OKW 10 Robakowo - 53,26% 387 31,98% 823 68,02% 1210
OKW 11 Robakowo - 28,69% 50 29,59% 119 70,41% 169
OKW 12 Borówiec - 53,30 % 314 63,95% 177 36,05% 491
OKW 13 Kamionki - 55,85% 1171 76,74% 355 23,26% 1526
OKW 14 Szczytniki - 52,10% 509 76,31% 158 23,69% 667
Łącznie - 51,26% 4337 42,09% 5966 57,91% 10303
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W związku z zastępstwem na stanowisku pracy Rzecznika uprzejmie informuję,
że od 2 listopada br zmieniają się godziny funkcjonowania biura 

Gminnego Rzecznika Osób z  Niepełnosprawnościami.  
Biuro czynne jest we wtorki i w środy 

w godzinach 7:30 - 10:30 
oraz w piątki w godzinach 13:45 - 15:45.

Telefon kontaktowy 515229671

Karolina Świątek - Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami”

Ogłoszenie o naborze pracownika do 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Gościnni”

Zastępca Dyrektora Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Gościnni”
ogłasza  nabór na  stanowisko 

opiekuna osoby niepełnosprawnej 

Umowa o pracę na czas  określony w wy-
miarze pełen etat.
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie co najmniej średnie
8. co najmniej półroczny staż pracy na 
stanowisku w bezpośrednim kontakcie z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi
9. wysoka kultura osobista
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą 
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na 
stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich 
miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych 
relacji z podopiecznymi; 
  
Wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu w pełni 
z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych zgodnie 
z ustawą  o ochronie danych osobowych na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich 

pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji;
 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 23 listo-
pada 2018 r. Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 
pracy – opiekun” w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Gościnni”, przy ul. 20 Paź-
dziernika 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie 
konkursowe obejmuje analizę wszystkich 
złożonych dokumentów oraz ewentualne 
rozmowy z kandydatami. Nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, 
które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w terminie do  30 listopada 2018 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).
 
Zakres obowiązków i uprawnień pracow-
nika
1. dbanie o higienę osobistą uczestników,
2. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia 
wymaga tej czynności,
3. pomoc uczestnikom przy załatwianiu 
potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia 
uczestnika tego wymaga,
4. opieka nad uczestnikami w trakcie do-
wozów;
5. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
6. dbałość o wysoką jakość świadczonych 
usług i jak najwyższą ich skuteczność;
7. współpraca z rodzicami i opiekunami 
uczestników;
8. współdziałanie z Dyrektorem Środowi-
skowego Domu Samopomocy „Gościnni” 
oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu 
indywidualnych programów,

Zgoda na przetwarzanie danych osobo-
wych
1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o 
pracę, których podanie jest obowiązkowe 
tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia będą przetwarzane w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego wynika-
jącego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym 
jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych oraz rozpoczęciem stosowa-
nia Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych informuję, 
że Administratorem danych osobowych 
jest Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Gościnni” w Kórniku
3. Dane osób, niezakwalifikowanych do 
rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu 
celu, dla którego zostały zebrane. Dane 
osoby zakwalifikowanej będą przetwa-
rzane do celów archiwalnych przez okres 
niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obo-
wiązujących u Administratora.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobo-
wych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają 
prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są 
nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są niezbędne do celów, dla któ-
rych zostały zebrane
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych
- dane przetwarzane są niezgodnie z 
prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość 
danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 
osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzania, ale 
są one potrzebne osobom, których dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń
6. Podanie danych osobowych w zakresie 
wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy 
jest wymogiem ustawowym, a w zakresie 
pozostałych danych dobrowolne. Podanie 
danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 
1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć 
udział w procesie rekrutacyjnym.

Zmiana godzin pracy rzecznika

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. na stronie internetowej UMiG Kórnik w zakładce 
„Konsultacje społeczne” zostanie zamieszczony 

projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik 
- dla zachodniej części Gminy (na zachód od drogi S11 i rynny jezior kórnickich). 

W terminie wskazanym powyżej można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie 
pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego). Wniosek powinien zawierać: imię 
i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz poda-
nie wnioskowanego przeznaczenia terenu. Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniamy 
projekt zmiany studium i umożliwiamy składanie dodatkowych wniosków do projekt przed jego przekazaniem do dalszej procedury, 

wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz 
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o  środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miasta 
i Gminy Kórnik uchwały nr L/692/2018 
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Błażejewko, dla terenu i okolic 
dawnego ośrodka szkoleniowo – wy-
poczynkowego, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania 
przedmiotowego terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym i po-
winny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją dotyczącą przedmio-
towej sprawy oraz składać wnioski do 
wyżej wymienionego projektu planu 
w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy Kór-
nik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl) w  terminie 
do dnia 10 grudnia 2018 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1073 ze 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o  udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr L/695/2018 z  dnia  26 września 
2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w  rejonie ulicy Kozakowej, obręb 
Konarskie oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w  Radzewie dla wschodniej części 
ulicy Wapiennej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania 
przedmiotowego terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  for-
mie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym i po-
winny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją dotyczącą przedmio-
towej sprawy oraz składać wnioski do 
wyżej wymienionego projektu planu 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
do dnia 10 grudnia 2018 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kórnik.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz 
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o  środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miasta 
i Gminy Kórnik uchwały nr L/696/2018 
z dnia  26 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w  obrębie geode-
zyjnym Radzewo, w  rejonie ulicy 
Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, 
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania 
przedmiotowego terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  for-
mie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym i po-
winny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją dotyczącą przedmio-
towej sprawy oraz składać wnioski do 
wyżej wymienionego projektu planu 
w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) 
w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik.

Informuję uprzejmie, że dnia 19 listopada 
2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy odbędzie się 
spotkanie z Dzielnicowym Policji w sprawie 
bezpieczeństwa, na które zapraszam. 

Informacja

◊ Sołtys wsi Dziećmierowo

◊  Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
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Tegoroczny XVIII Dzień Papieski odbył się 
pod hasłem „PROMIENIOWANIE OJCO-
STWA”. Całe wydarzenie miało miejsce w ko-
ściele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
21.października br., a  jego organizatorem 
była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie.
Uroczystość rozpoczęliśmy wspólną modli-
twą o godz. 15.00 , po której rozpoczęła się 
Msza Św., sprawowana przez ks. Proboszcza 
Grzegorza Zbączyniaka. 
Nasza szkoła poprosiła do współpracy 
zespół Bogu Bliscy, który zadbał o oprawę 
Mszy Św. oraz wystąpił podczas samego 
koncertu, wykonując m.in. pieśń „Jesteśmy 
piękni”, której słowa zostały zaczerpnięte 
z utworu „Tryptyk Rzymski” autorstwa Ka-
rola Wojtyły. Ponadto o stronę muzyczną 
koncertu zadbał szkolny zespół Allegro, dzię-
ki któremu wysłuchaliśmy takich utworów, 
jak „Abba Ojcze”, „Tato” czy „Fundament”.
Koncert był o tyle niezwykły, że dotykał tak 
rzadko podejmowanej tematyki ojcostwa. 
Nie zabrakło myśli Św. Jana Pawła II o oj-
costwie, które wyrazili przedstawiciele tej 
ważnej grupy społecznej – ojciec, katecheta, 
kapłan… Niezwykłą chwilę mogliśmy prze-
żyć, słuchając wiersza w wykonaniu ucznia 

naszej szkoły, mówiącego o  szczęśliwie 
przeżytych  chwilach z ojcem. 
Należy podkreślić, że o szczególną atmos-
ferę Dnia Papieskiego zatroszczył się sam 
gospodarz kolegiaty kórnickiej – ks. Pro-
boszcz. Skierował wiele ciepłych słów do 
uczestników koncertu, zarówno do widzów, 
jak i artystów, jednocześnie podkreślając 
niezwykłość naszego patrona. Wszystkich 
zebranych, po raz pierwszy, miała przyjem-

ność powitać nowa dyrektor szkoły w Szczo-
drzykowie – Pani Marzena Dominiak.
Cieszymy się, że zaszczyciło nas swoją 
obecnością wielu zaproszonych gości. 
Nasza szkoła ma liczne grono przyjaciół 
i sympatyków, których również nie zabra-
kło. Dziękujemy wszystkim za obecność.  
Do zobaczenia za rok!

