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MSZA w iNTENcji OjcZYZNY

29 czerwca z inicjatywy PSL w Bninie 
odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny. 
Uczestniczył w niej m.in. wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak, burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz prezes lokalnego Stowarzyszenia sołtysów 
Zbigniew Tomaszewski, a także wiele osób 
związanych ze środowiskiem wiejskim. 

ZREZYgNOwAŁ Z OBjęciA
 STANOwiSkA

Pan Wojciech Surmacz wybrany na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie zrezygnował z objęcia tego 
stanowiska. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
powołał na stanowisko dyrektora do 
końca roku szkolnego 2013/2014 
panią Małgorzatę Siekierską, do-
tychczasową wicedyrektor placówki. 

ORlE gNiAZdO

W dniach od 12 do19 lipca br. w 
Błażejewku odbył się IX Światowy 
Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniaz-
do 2013”. W ceremonii otwarcia 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, natomiast w uroczystości 
zakończenia zlotu udział wziął prze-
wodniczący RM w Kórniku Maciej 
Marciniak. W zlocie uczestniczyło 
około 70 osób z 15 krajów Europy, 
Azji i Ameryki Północnej. Najliczniej 
reprezentowane były środowiska po-
lonijne z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

kORTY w SZcZOdRZYkOwiE?

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się dwukrotnie z przedsta-
wicielami firmy, która proponuje 
wybudowanie na terenie gminnym, 
przy Szkole Podstawowej  w Szczo-
drzykowie kompleksu sportowego o 
profilu tenisow-piłkarskim. Na  ponad 
3 hektarowej działce, obok istniejącego boiska 
piłkarskiego może powstać 6-10 kortów o różnej 
nawierzchni, w tym 2-4 pod dachem, boisko 
wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne i klubowe. 
Obiekty takie mogą być podstawą dla stworze-
nia klas sportowych w szkole.

Rozmowy będą kontynuowane.

TYM RAZEM 3 MiEjScE

W dniu 17 lipca br. w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala rankingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej” 2013, w którym Kórnik zajął 3 miejsce 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wyróżnienie 
dla naszej gminy z rąk byłego przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka 
odebrał wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

W rankingu oceniano przede wszystkim sy-
tuację finansową gmin, zarządzanie, dochody 
i wydatki na jednego mieszkańca, pozyskane 
środki unijne, stosunek zobowiązań do docho-
dów, wydatki na organizacje pozarządowe, 
nakłady na gospodarkę mieszkaniową, wy-
datki na promocję i ilość nowych podmiotów 
gospodarczych. 

TERENY Od gMiNNEj SPóŁdZiElNi

W dniu 18 lipca br. burmistrz Jerzy Lech-
nerowski podpisał akt notarialny z prezesem 
GS Kórnik Marianem Maciejewskim w sprawie 
zakupu terenu nad Jeziorem Kórnickim (za 
„Białą Damą”). Płatność uregulowana zostanie 
w ratach w 2013 i 2014 roku. 

SPOTkANiE Z SOŁTYSAMi

W dniu 23 lipca br. burmistrz Jerzy Lech-
nerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkali 
się z sołtysami gminy Kórnik i kierownikami 
Wydziałów: Ochrony Środowiska, Eksploatacji 
Technicznej i Inwestycji w celu przybliżenia 
założeń budżetu obywatelskiego Gminy Kórnik 
na rok 2014. Dyskutowano także na temat 
utrzymania dróg gminnych oraz możliwości wy-
korzystania skazanych do prac interwencyjnych 
na terenach sołectw.  

ŚwięTO POlicji

W dniu 25 lipca br. z okazji święta Policji wła-
dze samorządowe Gminy Kórnik z burmistrzem 

Jerzym Lechnerowskim, wiceburmistrzem An-
tonim Kaliszem i przewodniczącym RM w Kór-
niku Maciejem Marciniakiem złożyli kórnickim 
policjantom życzenia i gratulacje. Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu Roman Kuster wraz 
z komendantem Policji w Kórniku Eugeniuszem 
Sierańskim wręczyli kórnickim policjantom 
awanse na wyższe stopnie. W uroczystości 
uczestniczył również przewodniczący Rady 
Gminy w Kleszczewie Henryk Lesiński oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

jUBilEUSZ ROd

30 lecie swojej działalności obchodzą w 
tym roku cztery rodzinne ogrody działkowe 
usytuowane na terenie naszej gminy. Są to: 
ROD im. Wł. Zamoyskiego w Kórniku-Bninie, 
ROD im. A. Wróblewskiego w Mościenicy oraz 
ROD im. prof. St. Żeligowskiego w Jaryszkach 

i ROD Jaryszki. 
Na terenie ogrodów organizo-

wane są z tej okazji uroczystości, w 
których uczestniczą także przedsta-
wiciele władz gminy.

SPOTkANiE Z giOŚ

W dniu 30 lipca br. burmistrz 
Jerzy Lechnerowski spotkał się w 
Warszawie z Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska Andrzejem 
Jagusiewiczem   w sprawie wycofa-
nia z obrotu prawnego decyzji dot. 
rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych w Czmoniu. Minister 
stwierdził, że jest gotów rozważyć 
taką propozycję, jeżeli Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
wyda decyzję o zamknięciu składo-
wiska. Oczekuje także przedstawie-
nia propozycji alternatywnych zasad 
rekultywacji.

SPOTkANiE Z 
PRZEdSTAwiciElką 

POlSkiEj AkAdEMii NAUk

W tym samym dniu burmistrz 
Jerzy Lechnerowski spotkał się w 
Warszawie  w Polskiej Akademii 

Nauk z Grażyną Paluszewską, dyrektor Wy-
działu Zarządu Nieruchomościami PAN. Przed-
miotem rozmów było przejęcie przez gminę 
Kórnik nieruchomości przy Pl. Niepodległości 
50 w Kórniku oraz połączenia ulicy Zamkowej z 
ulicą Średzką przez teren ekspozycyjny Szkółek 
Kórnickich, za tzw. Pługiem.

w SPRAwiE PlAżY

5 sierpnia wiceburmistrz Antoni Kalisz spo-
tkał się z władzami Gospodarstwa Rybackiego 
„Miłosław” w sprawie uzgodnień dotyczących 
możliwości odtworzenia plaży u zbiegu ulic 
Parkowej i Armi Krajowej, czyli przy Dunaju. 
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OgŁOSZENiE
BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku 

– rejon między ulicą Staszica, Krasic-
kiego, Stodolną a drogą S11.

 
Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku 

z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z 
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z 
uchwałą XII/121/2007 Rady Miejskiej w Kór-
niku z dnia 25 lipca 2007 r. zawiadamiam o 
kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – 
rejon między ulicą Staszica, Krasickiego, 
Stodolną a drogą S11 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 2 września do 30 września 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godz. 
pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 września 2013 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (sala 
urzędu stanu cywilnego, wejście od strony 
parkingu) o godz. 14:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrze-
śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
października 2013 r., na adres: Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl Or-
ganem właściwym do rozpatrywania uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.    

UWAGA! 
Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie 

informuje, że z dniem 17 lipca 2013r. 
został uruchomiony Tymczasowy Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów ko-
munalnych (TPSZOk) zlokalizowany w 
m. czołowo.

Do czasu realizacji docelowego PSZOK-u 
Urząd Miejski w Kórniku umożliwi mieszkań-
com gminy Kórnik dostarczenie odpadów 
zielonych (wysortowanych w następujący 
sposób: oddzielnie liście z trawą i oddzielnie 
gałęzie) oraz odpadów problemowych do 
punktu w miejscowości Czołowo przy ulicy 
Leśnej (przy terenach przedsiębiorstwa EU-
RO-ASTAR).

Godziny otwarcia tymczasowego punktu:
- w każdą środę (w miesiącu lipcu, sierpniu, 

wrześniu) w godzinach od 14.00 do 18.00,
- w każdą sobotę (w miesiącu lipcu, sierp-

niu, wrześniu) w godzinach od 10.00 do 18.00.
 Jednocześnie informuję, ze w przypadku 

odbioru odpadów RTV i AGD dopuszcza się 
dostarczenie tego rodzaju odpadów do firmy 
WODKOM Sp. z o.o., ul. Poznańska 71c, 
Kórnik w godzinach pracy spółki tj. od 7.00 
do 15.00.

Wydział 
Ochrony Środowiska

 i Rolnictwa

15 września mija termin płatności wielu 
podatków i opłat na rzecz Gminy Kórnik. 
Z uwagi na to, że w tym roku 15 września 
przypada w niedzielę, bez odsetek daniny 
publiczne zapłacimy również w poniedzia-
łek 16 września. Spóźnialscy, którzy będą 
regulować podatki 17 września i później, 
muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 
odsetek. 

Do 15 września należy pamiętać o: III 
racie podatku od nieruchomości, III racie 
podatku rolnego, III racie podatku leśnego 
(III racie łącznego zobowiązania pieniężne-
go). Kwoty tych zobowiązań wynikają z de-
cyzji, które podatnicy otrzymali wcześniej. 
Przypominam o konieczności regulowania 
wymienionych podatków na indywidualne 
konta wskazane w decyzjach.

15 września mija też termin płatności II 
raty podatku od środków transportowych. 
Ten podatek należy uregulować na konto 
Gminy Kórnik o nr 

26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. 
Do 15 września, właściciele nierucho-

mości zapłacą po raz pierwszy opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
tzw. opłatę śmieciową. Każdy właściciel 
nieruchomości miał obowiązek złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku deklarację, z 
której wynika wysokość opłaty śmieciowej. 

Tym, którzy z różnych przyczyn jeszcze 
tego nie zrobili proponuję niezwłocznie 
deklarację złożyć. Za nie złożenie deklaracji 
grozi kara do 2.800 zł lub grzywna z Kodek-
su karnego skarbowego. Opłatę śmieciową 
płacą właściciele nieruchomości w kwocie 
zadeklarowanej przez siebie w deklaracji, 
na rachunek Gminy Kórnik: 26 9076 0008 
2001 0000 0215 0002. Za mieszkańców 
spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, 
opłatę śmieciową zapłaci spółdzielnia lub 
wspólnota. Wynika to wprost z ustawy 
regulującej opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ci mieszkańcy 
spółdzielni (lub wspólnoty), którzy zapłacą 
opłatę śmieciową bezpośrednio do gminy 
otrzymają jej zwrot. Niestety zwrot ten 
nie nastąpi w pełnej wysokości. Zgodnie 
z przepisami będzie on pomniejszony o 
koszty przekazu pocztowego.