Serdecznie zapraszamy na kolejny Krakow-
ski Salon Poezji w Zamku Kórnickim w nie-
dzielę 18 listopada 2018 r. o godzinie 18.00.
Gościem 43. odsłony Krakowskiego Salonu 
Poezji będzie aktor teatralny, filmowy i ka-
baretowy Marek Siudym. 
Na scenie towarzyszyć mu będzie dwoje 
solistów Teatru Muzycznego: Anna Lasota 
i Maciej Ogórkiewicz. Wykonają wybrane 
utwory pochodzące z płyty „Śpiewanki 
Wielkopolskie”. Akompaniować im będzie 
Michał Łaszewicz.

Zapisy na Salon pod numerem: 
531 998 263 

(od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-14.00).

Szczegóły:
http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl/na-
-afiszu,4,salon-poezji--marek-siudym,352.
html
PAN BK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nume-
rze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, 
obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 
grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w 
okresie wyłożenia również na stronie kornik.pl w aktualnościach 
w zakładce projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem planu miejscowego jest zmiana położenia linii 
zabudowy od ulicy Czołowskiej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 

62-035 Kórnik o godz. 15:00 (sala USC – parter, wejście od strony 
parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. na adres: Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

Bardzo serdecznie dziękuję Mieszkańcom 
Miasta i  Gminy Kórnik, Mieszkańcom 
wszystkich gmin Powiatu Poznańskiego 
i Mieszkańcom powiatów: gnieźnieńskiego, 
średzkiego, śremskiego i  wrzesińskiego, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem  i oddali 
na mnie głosy w wyborach samorządowych 
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Zapewniam wszystkich, że pracując na 
rzecz naszego regionu będę służyć Pań-
stwu swoją pracą, wiedzą i doświadcze-
niem.
             

                                                                      

Podziękowanie

◊  Jerzy Lechnerowski

Zaproszenie

◊  PAN BK

Misja Madagaskar- akcja charytatywna o charakterze żywieniowym - kieruje oficjalne 
podziękowania dla Koła Harcerzy Seniorów z Kórnika, którzy podczas pielgrzymki do Gie-
trzwałdu zebrali na jej działania 350 zł, a także dla wszystkich mieszkańców Kórnika i okolic, 
którzy zaangażowali się w misję wspomagając ją duchowo i finansowo. Wielkie Dziękuje 
od małych Malgaszy! 

Podziękowanie

 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza Misja przebiegła pomyślnie. Wyznacznikiem satysfakcji były 
uśmiechy dzieci oraz pochwały od ich opiekunów.  

Nasza pomoc nie mogłaby dojść do skutku gdyby nie Państwa dobroduszność. Właśnie dlatego 
chcielibyśmy serdecznie podziękować w imieniu własnym i dzieci za szczerą pomoc oraz zaangażowanie.  

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia edycja i współpraca z Państwem. Słowa nie są w stanie wyrazić naszej 
wdzięczności, dlatego załączamy zdjęcie, które potwierdza motto naszej akcji: „Życie nie tylko po to jest 
by brać”. 

 

Dziękujemy!  

Misja Madagaskar 

 

 

 

 

Z okazji Święta Niepodległości wszystkim 
członkom, przyjaciołom i sympatykom 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych koło Kórnik życzymy radosne-
go przeżywania tego dnia, z pełną świado-
mością wielkiej wartości, jaką jest Wolna 
Polska. Niech dobro niepodległej Rzeczypo-
spolitej Polskiej będzie dla naszej wspólnoty 
narodowej najświętszą wartością, której już 
nigdy nie damy sobie odebrać!

W imieniu zarządu koła

Z okazji Dnia Papieskiego

◊  Organizatorzy Koncertu

Podaj łapę przyjacielu

Pod tytułowym hasłem w dniu 26 paździer-
nika zorganizowano w Szkole Podstawowej 
nr 2 siedemnasty finał projektu z  okazji 
Tygodnia Opieki nad Zwierzętami. 
Finał został poprzedzony charytatywną 
zbiórką darów dla psów i kotów - podopiecz-
nych zaprzyjaźnionego ze szkołą Schroniska 
dla Zwierząt w Gaju.
        Celem akcji była nie tylko zbiórka karmy, 
koców, środków opatrunkowych dla psów 
i kotów niechcianych przez właścicieli, ale 
również wzrost odpowiedzialności za los 
wszystkich zwierząt, które pozostają w na-
szym otoczeniu. 
W realizację tegorocznej edycji włączyła się 
również szkolna świetlica, która zrealizowała 

projekt pt.: „Tydzień pod psem” zakończony 
konkursem plastycznym.
Nasi uczniowie od lat wykazują się wrażli-
wością na niedolę zwierząt trafiających do 
schroniska, o czym świadczą ilości zbiera-
nych darów. Tegoroczne dary, w  trakcie 
finałowego spotkania, dzieci przekazały 
pracownikom schroniska razem z najlep-
szymi konkursowymi pracami plastycznymi 
przeznaczonymi na aukcję. Uroczystość 
uświetniła obecność grupy policjantów 
– przewodników psów służbowych z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 
którzy zaprezentowali umiejętności swoich 
podopiecznych. Policyjne psy na szkolnym 
boisku poszukiwały niebezpiecznych sub-

stancji, demonstrowały atak na osobę 
ściganą oraz kunszt wyszkolenia i współ-
pracy z człowiekiem. Policjanci przedstawili 
również zasady bezpiecznego zachowania 
podczas kontaktu z nieznanymi psami. 
Naszych gości uczniowie żegnali gromkimi 
brawami i  zaproszeniem na kolejne spo-
tkanie. Pozostaje więc mieć nadzieję, że 
twierdzenie „Miarą człowieczeństwa jest 
stosunek do zwierząt” w przypadku działań 
naszych uczniów jest prawdziwe.
Wszystkim darczyńcom serdeczne podzię-
kowania składają pracownicy Schroniska 
dla Zwierząt w Gaju oraz organizatorka 
akcji. 
                                                                                         ◊  Agnieszka Półchłopek

◊  Jadwiga Chułek
Robert Jankowski
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Po pierwsze dlatego, by obalić mit, pokutu-
jący wśród młodych, że Powstanie Wielko-
polskie nie niosło z sobą aż tylu ofiar. Niosło! 
I  to wśród młodych ludzi. W  Powstaniu 
Wielkopolskim brali udział chłopcy już od 
15 roku życia! Pod Strzyżewem oddał swe 
młode życie harcerz Edmund Żurawski i tam 
też spoczywa.  Kazimierz Krawiarz podaje, 
że najmłodszym uczestnikiem wyprawy 
zbąszyńskiej z Kórnika był dwunastoletni 
Aleksy Grześkowiak. 
Po drugie, by mówić i o porażkach, mimo 
że zwycięstwo ma wielu ojców, a klęska 
żadnego (Józef Piłsudski).
„Z relacji dowódcy kompanii opalenickiej, 
Edmunda Klemczaka, dowiadujemy się, że 
można było Zbąszyń zająć bez walki, gdyby 
batalion śremski i jarociński 
o  jeden dzień wcześniej przybył pod Zbą-
szyń i go zajął. Opieszałość tych batalionów 
była spowodowana brakiem komunikacji. 
W tamtych czasach opierała się ona na pie-
szych lub konnych gońcach, co powodowało 
opóźnienia oraz brak zrozumienia sytuacji” 
– Kazimierz Krawiarz ze Wstępu do wydaw-
nictwa Legionu „Rzeczpospolita Kórnicka”.
„Niemcy chcieli odzyskać Łomnicę. Systema-
tycznie ostrzeliwano szkołę podstawową, 
gdzie skrywali się kórniccy żołnierze. Bitwa 
została wygrana, ale straszniejsze dla kór-
niczan było to, że zginęło tylu kolegów, są-
siadów. Winnym tego był niestety dowódca 
Celichowski, który nie pilnował oddziałów 
w  centrum wsi i  organizował obejście 
lewego skrzydła oddziałów germańskich, 