Wszystkie podatki i opłaty na rzecz 
Gminy Kórnik można regulować bez pro-
wizji w Banku Spółdzielczym w Kórniku 
oraz oddziałach Banku w Bninie i Borówcu.

Hanna Kmieciak
Kierownik 

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 Urzędu Miejskiego w Kórniku

kAlENdARiUM POdATNikA 
gMiNY kóRNik NA ROk 2013

wrzesień
16 września –  rata podatku rolnego, 
od nieruchomości, leśnego od osób 
fizycznych
16 września –  rata podatku rolnego, 
od nieruchomości, leśnego od osób 
prawnych 
16 września –  rata podatku od środków 
transportowych
16 września –  rata opłaty za odbiór od-
padów komunalnych
30 września –  opłata za korzystanie z 
zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych

październik
15 października –   rata podatku od nie-
ruchomości, leśnego od osób prawnych

listopad
15 listopada –  rata podatku rolnego, 
od nieruchomości, leśnego od osób 
prawnych
15 listopada –  rata podatku rolnego, 
od nieruchomości, leśnego od osób 
fizycznych
15 listopada –  rata opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych

grudzień
16 grudnia –  rata podatku od nierucho-
mości, leśnego od osób prawnych

15 września pod znakiem podatków

NOwY NUMER RAchUNkU BANkOwEgO

 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

informacje o 
inwestycjach

1. Budowa ul. głównej w Borówcu 
w tym kanalizacji deszczowej – W dniu 25 
lipca 2013r. została podpisana w Spółce 
Aquanet umowa na budowę kanalizacji sa-
nitarnej  i deszczowej. Przewidziany termin 
realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Inwestorem kanalizacji sanitarnej 
jest Aquanet S.A., który jednocześnie przy-
jął inwestorstwo zastępcze przy budowie 
kanalizacji deszczowej.

W dniu 13 sierpnia 2013r. została 
podpisana umowa na przebudowę dro-
gi powiatowej na odcinku od ronda na 
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Szkolnej, 
Głównej do ul. Kamiennej w Kamionkach. 
Termin zakończenia zadania przewidziany 
jest do 30 listopada 2014r. Inwestorem 
przebudowy drogi jest Gmina Kórnik przy 
udziale środków z Powiatu Poznańskiego.

2. Budowa chodnika w Pierzchnie 
– zostało zlecone opracowanie projektu 
budowlanego.

3. Budowa drogi wraz z kanalizacją 
deszczową w kórniku obręb Bnin w 
rejonie osiedla Przy drodze kalejskiej. 
Zakończono w miesiącu lipcu realizację I 
etapu inwestycji.

4. Budowa ulicy Okrężnej w dacho-
wie. Wykonano nawierzchnię asfaltową, 
przebudowano przepust,  trwają prace w 
zakresie porządkowania poboczy i skarp.

5. Budowa ulicy Zamoyskigo w Kór-
niku. Trwają prace wykończeniowe przy 
nawierzchni drogowej z kostki betonowej. 

6. Modernizacja ulic jeziornej i 
cmentarnej w Bninie – W dniu 3 lipca 
2013r. podpisano umowę na budowę ulicy 

Jeziornej, a  6 sierpnia 2013r. na budowę 
ulicy Cmentarnej.

Na ulicy Jeziornej trwa wymiana kra-
wężników i prace związane z rozbiórką 
istniejących chodników. Termin zakoń-
czenia zadania przewidziany jest na 3 
września br.. 

Na ulicy Cmentarnej prace rozpoczną 
się na początku września, obecnie przygo-
towywany jest przez Wykonawcę projekt 
organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. Realizacja zadania przewidziana 
jest do 21 października br.  

7. Budowa budynku socjalnego w 
dachowie - Zadanie dofinansowane z 
Rządowego Programu Wsparcia Finan-
sowego z Funduszu dopłat tworzenia 
lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych. 
Trwają prace związane  z przygotowa-
niem do położenia więźby dachowej oraz 
wykonywane są ścianki działowe. Termin 
zakończenia zadania przewidziany jest na 
29 listopada 2013r.

8. Rozbudowa budynku OSP w Ra-
dzewie. Zadanie dwuletnie – realizacja 
przewidziana  w latach 2013 -2014. W 
dniu 31 lipca 2013r. podpisano umowę na 
roboty budowlane. 

9. Modernizacja budynku Przed-
szkola w Szczodrzykowie i terenu 
przed budynkiem – zostały wymalowane 
pomieszczenia oddziału przedszkola w 
Pierzchnie, ułożono kostkę brukową na 
terenie przedszkola, a w drugiej połowie 
sierpnia rozpoczną się prace polegające 
na wymianie ogrodzenia.

10. Budowa odwodnienia w Arbo-
retum w kórniku – w dniu 1 sierpnia br. 
podpisano umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej.

11. Przebudowa infrastruktury kanali-
zacji w ul. Zwierzynieckiej w kórniku – w 

dniu 16 lipca 2013r. podpisano umowę na 
wykonanie zadania. Przewidywany termin 
zakończenia robót do 30 września 2013r.

12. Budowa oświetlenia w Borów-
cu  na ulicach: Na Skarpie, Zacisze i os. 
Piaskowe – obwód 1 – Zadanie zostało 
zakończone. 

13. Budowa oświetlenia w Szczytni-
kach na os. Bajkowym – Zadanie zostało 
zakończone

14. Budowa oświetlenia na osiedlu 
przy ul. krauthofera w kórniku – Bninie 
(ulice: Molińskiej – Woykowskiej, Krautho-
fera, Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego) 
– Zadanie zostało zakończone.

15. Oświetlenie boiska w Prusinowie 
– zlecono opracowanie projektu.

16. Oświetlenie ul. Zwierzynieckiej 
w kórniku – Zadanie zostało wykonane.

17. Rozbudowa świetlicy w dębcu. 
Zadanie dofinansowane w Ramach dzia-
łania 413 „wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie operacji odpowia-
dających warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i Rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 
Trwają prace wykończeniowe w zakresie 
zagospodarowania terenu działki. Termin 
zakończenia zadania przewidziany jest na 
30 sierpnia 2013r.

18. Budowa świetlicy w Robakowie 
- zadanie dofinansowane w Ramach dzia-
łania 413 „wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Wykonywane są 
prace wykończeniowe: wewnątrz budynku 
układane są płytki, na zewnątrz trwają pra-
ce brukarskie. Termin zakończenia zadania 
przewidziany jest na 29 listopada 2013r.

Wydział Inwestycji

Ul. Jeziorna Ul. Zamoyskiego
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zapraszamy 
do skŁadania 

wniosków 
dotyczĄcych 

BUdŻetU 
oBywateLskieGo 
Gminy kórnik na 

2014 rok !

ZASAdY
BUdżETU OBYwATElSkiEgO 
gMiNY kóRNik NA ROk 2014

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1. Konsultacje społeczne w sprawie części 

wydatków z budżetu Gminy Kórnik określane 
są jako „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 
2014 rok”(BOGK 2014).

2. Ze środków budżetu obywatelskiego fi-
nansowane zostać mogą zadania inwestycyjne 
należące do zadań własnych gminy, możliwe do 
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego 
lub z możliwością zakończenia na rok 2015.

3. Na rok 2014 budżet obywatelski wynosić 
będzie 500.000,00 zł..

§2
1. Zadania inwestycyjne finansowane ze 

środków budżetu obywatelskiego mogą mieć 
charakter lokalny.

2. Zadania o charakterze lokalnym to 
takie, które dotyczą głownie potrzeb sołectw, 
mieszkańców wsi, miasta, osiedli czy poszcze-
gólnych ulic.

3. Zadania inwestycyjne mogą być realizo-
wane przede wszystkim na terenie stanowią-
cym własność Gminy Kórnik, nieobciążonym 
prawem osób trzecich.

Rozdział 2
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

§4
1. Propozycję zadania  do zrealizowania 

w ramach BOGK 2014 może zgłosić osoba 
fizyczna na stałe zameldowana w Gminie Kór-
nik bądź osoby prawne, instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe zarejestrowane i pro-
wadzące działalność na terenie gminy Kórnik.

2. Jeden podmiot może zgłosić wyłącznie 
jedno zadanie do projektu BOGK 2014.

3. Propozycje zadań do zrealizowania w 
ramach BOGK 2014 dotyczą wszystkich zadań 
inwestycyjnych.

4. Proponowane zadania nie mogą znajdo-
wać się w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
(WPF) Gminy Kórnik na rok 2014.

5. Pojedyncze zadanie nie może przekro-
czyć kwoty budżetu obywatelskiego.

§5
1.Formularz zgłaszania zadań do zrealizo-

wania w ramach BOGK 2014 jest dostępny na 
stronie internetowej gminy Kórnik www.kornik.
pl/bogk2014, w Biurze Obsługi Mieszkańca w 
Urzędzie Miejskim (w godzinach urzędowania) 
oraz w Biurze Promocji Gminy Kórnik (Plac 
Niepodległości 41 – w godzinach urzędowania 
i dodatkowo w sobotę i niedzielę w godz. od 
10.00 do 16.00 do końca września).

2. Formularz może dotyczyć zgłoszenia 
tylko jednego zadania.

3. Formularz zostanie uznany za ważny, 
jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone 
jako obowiązkowe.

4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe 
można składać w wersji papierowej w Biurze 
Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim (w 
godzinach urzędowania), w Biurze Promocji 
Gminy Kórnik (Plac Niepodległości 43 – w so-
botę i niedzielę w godz. od 10.00 do 16.00 do 
końca września) lub u Sołtysów w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: 

„Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok” 

lub przesłać je w wersji elektronicznej na 
adres: budzet.obywatelski@kornik.pl.

§6
Propozycje zadań do realizacji w ramach 

BOGK 2014 można zgłaszać w okresie od 8 
sierpnia do 30 września 2013r.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów

§7
1.Za weryfikację pod względem formalnym 

propozycji zadań do realizacji w ramach BOGK 
2014 odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia, iż formularz z 
propozycją zadania do budżetu obywatelskiego 
jest niekompletny albo nie zawiera istotnych 
informacji niezbędnych do analizy zadania, 
właściwe wydziały Urzędu Miejskiego wystąpią 
telefonicznie albo mailowo do autorów propozy-
cji o uzupełnienie informacji w ciągu 2 dni. Nie 
uzupełnione formularze zostaną odrzucone.

3. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego 
w Kórniku weryfikują zgłoszone zadania pod 
względem merytorycznym, według następują-
cych  kryteriów:
a. zgodność z kompetencjami gminy,
b. możliwość realizacji,
c. koszt nieprzekraczający 500.000,00 zł,

d. możliwość zabezpieczenia w budżecie na 
kolejne lata środków pokrywających ewentu-
alne koszty eksploatacyjne, które zrealizowane 
zadanie będzie generowało w przyszłości, 
e. miejsce realizacji w przestrzeni gminnej,

f. znaczenie społeczne,
4. Wydziały przekazują pisemne rekomen-

dacje wybranych do głosowania projektów do 
Wydziału Inwestycji, który przygotowuje listę 
propozycji do głosowania.

§8
Ingerowanie w zakres zadań projektów 

zgłoszonych do BOGK 2014, w tym zmiany 
miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi 
zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą 
autorów tych propozycji.

§9
Wszystkie propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz 
odrzucone z podaniem uzasadnienia, zostaną 
udostępnione na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kórniku www.kornik.pl/bogk2014, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórni-
ku oraz przesłane do  sołtysów i opublikowane 
na łamach magazynu „Kórniczanin”.

Rozdział 3
Wybór projektów

§10
Zatwierdzenie zadań do realizacji w ra-

mach BOGK 2014 odbywa się w głosowaniu 
powszechnym.

§11
1. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy 

mieszkaniec Gminy Kórnik na stałe zameldo-
wany na terenie gminy, który ukończył 18 lat. 

2. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 
jeden głos w każdej turze głosowania.

§12
1. Projekty są oceniane w głosowaniu 

powszechnym w dwóch turach.
2. W pierwszej turze głosowaniu podlegają 

wszystkie zgłoszone zadania, które pozytywnie 
przeszły weryfikację.

3. W drugiej turze głosowaniu podlegać 
będzie 20 zadań, które uzyskały największą 
liczbę głosów w I turze.

4. Liczba zadań wyłonionych w I turze może 
się zwiększyć w przypadku, gdy suma kosztów 
inwestycyjnych  pierwszych 20 wniosków bę-
dzie mniejsza niż przewidziana pula środków.

5. Ilość zadań wyłonionych w II turze gło-
sowania, które wejdą do budżetu gminy na rok 
2014, zależeć będzie od wysokości kosztów 
inwestycji, które uzyskają największą liczbę 
głosów. 

6. W przypadku gdy wniosków zgłoszonych 
do BOGK będzie mniej niż 30 odbędzie się tylko 
jedno głosowanie.

 §13
1. Oddanie głosu, o którym mowa w §10 

odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie 
karty do głosowania.

2. Karty do głosowania dostępne będą 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Kórniku lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w 
Urzędzie Miejskim (w godzinach urzędowania). 

§14
1. Głosowanie w I turze odbywać się będzie 

w okresie od 28 października do 12 listopada 
2013r.. 

2. Głosowanie w II turze odbywać się bę-
dzie w okresie od 18 listopada do 29 listopada 
2013r..

§15
1. Głosowanie w I i II turze odbywa się po-

przez wskazanie maksymalnie 3 zadań z listy 
proponowanych i zweryfikowanych projektów.

2. Na karcie do głosowania zostaną po-
dane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty 
ich realizacji

3. Karta do głosowania zawierać będzie 
instrukcję, jak prawidłowo oddać głos. 

§16
1. Karty do głosowania mogą zostać prze-

kazane w następujący sposób:
a) wrzucone do urn, które znajdować się będą 
w:
• siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku – 
Biurze Obsługi Mieszkańca (w godzinach 
urzędowania),
• holu Centrum Sportu i Rekreacji OAZA w 
Kórniku (w godzinach pracy),
• Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu Bninie (w 
godzinach urzędowania)
•  u Sołtysów 
b) Przesłane pocztą w kopertach z dopiskiem 
„Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 rok”, 
c) Wypełniony i zeskanowany wniosek pocztą 
elektroniczną na adres: budzet.obywatelski@
kornik.pl. 

2. W przypadku oddania głosów w formie 
wskazanej w pkt. b liczyć będzie się data 
doręczenia.

3. W przypadku oddania głosów w formie 
wskazanej w pkt. c za głosy ważne uznane 
zostaną  te, które wpłyną do godz. 24.00 
ostatniego dnia głosowania wskazanego  w 
harmonogramie.

§17
1. Liczenie głosów przeprowadzi Komisja 

powołana przez Burmistrza Gminy Kórnik, w 
skład której wchodzą: 
• Iwona Pawłowicz – Napieralska - Wydział 
Inwestycji Urzędu Miejskiego,
• Robert Jankowski – Wydział Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego,
• Marek Broniewski – Radny Rady Miejskiej 
w Kórniku,
•Tomasz Grześkowiak – Radny rady Miejskiej 
w Kórniku.

§18
1. Obliczanie wyniku głosowania polega 

na zsumowaniu głosów oddanych na każde 
z zadań.

2. Do realizacji będą przeznaczone te 
projekty, które w II turze uzyskały największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 
finansowych przeznaczonych na Kórnicki Bu-
dżet Obywatelski.

3. W przypadku uzyskania równej liczby gło-
sów przez dwa albo więcej zadań, o kolejności 
na liście decyduje losowanie przeprowadzone 
przez Komisję.

4. W przypadku, gdy nie wystarczy środków 
na realizację kolejnego zadania z listy,  zostają 

uwzględnione dalsze zadania, z których sza-
cunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia 
łącznej kwoty środków przewidzianych w 
budżecie obywatelskim

5. Informacja o wynikach głosowania po-
dana zostanie w terminie do 6 grudnia 2013r.:
a. na stronie internetowej gminy Kórnik,
b. na łamach magazynu „Kórniczanin”
c. na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Rozdział 4
Działania promocyjno – informacyjne i eduka-

cyjne w procesie wdrażania
 budżetu obywatelskiego

§19
1. W trakcie realizacji budżetu obywatel-

skiego prowadzona jest kampania informa-
cyjno – promocyjna i edukacyjna podzielona 
na trzy etapy:
a) przybliżenie mieszkańcom idei budżetu 
obywatelskiego oraz zachęcenie do składania 
propozycji zadań do niego;
b) przedstawienie zadań zgłoszonych do bu-
dżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia 
udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
c) upowszechnienie informacji o przebiegu i 
wynikach procesu budżetu obywatelskiego.

2. Kampania, w zakresie wszystkich eta-
pów, o których mowa w ust. 1, powinna zostać 
przeprowadzona z użyciem rożnych kanałów 
komunikacyjnych dostosowanych do zróżni-
cowanych grup mieszkańców. 

3. Kampania, o której mowa w ust. 2, powin-
na mieć charakter informacyjno – promocyjny  
i edukacyjny, nawiązywać do idei budżetu 
obywatelskiego oraz akceptować bezpośredni, 
równy i otwarty dla mieszkańców wpływ na 
wybór zadań do tego budżetu.   

§20
1. Punkt informacyjny dla zainteresowa-

nych mieszkańców, w okresie przewidzianym 
na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego, prowadzi Wydział Inwestycji 
(pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim w Kórniku – w 
godzinach urzędowania) oraz Wydział Promocji 
Gminy Kórnik (Plac Niepodległości 43 w godzi-
nach urzędowania, a w okresie do 30 września 
2013r. dodatkowo w sobotę i niedzielę w godz. 
od 10.00 do 16.00), 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu w 
sprawie BOGK są:

a) Iwona Pawłowicz – Napieralska tel. 61-
8170-411 w. 685 (Wydział Inwestycji)

b) Łukasz Grzegorowski Tel. 61-8170-411 
w. 611 (Wydział Promocji Gminy)

Rozdział 5
Realizacja projektów

§21
1. Projekty wybrane w głosowaniu do 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 
2014 zostają rekomendowane do realizacji 
Radzie Miejskiej w 2014r.

2. Za realizację wybranych projektów 
odpowiadają poszczególne Wydziały Urzędu 
Miejskiego  w Kórniku.
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Ul. OkrężnaŚwietlica w Dębcu

poczUjmy się 
Gospodarzami

swoich miejscowości
Borówiec z roku na rok rozrasta się. Po-

wstają nowe osiedla, domy, związana z tym  
infrastruktura. Chciałoby się powiedzieć, że 
okolica pięknieje - jednak nie do końca są 
podstawy do takiego stwierdzenia. Sołtys 
Maciej Słowiński z dużymi emocjami opo-
wiada o rzeczach, które psują wizerunek 
wsi i jej mieszkańców. Krótkie, niespełna 
30 minutowe spotkanie wystarcza na udo-
wodnienie, że nie wszystko jest tak, jak 
być powinno.

Spotykamy się przy starej szkole, która 
pełni dziś funkcję świetlicy wiejskiej. „Pro-
szę zobaczyć” -  sołtys wskazuje na znisz-
czoną gablotę ogłoszeniową - „kilka razy w 
roku ktoś rozbija szybę i niszczy drewnianą 
ramę gabloty”.  Idziemy za budynek, gdzie 
za niemałe pieniądze wybudowano spor-
towe boisko. Przy ławeczkach i wokół na 
wpół pustego kosza na śmieci pozostałości 
nocnej libacji - kartony po pizzy, butelki, 
kubeczki, kartoniki. Butelki - rozbite lub 

całe - leżą też na placu zabaw. 
Śmieci to nie jedyny problem. Innym 

jest chuligaństwo. Na początku wakacji 
w Borówcu gościł obóz żeńskiej drużyny 
harcerskiej. Ktoś w nocy obrzucił namioty 
dziewczyn petardami. Te przestraszone 
szukały schronienia w świetlicy. 