zamiast zostawić to dowódcy obrony Łom-
nicy” – Grzegorz Kubacki z przedmowy do 
„Rzeczpospolita Kórnicka”.
Analiza  wydarzeń to zadanie dla history-
ków, porażki są nieuniknione,  jak je poko-
nywać, to przykład dla nas na dziś.
 Oto co powiedział swoim żołnierzom, pod-
łamanym stratą najbliższych kompanów 
i chcących powrócić do Kórnika, Stanisław 
Celichowski:
„Przybyliśmy tutaj, aby walczyć z odwiecz-
nym wrogiem o wolność i niepodległość 
naszą. Żeby odebrać odwiecznemu wrogowi 
naszą świętą ziemię polską. Przybyliście 
walczyć jako ochotnicy, powołani jedynie 
poczuciem waszych obowiązków jako 
Polaków, aby stać się godnymi waszych 
przodków. O czynach waszych pod Zbąszy-
niem 17 stycznia 1919 kiedyś historia mówić 
będzie. Obecnie dowiaduję się, że chcecie 
niezwłocznie wrócić do domu, ziemię tak 
obficie zroszoną krwią dziś poległych bo-
haterów wydać na pastwę Niemcowi, prze-
kreślić wyniki naszych zwycięskich walk. Jest 
to ciężki dla mnie zawód, gdyż liczyłem na 
wasz patriotyzm, że wytrwacie na waszym 
posterunku. Ponieważ jednakże obiecałem 
wam, że nasz tu pobyt będzie krótki, przy-
rzeczenia tego dotrzymuję: Zwalniam was 
od zobowiązania danego mi przy wstąpieniu 
do kompanii. Możecie wrócić dziś jeszcze 
do domu.
Ja jednakże zostaję.  A  jeżeli po powrocie 
do Kórnika pytać was będą, gdzie jest wasz 
dowódca, to powiedzcie, że zostawiliście 

go tutaj samego, wiernego swej przysiędze 
bronienia każdej piędzi ziemi polskiej do 
ostatniej kropli krwi” – Stanisław Celichow-
ski „Wyprawa zbąszyńska. Wspomnienie 
uczestnika”, Poznań 1935.
Reakcja była natychmiastowa. Pierwsi zare-
agowali: dowódca plutonu bnińskiego Stani-
sław Budzich oraz kapral Walenty Wujek: 3 
pluton pozostaje! Nigdy do takiej hańby, by 
opuścić swego dowódcę, nie dopuści! – A za 
nimi wszyscy żołnierze Kompanii Kórnickiej!
„Druhowie, nie wątpiłem w wasz patriotyzm. 
Zresztą, gdyby ktokolwiek z  nas opuścił 
tchórzliwie szeregi, to wiem dobrze, jakie by 
go spotkało przyjęcie w Kórniku: Wsadzono 
by go na osła, twarzą do ogona, i oprowa-
dzano po ulicach miasta jako tchórza nie-
godnego imienia Polski” – to słowa dowódcy 
Celichowskiego.
Słowa-klucze: „nigdy nie wątpiłem w wasz 
patriotyzm”. Słowa ważne, bo odwołujące 
się do postawy żołnierzy, dobrze znanej do-
wódcy, który tak charakteryzował Kompanię 
Kórnicką: „Charakteryzowało kompanię 
kórnicką ścisłe związanie z okolicą, z której 
pochodziła, z jej tradycjami i historią. Obok 
gorącego patriotyzmu ogólnonarodowego, 
cechował ją patriotyzm lokalny, kórnicki, 
dbałość o honor swych miasteczek i wsi.”
Czy dziś następcy Celichowskich również 
spotkaliby się z  taką reakcją? Czy nadal 
powszechny jest system wartości wpajany 
tamtemu pokoleniu, system wartości, który 
nie pozwala na inne wybory? To nasze py-
tania do widzów, do dzisiejszych kórniczan. 
Tytuł spektaklu „Rzeczpospolita Kórnicka”, 
bo tu chodzi o coś więcej niż przypomnienie 
jednej bitwy.       
 Chodzi o wybory, wybór, bo „tak trzeba!”
W naszej scenie faktu „Rzeczpospolita Kór-
nicka” występują młodzi ludzie, od 14 lat. 
Towarzyszą im starsi, i  jeszcze starsi (taki 
był też przekrój pod Zbąszyniem i Łomnicą). 

Rzeczpospolita Kórnicka wczoraj i dziś
Dlaczego o bitwie pod Zbąszyniem? – tak pytają mnie kórniczanie. Dlaczego na 
naszą scenę faktu „Rzeczpospolita Kórnicka” wybraliśmy najbardziej tragiczną bitwę 
Powstania Wielkopolskiego: zginęło 16 kórniczan i bninian, a cel: zdobycie Zbąszy-
nia, nie został osiągnięty. Polegli: Ignacy Antkowiak, Stanisław Antoniewicz, Józef 
Frąckowiak, Ludwik Gielniak, Jan Hoffmann, Stanisław Jarzyna, Jan Jóźwiak, Tomasz 
Kropacz, Wacław Małecki, Ignacy Osiński, Stanisław Osiński, Stanisław Pohl, Leon 
Sznura, Wincenty Wiśniewski, Jan Wróblewski, Franciszek Zięta, Edmund Żurawski. 

Sami się zgłosili, wszyscy (ok. 30 osób).
Jak zachowali się kórniczanie po powrocie powstańców spod 
Zbąszynia? Owacyjnie i licznie żegnali udających się na front 
zachodni, to entuzjazm związany z nadzieją na zwycięstwo. 
A jak powitali powracających: „Gdy około północy kompania 
z odległego o 4 km dworca wracała do miasta, cała ludność 
wyległa z pochodniami nam naprzeciw. I chociaż jechały z nami 
wozy z poległymi, chociaż śmierć ich dotknęła tyle rodzin 
i znajomych, ponad uczuciami smutku i żałoby górował nastrój 
radosnej dumy, ze żołnierze kórniccy okazali się godnymi sy-
nami powracającej z niewoli ojczyzny” – Stanisław Celichowski.
 Manifestacją tych uczuć był urządzony na drugi dzień uro-
czysty pogrzeb poległych. W 1925 roku Stanisław Celichowski 
ufundował  w  Kórniku nagrobek poległym powstańcom. 
Sam leży na cmentarzu Kensal Green w Londynie, mając 
symboliczną tablicę w Grobowcu Rodzinnym Celichowskich 
na cmentarzu w Kórniku.

Cześć i chwała Bohaterom Powstania Wielkopolskiego!

Stowarzyszenie Teatralne Legion zaprasza na scenę faktu 
„Rzeczpospolita Kórnicka”, 18 listopada 2018, Oaza Kórnik, 
godz. 18.00. Wstęp wolny.

Scenariusz i reżyseria: 
Anna Łazuka-Witek, 
Konsultacja wojskowa: Ryszard Gierczyński, Włodzimierz 
Rocławski, 
Scenografia: Maria Romana Gierczyńska, 
Kostiumy: Maria Romana Gierczyńska, Halina Buda,
Przygotowanie wokalne: Elżbieta Wojciechowska,  
Efekty dźwiękowe:  Michał Jędrzejczak.  
Osoby: Dowódca dr Stanisław Celichowski:  Marek Fludra, 
Żołnierz I: Wojciech Andrejewski, Żołnierz II: Michał Rokos-
sowski, Żołnierz III: Jacek Halama, 

Stowarzyszenie Teatralne Legion  

Rzeczpospolita Kórnicka 
18.11.2018,  godz. 18.00, Oaza Kórnik 

Wstęp wolny 

 

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 
Cześć i chwała Bohaterom! 

◊  Anna Witek

Adam Olsztyński Stanisłąw Celichowski

Stefan Chosłowski
- komendant batalionu 
śremskiego
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Nawiązując do obchodów 100-lecia odzy-
skania Niepodległości i zawiązania Kompanii 
Kórnickiej, wracam pamięcią do uroczysto-
ści sprzed 40 lat. 
Jak na tamte czasy, była to impreza z dużym 
rozmachem, wymagająca zaangażowania 
wielu osób cywilnych oraz służb specjalnych. 
Wszyscy działacze KTK wywiązali się z powie-
rzonych im zadań wzorowo. 

Do współpracy przy wykonaniu dekoracji 
zostali zaproszeni znani kórnicko - poznań-
scy artyści,  plastycy Bogusława i Czesław 
Kowalscy. Wykonali oni projekt i  plany 
dekoracji. Według tych planów dużych roz-
miarów krzyż powstańczy z baretką wyko-
nali kórniczanie. Działacze KTK zamontowali 
dekoracje na południowej ścianie ratusza 
kórnickiego. Wielkie hasło „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród”, zrobiło wielkie wrażenie na 
mieszkańcach; uczestnikach obchodów.

Scenariusz i reżyserię imprezy powierzono 
Tomaszowi Szymańskiemu, dyrektorowi 
teatru gnieźnieńskiego.
Znaczący udział miał żeński zespół wokalny 
„Sikory” z LO  w Kórniku pod batutą Fran-
ciszka Nowaka.
 Trybunę honorową zajęli główni adresaci 
tej manifestacji - powstańcy wielkopolscy 
z  Kórnika w  swych charakterystycznych 
mundurach i rogatywkach na głowach oraz 
ówcześni włodarze miasta z naczelnikiem 
Januszem Kuberackim na czele i  działaczami 
ZBOWiDu.
 