Kiedyś udało się zorganizować patrole 
oddziałów policyjnej „prewencji”. Przez pe-
wien czas potem w okolicy było spokojniej. 
Może by teraz to powtórzyć? 

Jedziemy kawałek dalej. Nowe domy 
przeplatają się z pustymi jeszcze działkami. 
Te puste są często wykorzystywane jako 
wysypiska dla stert trawy ze skoszonych 
trawników. Do lasu także trafiają odpady 
organiczne. „Słyszałem, że w końcu po-
wstanie punkt odbioru odpadów w Czoło-
wie” - komentuje pan sołtys - „wątpię, że Ci, 
którzy teraz wyrzucają śmieci do sąsiada 
zechcą się pofatygować do Czołowa. Może 
lepiej zorganizować podobne punkty bliżej 
najbardziej zurbanizowanych miejscowości, 
w różnych częściach gminy?”.

Jedziemy zmodernizowaną ulicą Po-
znańską. Sołtys wskazuje na kolejny pro-
blem: pobocza. 

„Wielu mieszkańców dba o otoczenie 
swoich posesji. Ale proszę spojrzeć tutaj” 
- wskazuje na zarośnięte wybujałym ziel-
skiem pobocze jednej z działek. Problem 
jest także zimą - nie wszyscy poczuwają się 
do odśnieżania chodników przed domami. 

Przy głównej ulicy kolejny problem: 
reklamy na płotach, słupach i posesjach.

Zdaniem sołtysa eksponowanie re-
klam w nieuporządkowany sposób szpeci 
otoczenie. Jak wylicza, wokół głównego 
ronda reklam jest około 25 - gdybym chciał 
znaleźć tu jakąś informację pewnie spowo-
dowałbym wypadek. Odwracanie uwagi 
kierowców w takim miejscu powoduje za-
grożenie dla ruchu, a do tego źle wygląda. 
Gmina, która posiada władzę w zakresie 
planowania przestrzennego winna zadbać, 
by w planach miejscowych regulować kwe-
stię umiejscawiania i formy reklam. 

Co jeszcze możemy zrobić ? Na pewno 
działania powołanych służb, tworzenie do-
brych przepisów i ich egzekucja są bardzo 
istotne. Najważniejsze jest jednak, byśmy 
jako mieszkańcy poczuli się gospodarzami 
swoich miejscowości i byśmy dbali o wspól-
ny majątek i otoczenie swoich posesji. 

Opr. ŁG

 apeL w sprawie 
poBocza

25 maja 2013 zwróciłem się pismem 
adresowanym do Burmistrza Kórnika w 
sprawie umocnienia pobocza ul. Szkolnej 
w sposób umożliwiający bezpieczny ruch 
pieszych i rowerzystów. Takie zobowią-
zanie mieszkancy wymogli na Burmistrzu 
podczas zebrania wiejskiego 7-go marca br. 
Brak odwodniającej instalacji drogowej tej 
ulicy uniemożliwia budowę chodnika stąd 
umocnienie pobocza jest namiastką za-
pewnienia bezpieczenstwa na tej ruchliwej 
ulicy. Zakończono już wnioskowane prace 
i prawe pobocze w kierunku Skrzynek na 
szerokości 1,5 m oddzielone linią ciągłą 
służyć będzie do czasu powstania chodnika 
za miejsce do przemieszczania sie wzdłuż 
tej ulicy. Apeluję do pieszych i rowerzystów 
o korzystanie z tej możliwości a kierowców 
o nie naruszanie substancji pobocza

 
Radny Tomasz Grzeskowiak 

W Konarskiem wykonano dojście do placu 
zabaw. Dzięki temu dzieci nie będą już musiały 
chodzić po błocie. Kieruję podziękowania dla 
tych aktywnych mieszkańców wsi, którzy swój 
wolny czas poświęcają dla dobra wsi, wykonu-
jąc kawał dobrej roboty - tak jak w przypadku 
kładzenia kostki brukowej. 

Dziękuję także burmistrzowi za zrozumienie 
potrzeby i sfinansowanie zakupu materiału. 
Podziękowania kieruję także przy tej okazji dla 
panów, którzy pobudowali opłotowanie między 
boiskiem a stawem.

Sołtys J.B.

dzieje się w konarskiem

rejs 
z miLiardami 

w tLe
Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-

kopolskiego w Poznaniu przeprowadził kampa-
nię informacyjno-promocyjną pn. „Wielkopolska 
OK!”. Celem jej było poinformowanie miesz-
kańców Wielkopolski o efektach wdrażania 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednym z 
elementów kampanii był rejs po Jeziorze Kór-
nickim, na który za pośrednictwem lokalnych 
mediów zaproszono 17 lipca br.

Ile pieniędzy uzyskaliśmy w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego do 2013 roku? Na jakie zadanie zostały 

one przeznaczone?* Te dwie informacje były 
kluczowe podczas sympatycznego „spaceru” 
stateczkiem. Organizatorzy zadbali, by te waż-
ne informacje przekazane zostały w ciekawy 
sposób. Uczestnicy - w dużej mierze dzieci i 
młodzież, mogli  biorąc udział w konkursach, 
wygrać nagrody w postaci gadżetów promo-
cyjnych obrazujących osiągnięcia WRPO. 
Największą gratką były wspaniałe puzzle z 
wizerunkiem Zamku Kórnickiego.  

Pan Leszek Grześkowiak z Biblioteki Kór-
nickiej PAN barwnie opowiedział o dziejach 
Ziemi Kórnickiej, a kierujący Wydziałem Inwe-
stycji w miejskim urzędzie Bronisław Dominiak 
o osiągnięciach i planach inwestycyjnych 
naszej gminy. Większość osób interesowała 
oczywiście budowa drugiego etapu promenady 
i modernizacja Placu Niepodległości w Kórniku. 

Całości dopełniły piekne widoki. 

Akcja „Wielkopolska OK!” składała się z kil-
ku rejsów (Kórnik, Czarnków, Ślesin, Poznań), 

rajdów rowerowych oraz organizacji pełnych 
atrakcyjnych niespodzianek „Parków Kreacji” 
w Poznaniu, Wągrowcu, Gnieźnie, Ostrowie 
Wlkp. i Wrześni.

Szczegóły akcji relacjonowała strona www.
facebook.com/WRPO.WielkopolskaOK

*Dla porządku przypomnimy, że ponad 2 
tysiące zadań, kosztujących w sumie ponad 
9 miliardów złotych dofinansowane zostało w 
latach 2007-13 w ramach WRPO kwotą:
5 033 859 664,34 zł. Wśród nich znalazło się 
także zadanie polegające na budowie prome-
nady i modernizacji ścieżek w Arboretum.

Rada Europejska podjęła decyzje w 
sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. 
Polska ma szansę otrzymać 72,9 mld euro 
na realizację polityki spójności. Województwo 
wielkopolskie ma otrzymać z tej puli 2 196,6 
mln euro.

ŁG

W dniach od 5 do 11 sierpnia br. Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej brał udział w 
Balkan Folk Fest 2013 w Kiten w Bułgarii. Oto 
krótka relacja z pobytu.

W Primorsko 6.07.br. o godz. 20.00 za-
inaugurowaliśmy koncert Balkan Folk Fest 
2013. Całoroczna praca pod wodzą Mariusza 
Zielińskiego i Krystyny Polachowskiej nie poszły 
na marne. Zespół zatańczył i zaśpiewał bardzo 
dobrze. Wdzięk dzieciaków w połączeniu z ory-
ginalnym rysunkiem układu choreograficznego 
zaowocował burzą oklasków. Towarzyszące 
występowi flagi: narodowa i kórnicka z dumą 
łopotały. 

W czwartek ZPiTZK miał zaplanowany 

kolejny występ. Dlatego od rana trwała próba. 
A  później słono-słodkie plażowanie. 

W Primorsku czekała niespodzianka. Prze-
marsz przez miasto w rytmie marszowej muzyki 
wzbogaciła Orkiestra Dęta oraz pełne wdzięku 
dziewczęta  z grupy mażoretek z Ostrowa 
Mazowieckiego.

Wystąpił również zespół folklorystyczny 
z Nowego Sącza. Dzięki temu, trzy grupy z 
Polski zdominowały cały koncert. Na widowni 
zgromadziła się spora grupa Polaków, która 
bardzo gorąco reagowała na kolejne pokazy. 
Irena Kunicka śpiewała przed laty, że „Jest w 
orkiestrach dętych jakaś siła”. Uważam, że ta 
siła jest także w zespołach folklorystycznych i 

w każdym działaniu artystycznym, które rodzi 
się z pasji.

W sobotę odbył się kolejny koncert, na 
którym ZPiTZK otrzymał stosowny dyplom i 
plakietę potwierdzające zajęcie pierwszego 
miejsca w kategorii zespołów dziecięcych VII 
Balkan Folk Fest 2013. Szampański humor 
pozwolił z dużą pogodą ducha obserwować 
występy innych zespołów. Członkowie naszego 
zespołu zgodnie stwierdzili, że byliśmy skazani 
na sukces.

Po długiej podróży powrotnej szczęśliwi 
wróciliśmy do Kórnika 13 sierpnia.

Sławek Animucki 
i Piotr Mastalerz

zespóŁ pieśni i tańca ziemi kórnickiej w BUŁGarii
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POLSKA AKADEMIA GITARY
25 sierpnia (niedziela)
Arboretum przy Zamku

18:00

Jacaras 
- tańce i pieśni 

barokowej Hiszpanii
kier. Piotr Zaleski

Julieta Gonzalez-Springer 
(Meksyk) – sopran

BURMiSTRZ gMiNY kóRNik iNFORMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 sierpnia 2013 r. 
do dnia  17 września 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:
- działka  nr  227/12  o powierzchni  0,0054 ha położona w miejscowości   Kamionki
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń infra-
struktury technicznej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMiSTRZ gMiNY kóRNik iNFORMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 sierpnia 2013 r. 
do dnia  17  września  2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
- część działki  nr 131/1 (nr 1) położona  w miejscowości  Szczytniki,
- część działki  nr 131/1 (nr 4) położona w miejscowości Szczytniki,
- część  działki nr 131/1 (nr 5) położona w miejscowości Szczytniki.

2) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:
- 1 działka nr 163/11 położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 163/8 położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 397/1 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka  nr 127/5 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 441/4 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 323 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 15  położona w miejscowości Konarskie,
-  działka nr 210 położona w miejscowości Konarskie.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

narodowe 
czytanie
fredry

Spotkajmy się 7 września w godzinach 
od 9:30 do 12:00 na kórnickim rynku ( Placu 
Niepodległości) w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe Czytanie”. Na przygotowa-
nym specjlanie na te okazję stoisku, bedzie 
mozna przeczytać przygotowane przez 
Biblioteke Publiczną w Kórniku fragmenty 
dzieł Aleksandra Fredry.

   „Narodowe Czytanie” to zainicjowana 
w 2012 roku przez Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego ogólnopolska akcja 
publicznego czytania największych pol-
skich dzieł literackich. Czytanie zostało 
nazwane „narodowym”, aby podkreślić 
jego powszechny i egalitarny charakter. 
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej toż-
samości.

Opr. ŁG

W RAMACH OBCHODÓWDOŻYNEK GMINY KÓRNIK 2013
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

24 SIERPNIA 2013 r.
MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ

NA RAJD GWIAŹDZISTY
DROGAMI ROWEROWYMI GMINY KÓRNIK

META: OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY 
W BŁAŻEJEWKUOK. GODZ. 16.00

Na miejsce dojechać można  korzystając 
z Kórnickiego Pierścienia  Rowerowego

Czas 
na 

kabaret!
Umiesz śpiewać, grać, 
masz talent aktorski, 
potrafisz opowiadać 
oryginalne dowcipy, 

układać skecze, 
piosenki, bawić innych 

i bawić się z innymi 
- zapraszamy 

do współpracy: 
stwórzmy 
KABARET. 

Propozycje, 
deklaracje, 
zapytania 

kierować można na adres 
korniczanin@kornik.pl 
lub dzwonić: 601179595

weekend z 
fiatem 126 
w kórnikU

 
W miniony weekend gościliśmy w Kórniku 

miłośników Fiatów 126, którzy przyjechali na III 
Międzynarodowy Zlot Fiata 126. 

Zlot rozpoczął się w piątek na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Kórniku, gdzie strażacy 
z OSP w Kórniku przygotowali dla uczestników 
zlotu pokaz pierwszej pomocy 

w symulowanym wypadku drogowym. 
W drugim dniu zlotu właściciele kultowych 

„maluchów” udali się do Komornik, gdzie na 
parkingu przed Centrum Handlowym „Auchan” 
uczestniczyli w zabawach zręcznościowych. 
Następnie zlotowicze udali się na Tor Poznań, 
gdzie spotkali się z uczestnikami wyścigów 

„Maluch Trophy”, zwiedzili park maszynowy, 
a na koniec wykonali rundę honorową 

dookoła toru.
Z Poznania około 50 „maluchów” przyje-

chało na rynek do Kórnika, gdzie zlotowiczów 
powitał wiceburmistrz Antoni Kalisz. Do Kórnika 
oprócz ekip z całej Polski zjechali miłośnicy 
„maluchów” z  Czech, Węgier i Francji. Jak 
poinformował nas pełnomocnik zlotu pan Jerzy 
Kaczmarek, najstarszy fiat, który przyjechał do 
Kórnika został wyprodukowany w 1974 roku 
i jest najstarszym „maluchem” w Polsce. Na 
rynku w Kórniku można było również podziwiać 
fiaty w wersji Cabrio Bosmal, które zostały wy-
produkowane na rynek zachodni w ilości tylko 
500 sztuk oraz Cabrio POP, specjalna wersja 
wyprodukowana  do Niemiec. Większość po-
jazdów, która uczestniczyła w rajdzie została 
przerobiona przez właścicieli i pomalowana, 
niekiedy w sposób bardzo abstrakcyjny. Szcze-
gólne zainteresowanie oglądających wzbudzał 
„maluch”, w stylu vintage, którego cała karoseria 
została pokryta przez właściciela sztucznie 

wytworzoną rdzą, co sprawiało wrażenie, jakby 
samochód w sposób naturalny został „ugry-
ziony zębem czasu”. Tapicerkę właściciel obił 
materiałem, przypominającym worek jutowy, 
na podłodze rozrzucił siano, a na dachu i na 
tylnym siedzeniu umieścił bagaż w stylu lat 
60-tych i 70-tych, charakterystyczny dla stylu 
vintage. „Maluch” robił ogromne wrażenie, był 
najbardziej fotografowanym fiatem na zlocie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się również 
fiat, którego właściciel w miejscu silnika, który 
wcześniej przebudował, zamontował sprzęt na-
głaśniający. O mocy tego sprzętu mieszkańcy 
Kórnika mogli przekonać się osobiście. 

Po prezentacji  na rynku, korowód „malu-
chów” pod eskortą Policji i Straży Miejskiej w 
Kórniku udał się w kierunku Bnina, by po krótkiej 
przejażdżce znów przejechać koło ratusza w 
Kórniku do Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie 
zlotowicze przebywali do niedzieli.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

jUBiLeUszowy
przeGLĄd 

Dzień 15-tego sierpnia obchodzony jest 
w całej Polsce jako Dzień Wojska Polskiego 
na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, 
stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku.  Dzień ten jest również świętem 
Wniebowzięcia Matki Bożej. 

W Lublinie w tym dniu obchodzone jest 
jeszcze jedno święto – Ogólnopolski Przegląd 
Hejnałów Miejskich. W tym roku Przegląd 
Hejnałów w Lublinie obchodził swój Jubileusz 
XX-lecia. Organizatorem Przeglądu Hejnałów 
Miejskich w Lublinie jest Stowarzyszenia Miło-
śników Hejnałów Miejskich, którego członkiem 
wspierającym jest Gmina Kórnik. Gmina Kórnik 
jest jedną z nielicznych gmin, która posiada swój 
hejnał, stąd nasi trębacze biorą również udział w 
Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich 
w Lublinie. Gminę Kórnik na przeglądzie repre-
zentował wiceburmistrz Kórnika Antoni Kalisz i 
kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i 
Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk.

W tegorocznym przeglądzie udział wzię-
ło 43 trębaczy z 26 miast, co według pana 
Władysława Grzyba, lubelskiego klikona i 
inicjatora Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów 
Miejskich, jest absolutnym rekordem. Jak wspo-
minał pan Władysław Grzyb,  na pierwszym 
przeglądzie w Lublinie wystąpili trębacze z 

dziewięciu miast, a z czterech miast nadesłano 
nuty melodii hejnałowych. Tak się rozpoczęła 
historia przeglądu, który z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. 

Z okazji XX-lecia wojewoda lubelski pani 
Jolanta Szołno-Koguc wręczyła trębaczom i 
działaczom Stowarzyszenia Miłośników Hejna-
łów Miejskich odznaczenia państwowe, 

a prezydent Lublina 
Krzysztof Żuk wręczył 
dyplomy i podziękował 
wszystkim uczestnikom 
przeglądu za kultywowanie 
tradycji hejnałów miejskich. 

 Następnie hej-
naliści przeszli w pocho-
dzie przez centrum miasta 
na Plac Litewski, gdzie zło-
żyli kwiaty przy pomnikach: 
Unii Lubelskiej, Konstytucji 
3 Maja, Józefa Piłsudskie-
go oraz przy symbolicznej 
płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza. 

Przed południem 
na Placu Litewskim, po 
mszy świętej w koście-
le garnizonowym, odbyły 
się uroczystości z okazji 
Święta Wojska Polskiego. 
Podczas których władze 
Lublina i zaproszeni goście 
również  złożyli wieńce przy 
pomnikach. 

Po złożeniu kwiatów hejnaliści wrócili na 
rynek Starego Miasta Lublinie, by 

z balkonu zabytkowego Trybunału Koron-
nego zaprezentować licznie zgromadzonej 
publiczności hejnały z różnych zakątków kraju. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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UjEMNE 
SKUTKI
 dZiAŁANiA jAdU

Działanie apitoksyny czyli jadu pszczelego 
jest analogiczne do oddziaływania jadu os, szer-
szeni i trzmieli. Głównym zadaniem jadu jest 
odstraszenie świadomych lub przypadkowych 
intruzów, u których powoduje on miejscowe 
zmiany toksyczne oraz alergiczne w postaci 
bólu i obrzęku.

Jeśli już zostaniemy użądleni przez które-
goś z żeńskich (samce nie żądlą) przedstawi-
cieli tych owadów w pobliżu ich gniazda, choć 
to trudne do skoordynowania, to musimy przede 
wszystkim pogodzić zachowanie spokoju 
z jednoczesnym, najlepiej jak najszybszym 
oddaleniem się od tego miejsca, w którym 
doszło do „jadowego kontaktu”. Owady te żyją 
gromadnie i na jednym użądleniu może się nie 
skończyć. Tym bardziej, iż jad zawiera w sobie 
feromony „obronne”, intensywnie wydzielane 
w trakcie użądlenia. Feromony te pobudzają 
pozostałe osobniki z roju do dołączenia się 
do obrony rodziny, co może skutkować już 
trudnym do opanowania masowym atakiem. 
Z kolei wymachiwanie rękami i inne gwałtowne 
ruchy także mobilizują te skrzydlate owady do 
działań profilaktyczno-obronnych, odbieranych 
subiektywnie przez człowieka jako działania 
agresywne. 