 Obok trybuny stały poczty sztandarowe 
kórnickich organizacji w pełnej gali oraz 
hufiec harcerski. 
Listopadowy zimny wieczór.
Dekoracja na ratuszu rzęsiście oświetlona 
reflektorami. Zgromadzeni w dużej ilości 
mieszkańcy Kórnika i Bnina. 

Godzinę 18:30 obwieścił zegar ratuszowy 
i wtedy do uszu dobiegł huk salwy honoro-
wej ku czci poległych powstańców jaki od-
dała kompania honorowa Wojska Polskiego 
z Poznania.
 Po przemówieniu wprowadzającym przez 
pana Stefana Jankowiaka, głos zabrał za-
służony powstaniec wielkopolski z Kórnika 
pan Andrzej Grzempa. On też zapalił znicz 
pamięci. 
 
Trwał program słowno - muzyczny. 
Kilku aktorów poznańskich recytowało 
wiersz pt: „Do broni!”, zaś w  tle napięcie 
wspomagał budować pogrom kotłów mu-
zycznych. Następnie chór „Arion” odśpie-
wał „Marsyliankę Wielkopolską”. W czasie 
odczytu raportu powstańczego, harcerze 
zapalili swe pochodnie od znicza pamięci. 
A program nadal trwał. Po przejmującej 
dogłębnie pieśni pt: „O ziemio ojców”, usły-

Z kart historii KTK

 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

szeliśmy wiersz „Miałeś ty ludu”, recytowany 
przez kolejnego aktora poznańskiego.
 
 Kolejny występ kórnickiego chóru licealne-
go „Sikory” wykonał pieśń „Rozkwitały pąki 
białych róż”.
Program zawierał jeszcze wiele treści pa-
triotycznych. 
Zakończenie imprezy należało do Harcer-
skiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Jacka 

Kozłowskiego, grającej „Marsyliankę”.
Mieszkańcy przed rozejściem się dali wyraz 
swojemu wzruszeniu i radości oraz podziwu 
poprzez łzy i gromkie brawa. 
Po zakończeniu uroczystości harcerze z po-
chodniami, towarzyszyli delegacjom przy 
składaniu kwiatów na grobach poległych 
powstańców naszego Dwumiasta.
Tyle wspomnień. 
Oparłam je na materiałach z kroniki KTK 

i własnego archiwum.
Refleksja. 
Czy inni uczestnicy tej manifestacji mają 
takie same, bądź podobne wspomnienia 
i wzruszenia - bo pamięć ludzka jest niestety 
zawodna... 
     
     

 

 
    

 
  

 
 

◊  Irena Fogel
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9 LISTOPADA

KONCERT UTWORÓW PRZEMYSŁAWA 
GINTROWSKIEGO, JACKA KACZMARSKIEGO 
I ZBIGNIEWA ŁAPIŃSKIEGO w wykonaniu Se-
bastiana Nawrota i Łukasza Groszewskiego 
KOK, godz. 19:00.

10 LISTOPADA

JESIENNE WIETRZENIE SZAF. Wielka akcja 
sprzedaży i wymiany ubrań. SP w Bninie, 
godz. 10:00-13:00. Wstęp dla kupujących 
bezpłatny. Dla sprzedających opłata 5 zł 
za stoisko - zapisy pod nr tel. 502 046 989.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Wło-
dzimierz Wrzeszcz - „Zawód leśnika i las”, 
Kazimierz Danielewski - „Stop manipulacji 
- nie kupuj na prezentacji...”.  Strażnica 
OSP Kórnik, start godz. 10:00.

KÓRNICKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPOD-
LEGŁOŚCI. Kolegiata Kórnicka, godz. 12:00 
msza święta. Po mszy św. przemarsz pod 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, uro-
czystość patriotyczna i złożenie kwiatów.

„WPISANI W HISTORIĘ”. XVIII Powiatowy 
Konkurs Recytatorski – koncert finałowy 
Zamek w Kórniku, godz. 16:00. Wstęp za 
okazaniem zaproszenia.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY  TURNIEJ TENISA 
DLA KLAS 4-8 I GIMNAZJUM. Korty teni-
sowe Hotelu Rodan,  godz. 17:00.

SZACHOWY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIO-
WY. Świetlica OAZA/BŁONIE (ul. Leśna 6 
Kórnik), godz. 17:00. Turniej ma charakter 
otwarty. Startować mogą wszyscy chętni, 
bez względu na wiek, miejsce zamieszka-
nia czy stopień zaawansowania. Liczba 
miejsc ograniczona do 40 osób. Zapisy 
elektroniczne na  adres: wiezakornicka@
gmail.com lub w dniu zawodów do 16:50. 
Wpisowe: uczniowie SP i GIM 2 zł, pozo-
stali 5 zł.

VIII BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Rezer-
wacja tel. 61 649 88 75 wew. 3. Cena za 
parę 350 zł.

11 LISTOPADA

III NIEPODLEGŁOŚCIOWY BORÓWIECKI 
MARSZ Z KIJKAMI. Start: stara szkoła w Bo-
rówcu, godz. 11:00. Zapisy od godz. 10:30.

13 LISTOPADA

BAJKOCZYTANIE: „Legenda o rogalach”. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
17:30.

14 LISTOPADA

AKADEMIA SENIORA: POPOŁUDNIE Z 
POEZJĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 
16.30. Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 
684.

JOGA - DRZWI OTWARTE. Miejsce: sala 
jogi w Hotelu Rodan, godz. 19:00. Wstęp 
wolny, zapisy: recepcja@hotel-rodan.pl

18 LISTOPADA

STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION: 
RZECZPOSPOLITA KÓRNICKA. OAZA Kór-
nik, godz.: 18:00. Wstęp wolny.

KRAKOWSKI SALON POEZJI W ZAMKU 
KÓRNICKIM - 18 listopada 2018 r.  godz. 
18.00.
Gościem  Salonu będzie aktor teatralny, 
filmowy i kabaretowy Marek Siudym. 
Na scenie towarzyszyć mu będzie dwoje 
solistów Teatru Muzycznego: Anna Lasota 
i Maciej Ogórkiewicz. Wykonają wybrane 
utwory pochodzące z płyty „Śpiewanki 
Wielkopolskie”. Akompaniować im będzie 
Michał Łaszewicz. Zapisy - tel. 531 998 263 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-14.00).

20 LISTOPADA

BAJKOCZYTANIE: „Misiowe opowieści”. Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

21 LISTOPADA

AKADEMIA SENIORA: GIMNASTYKA Z KA-
SIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16.30. 
Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

25 LISTOPADA

WERNISAŻ: VIII MIĘDZYSZKOLNY KON-
KURS FOTOGRAFICZNY JESIEŃ – KÓRNIK 
PT. „ŚWIAT KOLORÓW”.  Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 18:00.

28 LISTOPADA

AKADEMIA SENIORA: ANDRZEJKI. Strażni-
ca OSP w Kórniku, godz. 16.30. Zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684.

15 GRUDNIA

KÓRNICKIE OBCHODY 100. ROCZNICY 
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOL-
SKIEGO.

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

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

◊  ZF

Rodzina Jankowskich z Kórnika 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

 składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

  Mariana Bosiackiego
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Od 2006 roku Przedszkole nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w  Kórniku- Bninie realizuje 
Ogólnopolski Program Optymistyczne 
Przedszkole. Jednym z  elementów tego 
programu jest szeroko pojmowana współ-
praca z przedszkolami w całej Polsce, w tym 
organizacja konkursów. W tym roku szkol-
nym nasze przedszkole przeprowadziło dwa 
takie konkursy- jeden dla Optymistycznych 
Przedszkoli w całej Polsce, drugi dla Wielko-
polskich Optymistycznych Przedszkoli. Oba 
dotyczyły bezpieczeństwa. 
11 października jury w składzie: Aneta We-
ber- Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Kinga 
Matysiak - Komisariat Policji w  Kórniku, 
Iwona Justkowiak-dyrektor Przedszkola 
nr 2 w Kórniku, Małgorzata Stypczyńska- 
logopeda, Katarzyna Szmechel – plastyk,  
wyłoniło zwycięzców Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literacko-Plastycznego „Pocztówka 
z bezpiecznych i optymistycznych  wakacji” 
zorganizowanego przez nauczycielki - Kata-
rzynę Szmechel i Magdalenę Kalisz.  
Konkurs dotyczył bezpiecznego zachowania 
podczas wakacji. Każdy uczestnik zobo-
wiązany był wykonać pocztówkę (dowolną 
techniką plastyczną) i  dołączyć do niej 
rymowankę, opisującą obrazek. Przyznano 
nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