Pszczoła żądląca człowieka każdorazowo 
przy tej czynności ryzykuje własnym życiem. 
Przeżyje jeśli nie pozostawi żądła w ciele 
człowieka. Skutki pozostawienia żądła są zaś 
przykre zarówno dla pszczoły, która zginie za 
chwilę w wyniku trwałego uszkodzenia odwłoku, 
jak i dla nas, bowiem możemy wówczas otrzy-
mać maksymalnie dużą dawkę jadu. W takim 
przypadku, aby zapobiec większym skutkom 
użądlenia należy w pierwszej kolejności usunąć 
żądło. Należy to tak zrobić, aby nie uciskać 
zbiorniczka (pęcherzyka) z jadem. Lepiej nie 
wyciągać żądła palcami lecz podważyć je de-
likatnie czymś płaskim lub ostrym i wyciągnąć 
wzdłuż skóry. 

Przy użądleniach powodujących niewielkie 
objawy i zmiany wystarczy wówczas miejsce 
użądlenia przetrzeć wodą z amoniakiem, octem 
lub schładzać kostkami lodu, a w warunkach 
„polowych” skutki użądlenia złagodzi nam sok 
z liści babki, rabarbaru, cebuli, agrestu czy na-
wet porzeczki. Przy nieco większych objawach 
można smarować bolące miejsce maścią z 
hydrokortyzonem i stosować leki antyhistami-

nowe. Jeśli dojdzie do użądlenia w szyję, gardło 
bądź język, trzeba zgłosić się jak najszybciej do 
lekarza, gdyż obrzęk krtani może doprowadzić 
do śmierci w wyniku uduszenia. Zanim otrzy-
mamy fachową pomoc możemy schładzać 
miejsce użądlenia lodem lub zimną wodą, w 
skrajnym przypadku możemy być zmuszeni do 
umieszczenia rurki (np. od długopisu) w gardle 
użądlonej osoby lub co gorsza tracheotomii.

W skład jadu wchodzą enzymy i peptydy, 
które powodują zwiększoną przepuszczalność 
naczyń oraz miejscową reakcję zapalną odczu-
waną jako ból, swędzenie, napięcie i zaczer-
wienienie skóry. Niewielkie ilości peptydów nie 
są groźne dla człowieka, ale gdy w organizmie 
znajdzie się ich więcej, oddziałują wówczas 
toksycznie na czerwone krwinki krwi, komórki 
nerwowe i serce. Na szczęście bardzo rzadko 
dochodzi do tzw. wstrząsu anafilaktycznego 
- u osób wybitnie uczulonych na jad. Objawy 
takiego wstrząsu są o wiele bardziej nasilone 
w stosunku do użądlenia ludzi nieuczulonych 
na działanie jadu. Silna reakcja uczuleniowa 
powoduje wówczas dodatkowo wymioty, ogól-
ne osłabienie, duszność, sinicę, swędzenie 
nosa i oczu, nasilone kichanie, chrypkę, szum 
w uszach, dreszcze, niepokój, świerzbiącą 
wysypkę podobną do pokrzywki i rumienia, bóle 
brzucha, miejscowe bądź uogólnione obrzęki, 
spadek ciśnienia. Reakcje te występując prze-
ważnie jednocześnie w pełnej gamie, mogą 
spowodować zapaść, a nawet zgon uczulonego 
człowieka.

Jeśli zostaniemy użądleni w kończynę, to 
lepiej unieść ją do góry w celu zmniejszenia 
obrzęku, natomiast aby spowolnić tempo roz-
chodzenia się jadu w ciele można zrobić opaskę 
uciskową powyżej miejsca użądlenia. Warto 
też położyć się (nie chodzić) i nie pozostawać 
samotnie (na wypadek osłabnięcia).

Osoby uczulone na jad powinny unikać 
bezpośredniego kontaktu z owadami. Profi-
laktycznie muszą one liczyć się też z pewnymi 
ograniczeniami w okresie aktywności posiada-
czy żądeł, m.in. nie powinny chodzić boso po 
trawniku czy łące, nie powinny nosić kolorowych 
ubrań, włosy powinny mieć raczej krótkie lub 
schowane pod czapką, kapeluszem, nie mogą 
używać pachnących kosmetyków ani prze-
bywać blisko uli, w kwitnących ogrodach czy 
sadach. Do niezbędnego podręcznego ekwi-
punku dołączyć powinny zestaw z adrenaliną, 
hydrokortyzonem i lekami antyhistaminowymi. 
Reakcję na ewentualne niepożądane działanie 
jadu może poprawić odczulanie u alergologa.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Stowarzyszenie ,,życzliwi dwójce” 
działające przy SP nr 2 w kórniku od 
siedmiu lat organizuje rajdy poświęco-
ne rodom działyńskich i Zamoyskich. 
Pierwsze pięć odbyło się w kórniku, 
każdy poświęcony został jednej z posta-
ci tych zacnych rodów. w zeszłym roku 
rajd odbył się śladami rodu Zamoyskich 
i wiódł aż do Zakopanego. Okazją do 
wytyczenia tej trasy była zbliżająca 
się 160. rocznica urodzin władysława 
Zamoyskiego. 

VII rajd z cyklu ,,Poznajemy naszą 
gminę” odbył się ,,Śladami rodu Teofili z 
Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej”, a 
jego trasa wiodła z Kórnika przez Potulice, 
Więcbork, Runowo Krajeńskie, Szołdry, 
Nowy Tomyśl i Czempiń. 

Z dotychczasowych źródeł wiemy, że 
Teofila Działyńska urodziła się w Kórniku w 
1714 r. Jej pierwszy mąż Stefan Szołdrski 
zmarł pięć lat po ślubie, pozostawiając 23 
letnią wdowę z rocznym synem Feliksem. 
Drugie małżeństwo Teofili z Aleksandrem 
Hilarym Potulickim rozpadło się. Teofila do 
końca swego życia pozostała sama na stałe 
osiadając w Kórniku. 

Potulice – pierwszy cel naszej podró-
ży były dla nas ogromnym, pozytywnym 
zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się 
tam wiele. Tymczasem w zespole Pała-
cowym Potulickich znajdują się wspaniale 
odrestaurowane: kaplica, obecnie kościół 
parafialny pod wezwaniem Zwiastowania 
NMP oraz przepiękna sala balowa. Naszym 
przewodnikiem po Potulicach był miejscowy 
ks. proboszcz. W krypcie pod prezbiterium 
kościoła, gdzie  mieszczą się komory gro-
bowe Potulickich, wysłuchaliśmy dziejów 
członków rodu. Ciekawą historię ma też 
sam pałac. W 1932 r. kardynał August 
Hlond założył tu Towarzystwo Chrystusowe 
dla Polonii Zagranicznej, które po przenie-

sieniu do Poznania przekształciło się w 
Wyższe Seminarium Duchowne. W okresie 
II wojny światowej w pałacu znajdował się 
obóz polskiej ludności cywilnej. Po wojnie 
założono tu magazyn skór, a później wię-
zienie, które istnieje do dzisiaj i jest jednym 
z większych w Polsce. 

W Więcborku śladów Potulickich zaczę-
liśmy szukać od Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, w której zaznajomiliśmy się z 
losami rodziny. Później zwiedziliśmy kościół 
parafialny ufundowany przez Aleksandra 
Hilarego Potulickiego, który spoczywa w 
jego podziemiach. W nawie bocznej ko-
ścioła znajduje się epitafium poświęcone 
Potulickiemu i jego drugiej żonie Eleonorze. 

Runowo Krajeńskie to dawniejsza wła-
sność rodziny Orzelskich, których najmłod-
sza córka Izabela została żoną Mikołaja 
Działyńskiego. W ten sposób Runowo w 
XVII w. przeszło w posiadanie Działyńskich. 
W dzisiejszych czasach zachowały się tylko 
ruiny pałacu otoczone zadbanym parkiem. 
W dobrym stanie jest natomiast kościół pod 
wezwaniem Trójcy Świętej, w którym zo-
stała ochrzczona Teofila Działyńska – taką 
informację otrzymaliśmy od tamtejszego 
ks. proboszcza. Dokument chrztu znajduje 
się w księgach parafialnych (obecnie w 
Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu). 
Gdzie się więc urodziła nasza Biała Dama? 
W Kórniku czy Runowie Krajeńskim? Na 
to pytanie nie znamy odpowiedzi. Właśnie 
z tego kościoła został przywieziony do 
Kórnika słynny obraz Białej Damy jako 
zadośćuczynienie za niespłacone długi.

Szołdry, posiadłość rodu Szołdrskich, to 
mała wieś w gminie Brodnica, gdzie znaj-
duje się prawnie chroniony zespół dworski.

 Jadąc dalej śladami Szołdrskich 
trafiliśmy do Nowego Tomyśla, miasta, które 
założył jedyny syn Teofili Feliks Szołdrski. 
Tutaj miło spędziliśmy czas i nawiązaliśmy 

kontakty z gimnazjum jego imienia. Pla-
cówka ta jest bardzo dużą (1200 uczniów), 
nowoczesną, bogato wyposażoną w środki 
multimedialne szkołą . Młodzież pod opieką 
polonistki przedstawiła nam drzewo gene-
alogiczne Szołdrskich, a także pochwaliła 
się odtworzeniem wizerunku swojego 
patrona, bowiem nie zachował się żaden 
jego portret.

Ostatnim punktem naszego wyjazdu 
był Czempiń, którego wieloletnimi właści-
cielami byli Szołdrscy. Dziś pałacyk jest w 
posiadaniu prywatnym. Na jego frontonie 
nadal widnieje słynny napis:

,,Bogu, dawcy życia,
Ojczyźnie, która jest życiem,
Sławie, która jest życiem po życiu”.

Podczas rajdu doszło do naszej świa-
domości, że małe miejscowości w Wielko-
polsce, kryją w sobie wiele zaskakujących, 
związanych z Kórnikiem tajemnic. Ich 
odkrycie było celem naszej wycieczki. 

Energiczna, zdolna, utalentowana, 
bardzo dobrze wykształcona i oczytana 
Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka 
należała do najwybitniejszych Polek drugiej 
połowy XVIII w. Odkryliśmy wiele ciekawo-
stek z życia naszej Białej Damy, ale wciąż 
czekamy na profesjonalne opracowanie 
dziejów jej życia.