oraz jedno wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy. W konkursie mogły brać 
udział przedszkola realizujące program 
Optymistyczne Przedszkole z całej Polski. 
Nadesłano prace  z dwudziestu placówek.
I miejsce Marianna Końpa z Miejskiego 
Przedszkola nr 6 w Płocku, 
II miejsce Magdalena Maciejewska z Przed-
szkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie,
III miejsce Maria Hibner z Warszawy, 
Wyróżnienie Aleksandra Gorczyca z Przed-
szkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie. 
Przedstawicielką naszego przedszkola, 
która brała udział w konkursie była Zosia 
Kasprzyk. Patronat honorowy konkursu 
sprawowali Burmistrz Miasta i Gminy Kór-
nik, pan Jerzy Lechnerowski, Komendant 
Policji w  Kórniku  pan Paweł Michalski 
oraz Ośrodek Doskonalenia I Kształcenia 
Ustawicznego Partner w Zabrzu, patronat 
medialny czasopismo Kórniczanin. 
Wszystkim dzieciom gratulujemy talentu 
plastycznego, opiekunom talentu literac-
kiego. Nagrody i dyplomy zostały przesłane 
pocztą.
Dziękujemy  Kierownikowi Wydziału Promo-
cji Gminy, Kultury i  Sportu za przekazanie 
nam upominków, które mogliśmy przezna-
czyć na nagrody.
    

W  środę  24 października nasze przed-
szkole gościło uczestników konkursu pt. 
„Bezpieczny przedszkolak”. Były nimi trzy 
osobowe zespoły z zaprzyjaźnionych Wiel-
kopolskich Optymistycznych Przedszkoli 
z Poznania, Buku, Swarzędza i nasza dru-
żyna z Przedszkola nr 2 w Kórniku. Każda 
drużyna miała za zadanie zaprezentować 
wiersz lub piosenkę zgodną z  tematyką 
konkursu, a następnie dobrze odpowiedzieć 
na przygotowane przez organizatorów za-
dania, które wymagały od dzieci znajomości 
znaków drogowych i kodeksu drogowego, 
a w szczególności bezpiecznego poruszania 
się po drodze. Przedszkolaki wykazały się 
dużą wiedzą na temat pojazdów uprzywile-
jowanych i ich numerów alarmowych. Do-
skonale wiedziały jakich narzędzi w swojej 
pracy potrzebuje lekarz, strażak, policjant. 
Każde zadanie oceniało jury, przyznając 
punkty. Dzieci w swoich drużynach zgodnie 
współpracowały i za swoją pracę otrzymały 
maksymalną liczbę punktów. Na zakończe-
nie każdy z uczestników otrzymał z rąk Pani 
Dyrektor Iwony Justkowiak dyplom i drobny 
upominek. 

  

Optymistyczne konkursy

◊  Katarzyna Szmechel, 
    Dorota Leciej, 
    Marta Sobczak, 
    Iwona Justkowiak

18 października br. w ramach comiesięcz-
nych spotkań Klubu Podróżnika z Kórnika, 
gościliśmy w naszym mieście wyjątkową 
osobę - pierwszego i  jak dotąd jedynego 
Polaka w Kosmosie – Mirosława Herma-
szewskiego.  Wystąpienie miało miejsce 
na hali sportowej Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu Oaza, gdzie słynny lot-
nik, kosmonauta zahipnotyzował ponad 
trzystu widzów swoją niezwykłą opowieścią 
i osobowością. Z pewnością to spotkanie 
przejdzie do historii naszego Klubu. Orga-
nizatorzy spotkania: Klub Podróżnika z Kór-
nika oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku 
pragną serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które pomogły w przygotowaniu 
i organizacji spotkania, w szczególności: 

dyrektorom KCRiS Oaza
Wojciechowi Kiełbasiewiczowi  

i Bartoszowi Karasiowi
za udostępnienie sali widowiskowej 

oraz
dyrektorowi Hotelu „Daglezja”

Markowi Arkusińskiemu
za ugoszczenie  

Mirosława Hermaszewskiego,
a także wszystkim sympatykom Klubu oraz 
uczestnikom spotkania.
Jednocześnie zapraszamy na kolejną po-
dróżniczą prelekcję pt.: „Poniżej Horyzontu”. 
Szczegóły na plakacie. 

Jedyny polski kosmonauta w Kórniku

◊  KPzK Foto W. Zimniak

Czytelnikom „Kórniczanina”pozdrowienia spod Annapurny w Himalajach,dokąd wraz z flagą Kórnika 
otrzymaną w Wydziale Promocji UMiG Kórnik, zawędrowałem na wysokość 4276 npm - przesyła 
mieszkaniec Borówca Tomasz Grześkowiak. Flagę przekazałem Panu Burmistrzowi Jerzemu Lechne-
rowskiemu w dniu 2.11.2018 na dowód promocji miasta w Nepalu.Z Nepalu ...

◊  TG
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Dnia 15.10.2018 r. w  Zamku Kórnickim 
odbyła się sesja naukowa poświęcona 
pytaniu: „Dokąd zmierzasz Bracie”. Orga-
nizatorami sesji była Biblioteka Kórnicka 
PAN reprezentowana przez prof. dr hab. 
Tomasza Jasinskiego, dyrektora Biblioteki 
Kórnickiej PAN i mgr Małgorzatę Potocką 
oraz Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe. 
Na zaproszenie organizatorów przybyli: 
Andrzej Wegner – członek Zarządu Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP, Jan Mazur – prezes Okręgu Poznań-
skiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich, ks. kanonik Franciszek 
Sikora, ks. prob. Grzegorz Zbączyniak, 
szefowa KTPS w Kórniku Krystyna Janicka, 
liczne delegacje KBS ze Śremu, Poznania, 
Zbąszynia, Mosiny, Czarnkowa, Tarnowa 
Podgórnego.
Obrady rozpoczął prof. dr hab. Tomasz 
Jasiński, od powitania gości honorowych: 
posła Bartłomieja Wróblewskiego, prezesa 
„Fundacji Zakłady Kórnickie” - dr Dariu-
sza Grzybka, członka zarządu Fundacji 
Zakłady Kórnickie dr Zbigniewa Kalisza, 
Jerzego Lechnerowskiego – burmistrza 
Gminy Kórnik, oraz Kazimierza Krawiarza 
inicjatora odnowienia bractw kurkowych 
w Polsce w 1987 r.

Obrady sesji prowadziła Małgorzata Po-
tocka, również autorka okolicznościowej 
wystawy pamiątek bractw kurkowych 
Bnina i Kórnika. 
Wygłoszono następujące referaty: Grze-
gorz Kubacki Kontekst historyczny powsta-
nia Bractw Kurkowych w Bninie i Kórniku,  
Roman Czechoski Historia Bractwa w Kór-
niku do wybuchu II wojny światowej, dr 
Kazimierz Krawiarz Reaktywacja Bractwa 
w  okresie transformacji ustrojowej, refe-
rat Jana Grabkowskiego (starosty poznań-
skiego) Rola Bractw Kurkowych w aspekcie 
społecznym i  obronnym, odczytał prof. 
T. Jasiński. 
ks. kanonik Franciszek Sikora przedstawił 
Sylwetkę ks. Szczepana Janasika, patrona 
KBBK, Marek Baranowski Aktualny stan 
i  kondycja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, Jerzy Lechnerowski Bractwo 
Kurkowe postrzegane aktualnie przez 
władze gminy, dr Paweł Redlarski Kurkowe 
Bractwa Strzeleckie w Polsce – stan badań 
i perspektywy badawcze,  Andrzej Wegner 
Ruch bracki w Polsce i Europie po reakty-
wacji, Roch Tarczewski Bractwa Kurkowe 
a stopnie wojskowe.
Po interesującej i ożywionej dyskusji i za-
kończeniu sesji, uczestników sesji uraczo-

no wykwintnym obiadem w przyziemiach 
zamkowych.
Minęło trzydzieści lat od reaktywowania 
bractw kurkowych w Polsce. Nie wszyst-
ko w  działaniach tych organizacjach 
jest zgodne z  historycznymi zasadami 
bractw kurkowych, w  których najważ-
niejszymi są duch braterstwa. Wkład 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
w utworzenie struktury zjednoczeniowej, 
w  doprowadzenia polskich bractw kur-
kowych do Federacji Europejskiej EGS, 
jest nie do przecenienia. Uczestnicy Sesji 
na czele z wiceprezesem EGS Andrzejem 
Wegnerem stwierdzili jak mało zrobiono 
w  dziele zrozumienia idei brackich, jak 
mało wywalczono właściwego miejsca dla 
wolności bractw kurkowych, tymczasem 
podporządkowanym strukturom Pol-
skiego Związku Strzelectwa Sportowego. 
Zastanawiano się nad pomyłkowym 
w  bractwach kurkowych strojeniem się 
w  kontuszowość, historycznie związany-
mi z ubiorem szlacheckim. Celem bractw 
kurkowych jest bowiem obrona wartości 
związanych z funkcjonowaniem struktur 
miejskich, państwowych, ideowych i  re-
ligijnych.
    