W rajdzie wzięli udział uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych gminy 
Kórnik. Projekt został zrealizowany w ra-
mach powierzenia wykonania zadania pu-
blicznego przez Burmistrza Gminy Kórnik. 
Dziękujemy za pomoc finansową Fundacji 
Zakłady Kórnickie. 

Więcej szczegółów i zdjęć na stronie 
www.sp2kornik.eu

Z. Talarczyk, T. Lubińska

rajd śLadami dziaŁyńskich i zamoyskichnaGrody 
dLa Uczniów
Podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego 2012/2013 w obecności nauczy-
cieli, uczniów i rodziców przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Kórniku wręczali nagrody 
uczniom wyróżniającym się szczególnymi 
osiągnięciami naukowymi i sportowymi.  

Główną nagrodę – tablet – otrzyma ła 
Bogumiła Sibilska uczennica SP nr 1 w 
Kórniku. Nagrody za równie dobre wyniki w 
nauce i z egzaminów końcowych otrzymali 
Julia Arning, Michał Radke, Filip Graczyk, 
których nagrodzono aparatami fotograficz-
nymi i plecakami.  

Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzy-
mali Szymon Korcz i Łukasz Kozak. 

Pozostali wyróżnieni otrzymali plecaki, 
śpiwory oraz gry logiczne.

Wszyscy uczniowie otrzymali ciekawe 
książki, dyplomy. Ich rodzicom wręczono 
listy gratulacyjne. 

Lista nagrodzonych:

SP Szczodrzykowo:
 1) JANOWSKA BARABARA kl. VIa 
średnia 5,72; zachowanie wzorowe; 
sprawdzian 37 pkt.
 2) CISZEWSKI JAKUB kl. VIc
 średnia 5,40; zachowanie wzorowe;
sprawdzian 35 pkt. 
 3) PATERSKI SZYMON kl. VIc 
średnia 5,18; zachowanie wzorowe;
sprawdzian 37 pkt. 

SP Radzewo:
1) Jakub Sułkowski – 5,18 wyniki 37p. 
2) Joanna Brylewska – 5,27 wyniki 35p. 

SP nr 1:
1) Natalia Arkit 5,09 wynik 38p. 
2) Bogumiła Sibilska 5,91 wynik 40p. 
nagroda główna
3) Julia Arning 5,9 wynik 39p. 
4) Marta Kaźmierczak 5,36 wynik 36p. 

SP nr 2:
1) Milena Litewka śr. Ocen 5,54 wynik 38p. 
2) Michał Radke 5,45 wynik sprawdzianu 
szóstoklasisty 40p. 

gimnazjum w Robakowie:
1) Filip Graczyk, śr. ocen: 5,00 wyniki eg-
zaminu 92%, 
2)Maria Klimas, śr. Ocen 5,41 wyniki egza-
minu gimnazjalisty 87%, 
3)Łukasz Kozak, bardzo dobre wyniki w na-
uce (4,77 wynik egzaminu 85,4%) wybitne 
osiągnięcia sportowe 

gimnazjum w kórniku:
Szymon Korcz – wybitne osiągnięcia 
sportowe

Biuro Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Królowa w wianuszku robotnic. Foto. Jan Socha
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ONE dREAM TEAM 
AgNiESZkA, EwA, MikOŁAj i kAMil 
 „wYRUSZYć w ŚwiAT - BYlE cZYM, 

BYlE jAk NAjdAlEj”

w króLestwie 
khmerów

Granice między Wietnamem a Kambodżą 
przekroczyliśmy znów w dwóch oddziałach: 
wodnym i lądowym. Na piękny rejs Mekongiem 
zdecydowali się Ewa z Kamilem, jak to na 
romantyczną parę przystało...

Kupili bilet na „slow boat” - „wolna łódź” 
(dużo tańszą od „fast boat”- „szybkiej łodzi”) 
z Chau Doc w Wietnamie do Phnom Phen w 
Kambodży. W porcie okazało się, że „slow boat”

to tak na prawdę kombinacja łódki i mini-
busa. Do granicy (ok. 5 km) płynie się łodzią, 
a pozostałe 40 km jedzie się minibusem. Czyli 
wyszło na to, że romantyczny rejs niewiele ma 
wspólnego z łodzią i rzeką. Ale szczęście i tym 
razem uśmiechnęło się do podróżników i

dzięki interwencji pracownika portu, Ewie 
i Kamilowi udało się DOPŁYNĄĆ do Phnom 
Phen „szybką łodzią” w cenie „łodzi wolnej”.

Dwa dni później do stolicy dojechała druga 
część ekipy, czyli Agu i Mikołaj i rozpoczęto 
świętowanie! Powody ku temu były, ponieważ w 
tym czasie czyli 11 kwietnia przypadły urodziny 
naszych chłopaków - Kamila i Mikołaja. Tak, 
urodzili się tego samego dnia, w tym samy 
roku! Niesamowity zbieg okoliczności!. Z tej 
okazji zabrałyśmy ich na wieczór filmowy do 
prywatnego kina gdzie mieliśmy, tylko dla siebie, 
salę z wielkimi poduchami do leżenia. A żeby 
tradycji stało się zadość - pojawił się też tort ze 
świeczką! Calvin, gospodarz CS, który gościł 
Ewę i Kamila, wracając z pracy kupił po drodze 
kawałek czekoladowego ciasta. Chłopcy po-
myśleli życzenie i na raz zdmuchnęli świeczkę. 
Czego sobie życzyli,  to ich słodka tajemnica.

Parę dni w Phnom Phen wystarczyło w 
zupełności. Stolica jak to stolica, sama w sobie 
ani ładna, ani ciekawa. Była ona jednak naszym 
pierwszym zetknięciem się z Kambodżą. Tu, 
idąc ulicą po raz pierwszy usłyszeliśmy wołanie: 
„tuk tuk, lejdi?” od kierowców oferujących pod-
wózki swoimi jeżdżącymi wynalazkami - motor-
kami z czymś w rodzaju karocy dla pasażerów. 
Tu też,  zetknęliśmy się z ubóstwem, o którym 
tyle już wcześniej słyszeliśmy; obserwując jak 
po zachodzie słońca całe rodziny rozwieszają 
hamaki między drzewami by mieć gdzie prze-
spać noc. 

O niechlubnej i brutalnej historii Narodu 
Khmerskiego mieliśmy okazję dowiedzieć się 
odwiedzając Toul Sleng - Muzeum Ludobój-
stwa,  które mieści się w czterech budynkach 
szkoły. W roku 1975 pod rządami reżimu 
Czerwonych Khmerów zamieniono szkołę 
średnią na „Więzienie Bezpieczeństwa S-21”, 
miejsce nieludzkich tortur i egzekucji więźniów. 
Zdjęcia i różne eksponaty np. łoże z kajdana-
mi rozstawione w pustych salach lekcyjnych 
wprowadzają w ponury nastrój. Kielich smutku 
dopełnia przewodniczka, pamiętająca lata woj-
ny i reżimu, która w trakcie wykładu przerywa 
gwałtownie by wypłakać się na stronie. 

Po tych doświadczeniach szukaliśmy 
miejsca, aby zmienić i poprawić sobie nastrój. 
Na szczęście niedaleko stolicy jest takie miej-
sce - Wildlife Sanctuary, schronisko dla dzikich 
zwierząt. Jest to miejsce gdzie zranionym i 
poszkodowanym zwierzętom zapewnia się 
leczenie i dożywotnią opiekę. Teren jest spory 
więc i było co spacerować.  Prawie zawsze 
towarzyszyły nam wszędobylskie małpki 
czekające tylko by wyrwać torby i dobrać się 
do bananów. Sanktuarium trochę już zamienia 
się w zoo dla odwiedzających, więc nie brak 
tu przeróżnych gatunków zwierząt : tygrysów,  
lwów,  słoni, pytonów... Nam jednak najbardziej 
podobały się gibony, które na drążkach  odsta-
wiały niesamowite akrobacje cyrkowe.

Wprawieni w dobry nastrój zaraz po wizycie 
u dzikich zwierząt udaliśmy się do Sihanoukville 
- turystycznej mekki imprezowiczów na zachod-
nim wybrzeżu Kambodży.

Stamtąd odpływają łodzie na bajeczne 
wyspy tropikalne. Bardzo dużo czasu zajął nam 
wybór jednej z trzech proponowanych : Koh 
Rong - wyspy najczęściej polecanej, pięknej 
lecz może trochę przeludnionej; Bamboo Island 
- małej,  uroczej, ale tym bardziej przeludnionej 
i Koh Ta Kiev - najrzadziej wspominanej, pustej 
i spokojnej wyspy. Wybraliśmy tę ostatnią, jako 
że po miastowym maratonie, Sajgon i Phnom 
Phen, najbardziej właśnie spokoju było nam po-
trzeba. Wybór okazał się trafiony w dziesiątkę! 
To była wyspa naszych marzeń! Zamieszkuje 
ją kilka rodzin, a po „naszej stronie wyspy” rezy-
duje tylko jedna - właściciele domków.

Na brzegu przywitał nas „biały dzikus” - 
ubłocony, młody, przystojny Francuz, który jak 
się okazało, stacjonuje u rodziny i pomaga jej w 
obsłudze zagranicznych turystów w zamian za

wyżywienie i zakwaterowanie. Też jest po-
dróżnikiem tak jak my i traktuje ten przystanek 
jak czas na zasłużony odpoczynek.

Rozejrzeliśmy się dookoła. Drewniane 
bungalowy kryte strzechą, piękna pusta plaża, 
hamaki,

jeden bar, jedna rodzina i dwa psy. To był 
prawdziwy raj! Mieszkaliśmy w czwórkę w 
jednym bungalowie. Nasz domek był bardzo 
przytulny - jedną sypialnię miał w środku, drugą 

natomiast na zewnątrz, na tarasie. Mieliśmy też 
własną toaletę jako, że wybraliśmy luksusową

wersję bungalowu. Za prysznic służył nam 
nabierak i wielki dzban z wodą, napełniany 
raz dziennie. Był też prąd! Dostępny jedynie w 
godzinach 18-22, gdy uruchamiano agregat.