„Quo vadis Frater?”
Historia i dzień dzisiejszy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK)
w roku 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W poniedziałek 29. października Chór 
„Castellum Cantans” wraz z zaproszonymi 
przez siebie zespołami: „Cantus Solemnis” i 
„Partes” nagrał dla Telewizji Polskiej koncert 
misterium „Deesis”. Koncert premierowy 
tego projektu miał miejsce w marcu tego 
roku w Kościele pw. Wszystkich Świętych w 
Kórniku. Kontemplacyjny nastrój chorału 
gregoriańskiego, żarliwa modlitwa Kościo-
ła Wschodniego połączone z wielogłosem 
tradycji Zachodu oplecione zostały tekstami 

Ojców Kościoła z pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa w wykonaniu Sławomira Bajewa. 
„To nagranie to ogromnie ważny krok w 
rozwoju naszego zespołu - mówi Dariusz 
Tabisz, dyrygent Chóru Castellum Cantans 
i pomysłodawca koncertu. - Udało nam się 
osiągnąć brzmienie, które wypracowywali-
śmy przez ostatnie 3 lata! Podczas nagrania 
mieliśmy wielką przyjemność pracowania z 
najlepszymi w Polsce specjalistami - wszyst-
ko po to, by już niedługo telewidzowie mogli 

zatopić się w śpiewnej modlitwie, która po-
trafi przemieniać nasze serca.” Wraz z Chó-
rem Castellum Cantans gościnnie wystąpili: 
Maria Szymiec, Marta Kulińska oraz Piotr 
Stęplowski. Organizatorem przedsięwzię-
cia jest Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze. 
O terminie emisji koncertu damy znać na 
naszym profilu facebookowym. 

Castellum Cantans w TVP

◊  KZ

XXIII Maraton Fitness przeszedł do historii. 
Frekwencja uczestników jak zwykle nas nie 
zawiodła. W harmonogramie Jesiennej Edy-
cji znalazły się wszystkie grafikowe nowości: 
Salsa& Bachata, Tabata oraz Functional 
Flow, ale także zajęcia na stałe wpisane w 
fitnessowy grafik: BodyCombat, Zumba, 
ABT, Pilates, Jump, Step i Spinning. 
Gratulujemy uczestnikom wspaniałej formy 
i zapału, który nie zgasł do końca imprezy. 
Dziękujemy Instruktorom: Adze, Agnieszce, 
Anecie, Asi, Ewie, Oli, Manueli, Adamowi, 
Marcinowi, Norbertowi oraz Wojtkowi za 

stworzenie atmosfery, dzięki której poziom 
endorfin sięgnął maksimum! 
Na kolejną Zimową XXIV Edycję zapraszamy 
już w lutym i gorąco namawiamy Panów, 
którzy są w zdecydowanej mniejszości, do 
udziału w naszych maratonach.
Dziękujemy za hojność sponsorom:
• ACTIVE Wojciech Gorzelanny
• ALTER grawerstwo laserowe
• DIETOSTYL Monika Majchrzycka- Eliks
• HAMA Polska Sp. zo.o.
• Hotel DAGLEZJA
• Hotel RODAN

• Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
• OAZA LOOK Fryzjerstwo
• Magic Nails OAZA LOOK
• Miasto i Gmina Kórnik
• PARALOTNIE POZNAŃ Szymon Domagała
• Pracownia wizerunku Barbara Wein-Kra-
jewska
• Restauracja EATALIA
• Restauracja McDonalds
• Restauracja VENTUS
oraz Go Events za nagłośnieniową i oświe-
tleniową oprawę wydarzenia!

XXIII Maraton Fitness

◊  OAZA

◊  Kazimierz Krawiarz

nr 19/2018 9 listopada 2018 r.26 27



Unihokej pod dyktando Radzewa
W dniach 23-24 października na hali w Ka-
mionkach odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Kórnik w unihokeju. Współorganizatorami 
zawodów były: Szkoła Podstawowa w Ra-
dzewie i Szkoła Podstawowa w Kamionkach 
z panem Rafałem Węglarzem na czele. Trofea 
dla zawodników i zawodniczek ufundowała 
firma IRMAL z miejscowości Trzykolne Młyny. 
Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili 
chłopcy. W młodszej kategorii (rocznik 2006 
i młodsi)  rozegrano dwumecz pomiędzy 
szkołami z Kamionek i Radzewa, bowiem 
pozostałe nie zgłosiły się do rozgrywek. Oba 
spotkania były bardzo zacięte, ale nieco lepszą 
skutecznością w sytuacjach podbramkowych 
wykazali się chłopcy z Radzewa, wygrywając 
3:1 oraz 2:1, dzięki czemu po roku przerwy 
odzyskali tytuł Mistrzów Gminy. Złoci meda-
liści to: Łukasz Szymczak (kapitan), Samuel 
Kątny (bramkarz), Paweł Bartkowiak, Szcze-
pan Słodkowicz, Franciszek Pawlak, Lucjusz 
Pawlak, Mikołaj Szymański, Nikodem Nowicki, 
Jędrzej Brylewski. W starszej kategorii (roczniki 
2003-2005) walczyły 3 drużyny. Wyniki me-
czów: Kamionki-Kórnik 5:2, Kórnik-Radzewo 
0:4, Radzewo-Kamionki 2:2. O pierwszym 
miejscu dla Radzewa zdecydował nieco 
lepszy bilans bramkowy. Zwycięzcy zawo-
dów: Patryk Naglewicz (kapitan), Stanisław 
Bartkowiak (bramkarz), Tomasz Frąckowiak, 
Sergiusz Jankowski, Stanisław Rychlewski, 
Piotr Michurski, Klaudiusz Naglewicz, Mikołaj 
Bykowicz. Następnego dnia o laury walczyły 
dziewczęta. Rywalizowały takie same szkoły 
jak dzień wcześniej. Wśród młodszych w po-
jedynkach między Radzewem, a Kamionkami 
górą Radzewianki. Wyniki 5:2 i 4:2 nie oddają 
jednak w pełni ich dominacji na boisku. Za-

grały bardzo bojaźliwie i chcąc myśleć o suk-
cesach na kolejnych szczeblach rozgrywek 
międzyszkolnych muszą poprawić swoją grę, 
a zwłaszcza skuteczność. Mistrzynie Gminy 
to: Zuzanna Banecka (kapitan), Aleksandra 
Wróbel, Weronika Oźminkowska (bramkarki), 
Zofia Brylewska, Aleksandra Ogórkiewicz, 
Gabriela Ukleja, Klaudia Rumińska, Amelia 
Konarska, Urszula Wiśniewska, Anastazja 
Pawlak. Bardzo dużo emocji dostarczył turniej 
z udziałem starszych. Wyniki pierwszych 2 
meczów: Kórnik-Kamionki 13:0, Kamionki-Ra-
dzewo 0:4. Przed ostatnim spotkaniem zde-
cydowanym faworytem była szkoła z Kórnika, 
oparta prawie w całości na zawodniczkach 
UKS Radzevia Radzewo. W reprezentacji SP 
Radzewo też jednak 3 unihokeistki z tego klu-
bu. W pierwszej odsłonie meczu zapachniało 
sensacją. Prowadzenie dla Radzewa zdobyła 
Roksana Toboła, a w bramce cuda wyczyniała 
Roksana Bazanowska. Kórniczanki biły głową 
w mur. Dopiero na 4 minuty przed końcem 
losy meczu wzięły w swoje ręce zawodniczki 
z  formacji obrony: Agnieszka Wiśniewska 
i Natalia Sznura, które zdobyły bramki na wagę 
zwycięstwa w całym turnieju. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 4:1. Zespół SP 1 
Kórnik grał w składzie: Sylwia Rumińska (kapi-
tan), Patrycja Bartkowiak (bramkarka), Mirella 
Rozmiarek, Agnieszka Wiśniewska, Natalia 
Sznura, Kinga Banecka, Magdalena Sułkow-
ska, Weronika Piasecka. Najlepsze drużyny 
uzyskały awans do zawodów powiatowych. 
W każdej kategorii przyznano także nagrody 
indywidualne dla wyróżniających się zawodni-
ków i zawodniczek. Wśród chłopców statuetki 
MVP trafiły w ręce Pawła Bartkowiaka i Patryka 
Naglewicza. Obaj gracze byli motorami napę-
dowymi swoich drużyn i poprowadzili repre-
zentacje z Radzewa do Mistrzostwa Gminy. 
Wśród dziewcząt za najbardziej wartościowe 
zawodniczki uznano: Zuzannę Banecką, kró-
lową strzelczyń w rywalizacji młodszych oraz 

Agnieszkę Wiśniewską, która zdobyła najcen-
niejszego gola dla swojego zespołu, ratując go 
przed odpadnięciem z rywalizacji w kolejnych 
etapach rozgrywek międzyszkolnych.

Słodko-gorzko w powiatowym unihokeju
W mocno osłabionym składzie wyruszyli na 
półfinał Mistrzostw Powiatu chłopcy starsi 
z Radzewa. Zawody odbyły się 26.10. w Ba-
ranowie. Grając bez żadnych zmian (tylko 6 
osób) chłopcy w dwóch pierwszych meczach 
spisali się bardzo dobrze, prezentując niesa-
mowitą wolę walki, absolutnie nie bojąc się 
masywniejszych przeciwników. Brakowało 
jednak nieco szczęścia. Pierwszy mecz z Pacz-
kowem zakończył się porażką 1:3, drugi ze 
Skórzewem 0:1. W trzecim meczu z Barano-
wem chłopcy opadli już z sił i przegrali 0:5.
W odmiennych nastrojach z  tego samego 
szczebla rozgrywek wróciły dziewczęta z Kór-
nika. Na zawodach w Pecnej 30.10. nie dały 
rywalkom żadnych szans. Pokonały szkołę 
z Wir 27:0 i szkołę z Pecnej 7:1, dzięki czemu 
awansowały do finału Mistrzostw Powiatu.

Tenisistki stołowe na medal, 
tenisiści prawie też
31.10. w Pecnej odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w tenisie stołowym w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (2003-2005). Rewelacyjnie 
spisały się dziewczęta z Radzewa: Roksana 
Toboła i Emilia Fiedorczyk, które zdobyły 
brązowe medale. Dziewczęta uległy tylko 
szkołom, mającym w swoich składach regu-
larnie trenujące zawodniczki. Bardzo dobrze 
wypadli również chłopcy ze Szczodrzykowa: 
Bartosz Idaszak i Filip Janowski. Co prawda 
nie udało im się wskoczyć na podium, ale do 
samego końca walczyli o 4 miejsce, premiowa-
ne awansem na zawody rejonowe i sztuka ta 
powiodła im się.

Sport szkolny
WOREK MEDALI NA ZAKOŃCZENIE  
SEZONU KOLARSKIEGO
Niezwykle udane okazały się torowe Mistrzo-
stwa Polski w Pruszkowie w konkurencjach 
nie olimpijskich. Zawodniczki Mróz Jedynka 
Kórnik w pięciu rozegranych konkurencjach, 
zdobyły aż dziesięć medali w kategorii do lat 
23. We wszystkich przypadkach zdobywały 
po dwa krążki, zwyciężając w czterech z nich. 
Wyścig na 500m wygrała Monika Graczew-
ska, a medal brązowy padł łupem Joanny 
Golec. Podwójne zwycięstwo Kórniczanki 
wywalczyły w wyścigu punktowym. Zwycię-
żyła Graczewska przed Weroniką Humelt. Te 
same zawodniczki nie dały szans rywalkom 
w  wyścigu australijskim, zamieniając się 
jedynie miejscami. Czwarta w tym wyścigu 
była Karolina Przybylak. Humelt zwyciężyła 
również w wyścigu scretch, a na najniższym 
stopniu podium stanęła Przybylak. Jedynie 
w konkurencji na 3 km na dochodzenie złoty 
medal nie pojechał do Kórnika, ale Monika 
Graczewska I Karolina Lipiejko stanęły ko-
lejno na drugim i trzecim miejscu podium. 
Wygrała tą konkurencję Patrycja Lorkowska 
(Pacific Toruń). Ostatecznie grupa kolarska 
z Kórnika dołożyła do swojej kolekcji Aż 
10 medali (4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe). 
Tegoroczny bilans sekcji kolarskiej to aż 
37 medali Mistrzostw Polski (16-11-10). 

Kolarstwo

Podczas torowych zawodów w Pruszkowie 
rozegrano również Mistrzostwa Polski 
LZS dla młodszych kategorii. W rywalizacji 
juniorek młodszych w sprincie olimpijskim 
zwyciężyła niezawodna dwójka z Kórnika 
Zofia Picz i Joanna Błaszczak, a w wyścigach 
keirin i punktowym Zosia dołożyła jeszcze 
srebrny i brązowy medal. 
 Nasza eksportowa zawodniczka Nikol 
Płosaj, startowała w tym czasie w Pucharze 
Świata w Paryżu, gdzie w wyścigu drużyno-
wym na dochodzenie zajęła wraz z koleżan-

kami 9 miejsce. Tydzień później na Puchar 
Świata do kanadyjskiego Milton pojechały 
już 3 zawodniczki z  Kórnika. Do Nikol 
dołączyły Monika Graczewska i Weronika 
Humelt. W wyścigu drużynowym polki zajęły 
10 miejsce, a w wyścigu medison 11. Przed 
naszymi zawodniczkami teraz zgrupowanie 
na Majorce, a następnie Puchary Świata 
w Londynie i Berlinie.
                                                                                                    

◊  Paweł Marciniak

3 listopada 2018 roku po raz pierwszy w hi-
storii naszego klubu podjęliśmy się organi-
zacji turnieju unihokeja. Miejscem I turnieju 
eliminacyjnego w ramach Wielkopolskiej 
Ligi Unihokeja juniorek młodszych był leżący 
w sąsiedniej gminie Zaniemyśl. Nowoczesna 
hala widowiskowo-sportowa zgromadziła 
liczną publiczność, która była świadkiem 
wielu emocjonujących spotkań. Zawody 
okazały się dużym sukcesem organizacyjnym. 

Każdy uczestnik powtarzał, że w takich roz-
grywkach unihokeja jeszcze nie brał udziału. 
Rzeczywiście wielu ludzi dobrej woli zrobiło 
wszystko, aby zawody zostały niezapomniane. 
Głównym sponsorem była firma TFP, dzięki 
której mogliśmy wynająć obiekt, zatrudnić 
niezbędny personel do obsługi zawodów 
i zafundować zawodniczkom okolicznościowe 
trofea. Wsparcia udzieliły także: firma Product 
Plus – producent sezamków oraz Urząd 
Miejski w Kórniku. Swą obecnością zaszczyli 
nas: burmistrz gminy Kórnik Przemysław 
Pacholski, sołtys Radzewa Julia Bartkowiak 
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie 
Krystyna Kiełpińska. Na uczestników zawo-
dów czekały słodkie wypieki, a także pyszna 
grochówka. Oprawę muzyczną zapewnił DJ 
Jacek Grzybek. Serdeczne podziękowania 
kierujemy także w stronę pani kierownik hali 
Karoliny Ratusznej, albowiem przez cały dzień 
troszczyła się o to, aby nic nam nie brakowało. 
Jeśli chodzi o aspekt sportowy to też poszło 
całkiem dobrze, chociaż mogło pójść jeszcze 
lepiej. W meczu otwarcia zespół UKS Radzevia 
Radzewo zmierzył się z UKS Junior Kębłowo. 
Pewna wygrana 6:0 podbudowała zespół. 
Kolejne starcie z UKS Jastrzębie Żytowiecko 
rozpoczęliśmy od prowadzenia 1:0. Niestety 
w drugiej połowie pierwszej tercji zupełnie 
stanęliśmy i w krótkim odstępie czasu stra-
ciliśmy cztery bramki. W kolejnych tercjach 

grała była bardzo wyrównana. Dziewczęta nie 
odpuszczały. Stworzyły sobie kilka dogodnych 
sytuacji bramkowych. Wykorzystały niestety 
tylko jedną. Pozostałe ratowała rywalkom 
bramkarka. Ostatni mecz z UKS Salezjanie 
Poznań to istny dreszczowiec. Najpierw trener 
gości zakwestionował niezgodny z przepisami 
kij czołowej naszej zawodniczki, czym ewi-
dentnie wybił cały zespół z rytmu. Następnie 
straciliśmy łatwo 2 gole i zrobiło się naprawdę 
nerwowo. Po zdobyciu kontaktowego gola 
znowu straciliśmy bramkę po fatalnym błę-
dzie. Od tego momentu dominował już tylko 
jeden zespół: gospodarze. Wygraliśmy 6:4. 
Dwa wygrane mecze i  jedna porażka dały 
ostatecznie 2 miejsce. Najlepszy zespół z Ży-
towiecka, za nami Kębłowo i Poznań. Warto 
dodać, iż podczas tego turnieju spotkały 
się 4 najlepsze drużyny ubiegłego sezonu, 
a przecież to dopiero turniej eliminacyjny. 
W drużynie z Radzewa występowały: Roksana 
Toboła (kapitan, 4 bramki + 4 asysty), Patrycja 
Bartkowiak (bramkarka), Sylwia Rumińska 
(6+1), Mirella Rozmiarek (4+4), Agnieszka 
Wiśniewska, Natalia Sznura, Zofia Brylewska 
(0+1), Aleksandra Ogórkiewicz, Gabriela 
Ukleja, Kinga Banecka, Klaudia Rumińska, 
Amelia Konarska. Wyróżnienia indywidualne 
za grę w poszczególnych meczach odbierały: 
Patrycja, Roksana i Sylwia.

Radzevia w roli gospodarza 

◊  Karol Niemier

◊  Karol Niemier

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w sza-
chach drużynowych Igrzyska Dzieci odbyły 
się w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA”. 
Puchar dla najlepszej drużyny, medale 
i dyplomy za miejsca 1-3 ufundował SZS 
Wielkopolska. Dyplomy dla pozostałych 
szkół i drożdżówki dla uczestnków turnieju 
zasponsorowała „OAZA”.  
Gratulacje dla SP Radzewo z tytułu awansu 
do Mistrzostw Wielkopolski.
Zawodnicy z Radzewa zdobyli miejsce dru-
gie, ustępując tylko zawodnikom z Lusowa. 
W stawce 14 zespołów znalaza sie także 
drużyna z Kamionek (miejsce 11)
Igrzyska Dzieci-finał wojewódzki odbędzie 
się w Pleszewie 21.XI.2018.

Szachy

◊ RB
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

23
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 15 listopada 2018 r.

Świetlica w Dachowie 
Ul. Okrężna 34

Zaprasza uczniów klas 1- 8 na zajęcia:  
opiekuńczo-wychowawcze, plastyczno- techniczne, ruchowo, sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji

Wtorki- od 15.00           Piątki- od 15.30

MIŁO SPĘDZAMY CZAS I DOBRZE SIĘ BAWIMY. PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM! 

Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

PRaca

 Szukam wykonawcy rozbudowy 
cukierni w Kórniku. Tel. 509 346 236

 Poszukuję pani do pomo-
cy w  sprzątaniu domu, Bnin.  
Tel. 605 105 386
 Posprzątam mieszkanie, dom – 

Kórnik i okolice. Tel. 724 285 337
 Zatrudnimy pracownika gospo-

darczego w Kórniku - etat, praca 
od poniedziałku do piątku 6-14 lub 
14-22. Tel. 605 997 054
 Pracownik gospodarczy i osoby 

sprzątające - atrakcyjne stawki. Tel. 
694 467 140, 606 631 325
 Podejmę pracę opiekunki osoby 

starszej w kulturalnym domu - 
Kórnik, Bnin. Od poniedziałku do 
pitku, 4 h po południu, lub2-3 razy 
w tygodniu po 8 h. Tel. 518 144 163

 Serwis kotłów. Tel. 502 047 864
 Podologia z dojazdem do domu. 

Pielęgnacja stóp u osób starszych. 
Tel. 533 463 442
 Usługi Księgowe ASOFF - pro-

wadzenie księgowości małych 
i  średnich firm, jednoosobowych 
działalności. www.twojaksiegowa-
poznan.pl lub 669 751 219
 Meble na wymiar: kuchnie, 

szafy, garderoby, stoły, komody.  
Tel. 723 882 617
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398

 Sprzedam pralkę ładowaną od 
góry lub z okienkiem, możliwość 
transportu. Tel. 511 120 011
 Sprzedam szary używany fo-

tel na kółkach. Stan dobry, 50 zł.  
Tel.782 148 912
 Kupię stare motocykle, całe lub 

niekompletne. Tel. 604 989 218
 Sprzedaż ziemniaków z domu. 15 

kg-10 zł, bardzo dobre odmiany. 
Bnin, ul. Błażejewska 43
 Sprzedam rower. Tel. 500 209 845
 Okazja! Dom pomiędzy dwo-

ma jeziorami Doliwiec Leśny.  
Tel. 517 120 127
 Kupię pilnie mieszkanie w Kórniku. 

Tel. 501 645 055 
 Kupię pilnie działkę w Kórniku.  

Tel. 517 120 127 
 Poszukuję domu do kupie-

nia w  Kórniku i   okol icach.  
Tel. 517 120 127 
 Bezpłatna pomoc i  doradztwo 

w  załatwianiu spraw związanych 
z nieruchomościami, Kórnik ul. Po-
znańska 6. Tel. 614 151 648 
 Sprzedam tapczanik dziecięcy 

z Ikea, koloru grafitowego, cena 100 
zł. Tel. 601 746 930
 Sprzedam nowy grzejnik elektrycz-

ny, cena 55 zł. Tel. 601 746 930
 Drobne naprawy i  remon-

ty budowlane, szeroki zakres.  
Tel. 602 214 931
 Drobne prace murarskie i tynkar-

skie. Tel. 609 153 947
 Żywe ryby: karpie, jesiotr, amur. 

Od 15 listopada! Tel. 793 395 595

 Transport do 1,5 tony prze-
wiozę, zawiozę, Kórnik - okolice.  
Tel. 501 645 939
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien. Tel. 501 645 939
 Sprzedaż dyni różnych gatun-

ków, w  tym hokkaido - Biernatki, 
Główna 35 
 Sprzedaż tui szmaragd. Biernatki, 

ul. Główna 35. Tel. 797 912 497
 Usługi koparko-ładowarką.  

Tel. 609 070 077 
 Poszukuję pokoi do wynajęcia 

w Robakowie.  Tel. 666 677 003
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Malowanie, szpachlowanie, za-

budowy GK, skręcanie mebli usługi 
stolarskie. Konkurencyjne cenny! 
Dzwoń pod numer  515 741 358, 
517 020 733 bądź napisz ana-
pol2006@gmail.com
 Sprzedam mieszkanie 3 poko-

jowe w  okolicy Kórnika 90000,-.  
Tel. 505 921 833
 Pilnie szukam do kupna mieszka-

nia Kórnik i okolicą BON. Tel. 505 
110 269
 Pilnie szukam domu na wynajem 

BON. Tel. 505 110 269
 Poszukuję domów i mieszkań do 

wynajęcia w Robakowie i okolicy. 
Tel. 666 677 003
 Drewno kominkowe, opałowe.  

Tel. 692 241 023 

 Mieszkanie do wynajęcia w Kór-
niku. Pokój, kuchnia, łazienka, 
powierzchnia ok. 36 m². Tel. 692 
695 002 
 Wykończenia wnętrz, szpachlowa-

nie, malowanie, kładzenie płytek, 
remonty  mieszkań. Tel. 661 455 915
 Firma Kalspaw oferuje usługi 

ślusarskie (bramy, balustrady, 
ogrodzenia, itp.). Tel. 883 330 467
 Kupie stary motocykl WSK, WFM, 

KOMAR. Tel. 509 449 141
 Seniorka szuka towarzysza życia. 

Proszę o kontakt Panów po 70 roku 
życia. Tel. 724 214 060
 Dorabiamy klucze Kórnik – Kiciny 

na garażach. Tel. 723 333 833 i 607 
257 171
 Kupię kawalerkę lub małe miesz-

kanie w Kórniku. Tel. 694 170 350 
 Sprzedam działkę budowlaną, 

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

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668 151 151
 Wynajmę kawalerkę w Kórniku. 

Tel. 601 250 564
 Poszukujemy umeblowanej kawa-

lerki do wynajęcia w bloku w Kórni-
ku. Tel. 505 921 833
 Udzielę korepetycji z j.angielskie-

go. Poziom od przedszkolnego do 
licealnego. Tel. 790 586 476
 Mechaniczne czyszczenie komina. 

Od niedrożnego do czystej fugi. Tel. 
663 716 928
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