Życie toczyło nam się sielankowo. Całymi 
dniami głównie byczyliśmy się na hamakach i

kąpaliśmy w morzu. Raz wybraliśmy się na 
spacer wokół wyspy. Droga jednak okazała się 
wymagająca. Na początku ścieżka prowadziła 
brzegiem, lecz w niektórych momentach nie 
było przejścia. Wysokie skały tarasowały drogę. 
Trzeba było wówczas przedzierać się przez 
dżunglę lub brodzić po pachy w wodzie. Mijali-
śmy części rozbitej łodzi rozrzucone na plaży, 
„stada” krabów skaczące do wody z wysokości 
pół metra i niesamowite formacje skalne wysta-
jące z wody. Jedyną „rysą na szkle” naszego 
pobytu na wyspie było jedzenie, a raczej jego 
brak. W knajpie menu było drogie i ubogie, a ile 
można przecież jeść zupek chińskich? Legenda 
głosi, że kiedyś w Chinach ktoś od nich umarł....
jedliśmy więc oszczędnie. W ramach „ekonomi-
zacji” naszego pobytu, jedną noc spędziliśmy 
na dziko pod namiotami. Przestrzegano nas już 
wcześniej by uważać na węże bo ponoć sporo 
ich na wyspie. My czuliśmy się bezpiecznie 
ponieważ nasze obozowisko strzeżone było 
przez .... stado krów, które przyszły do nas 
wieczorem, chodziły sobie swobodnie między 
namiotami racząc się trawką i zniknęły nad 
ranem zostawiając kilka placków. Najpraw-
dopodobniej też zjadły nasze banany, które 
zostawiliśmy zawieszone na drzewie... pewnie 
odebrały swoją zapłatę za nocne czuwanie.

Co do węży, faktycznie cała Kambodża nimi 
słynie. Na wyspie widzieliśmy już dwa, ale to 
nic. Grupa włoskich turystów, którzy mieszkali 
kawałek od nas w opuszczonych bungalowach, 
znalazła w swojej kuchni sześciometrowego 
pytona...

Ale, że to co dobre zawsze szybko się 
kończy, przyszedł czas by opuścić wyspę. Jak 
się okazało nie było to do końca takie łatwe... 
Już, gdy czekaliśmy na łódź powrotną, zaczął

się lekki sztorm. Fale były wysokie i łódź 
nie mogła podpłynąć blisko do brzegu. Przy 

wsiadaniu musieliśmy wejść do wody po pas 
i zanurzyliśmy przy tej okazji doły plecaków... 
wzburzone morze targało łodzią na lewo i 
prawo. Co jakiś czas zalewały nas fale zimnej 
wody. W połowie drogi kapitan napomknął, że 
z powodu złych warunków będziemy musieli

wstrzymać rejs i przeczekać na najbliższej 
wyspie, aż pogoda się uspokoi. Ostatecznie jed-
nak zdecydował się płynąć dalej. Była to odważ-
na decyzja bo fale wzbierały coraz bardziej i łódź 
przechylała się niebezpiecznie i nabierała wody. 
W końcu zobaczyliśmy przystań i odetchnęli-
śmy z ulgą, nie wiedząc że najgorsze dopiero 
przed nami. Kapitan przystąpił do cumowania, 
jednak nie udało mu się za pierwszym razem i 
musiał zawrócić. Płynęliśmy teraz na wprost fal. 
Pierwsza zalała nas wszystkich do cna, druga 
tylko poprawiła efekt. W końcu

udało się podpłynąć do pomostu. Tam 
czekało już kilku ludzi by pomóc nam przycumo-
wać. Odbojniki zawieszone były na pomoście 
trochę za wysoko i łódź targana falami uderzała 
o betonowe filary. Kazano nam wysiadać. Ha-
haha! Ale jak to zrobić gdy łódź to zbliża się do 
pomostu, to oddala na półtora metra? Szczę-
śliwie jednak, udało się w końcu wszystkim 
opuścić pokład. Plecaki też wyfrunęły z łodzi na 
brzeg. Byliśmy przemoczeni do suchej nitki ale 
i ubawieni tą dawką mocnych wrażeń!

Wyspa była cudowna, ale przyszedł w koń-
cu czas na prawdziwy Cud Świata - Angkor Wat!

Dotarliśmy do Siem Reap, czyli miasteczka 
wypadowego, wypożyczyliśmy rowery i pełni 
sił ruszyliśmy do zabytkowego kompleksu 
miejskiego. Angkor to największy i najsłynniej-
szy kompleks świątynny świata powstał około 
1150 roku.  Angkor jest jednym z finalistów do 
stworzonej, nowej listy cudów świata, jednak 
nie znalazł się w grupie 7 najważniejszych. 
Nie zmienia to faktu, iż jest wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. We 
współczesnym języku khmerskim jego nazwa 
oznacza „święte miasto”. Angkor uznany jest za 
największe miasto na świecie w okresie sprzed 
rewolucji przemysłowej. Trzeba przyznać, że 
cały jego teren jest ogromny. Zaliczając wszyst-
kie zbiorniki wodne, tereny leśne, zespoły świą-
tynne, współczesny park archeologiczny obszar 

ten obejmuje ponad 400 km2. Jak widać mieli-
śmy co robić na tych rowerach. Obawialiśmy się 
trochę, że ze względu na swoją „niezwykłość”, 
Angkor może być zatłoczony licznymi grupami 
turystów, ale nie było tak źle. Udawało się nawet 
zrobić zdjęcia bez „drugo-planowców”. Bilety 
były dość drogie ponieważ

jednodniowa wejściówka kosztowała nas 
20$ od osoby, ale zdecydowanie było warto. 
Zaczęliśmy od najsłynniejszej, a zarazem 
największej świątyni, mianowicie Angkor Wat. 
Piękna, doskonale zachowana. Idąc powolnym 
krokiem cieszyliśmy nasze oczy. Ze względu 
na zbyt krótkie spodenki my, dziewczyny nie 
zostałyśmy wpuszczone na górne piętra. Ze 
zrozumieniem czekałyśmy na chłopaków na 
dole. Angkor Wat został zbudowany jako świą-
tynia hinduistyczna, którą później zmieniono na 
buddyjską. Ostatecznie powrócono do jej pier-
wotnego hinduistycznego charakteru. Na całym 
terenie kompleksu znajduje się ok 36 obiektów, 
to też przez 9h jeździliśmy i zwiedzaliśmy co się 
dało. Niektóre z nich to jedynie

ruiny, ale i tak robiły niesamowite wraże-
nie. Pozostało wiele pięknych płaskorzeźb, 
posągów i malowideł. Nasze największe za-
interesowanie wzbudziły pozostałości budowli 
oplecione wielkimi korzeniami drzew. Najwięcej 
takowych znajdowało się w świątyni Ta Prohm. 
Jest to miejsce popularne, któremu sławę 
przyniósł nakręcony tu film „Tomb Raider”. 
Zawiłe przejścia, drewniane mostki, olbrzymie 
drzewa wyglądające jakby chciały spowić ko-
rzeniami całe budynki, to właśnie scenografia 
z tego filmu.

Prawie równie ciekawym zjawiskiem była 
sprzedaż pamiątek prowadzona przez małe 
dzieci. Towarzyszyły nam większość czasu, 
chcąc sprzedać pocztówki, książki i inne bibe-
loty. Chwaląc się znajomością angielskiego odli-
czały od 1 do 10 (tyle właśnie pocztówek było w

pakiecie). Starsze dzieci, wykorzystując 
element zaskoczenia, pytały skąd pochodzimy

i następnie szybko podawały stolicę nasze-
go kraju. Naprawdę imponujące. W wachlarzu 
stosowanych trików znajdowały się jeszcze 
inne numery, takie jak przesłodkie minki małych 
dziewczynek, wzruszające człowieka do głębi, 

czy chwytanie za rękę, jakoby w geście szu-
kania bezpieczeństwa i nawiązania kontaktu. 
Są to jednak tylko sztuczki na, które jesteśmy 
odporni. Ciężko jest jednak pogodzić się z fak-
tem, że małe dzieci, w taki sposób wykorzystują 
swoją wiedzę i umiejętności, aby cokolwiek 
sprzedać. 

Ostatnią, ale bynajmniej nie najmniej cie-
kawą „atrakcją” jaką widzieliśmy w Kambodży 
była pływająca wioska. Dojechaliśmy tuk-tukiem 
do przystani, skąd łódeczki zabierały turystów 
na wielkie jezioro Tonle Sap, gdzie mieści się 
wioska. Wrażenie piorunujące! Wpłynęliśmy 
łódką w wodną osadę i dryfowaliśmy między 
chatkami, sklepami, knajpami, kościołem i 
szkołą... wszystko to unosi się na wodzie! Na 
ścianach domów wiszą garnki, patelnie, obok 
powiewa pranie a drzwi pilnuje pies... ludzie 
tu do wszystkiego używają wody z jeziora. 
Do prania, mycia, gotowania...i podobno nie 
chorują. Patrząc jak dziób łodzi tnie gęstą, bru-
natno-zieloną wodę, ciężko mi w to uwierzyć...  

Co chwila mija nas jakaś łódeczka - to 
mieszkańcy udający się do sklepu, do sąsia-
da, czy załatwić jakieś sprawunki. Małe dzieci 
często przeprawiają się po prostu w dużych, 
aluminiowych miskach. W taki sposób się tu 
poruszają, nie mogą przecież przejść się lub 
przebiec na drugą stronę ulicy...bardzo nas to 
intryguje - jakże odmienne życie od naszego 
prowadzą ci ludzie! 

Podróżując tyle czasu po Azji naszła mnie 
refleksja, że dla człowieka nie ma przeszkód,  
potrafi przystosować się do każdych warunków. 
Czy to stepy Mongolii, czy surowe góry Tybetu, 
czy brudne jezioro w Kambodży - wszędzie 
przetrwa i nie potrzebuje do tego Internetu, lap-
topa, samochodu czy też kurka z bieżącą wodą.

Ewa Zimniak i Agnieszka Michalska

Bieżące relacje z wyprawy możecie 
Państwo zobaczyć  na naszym blogu pod 
adresem:
 http://www.wyruszycwswiat.blogspot.com 

 a zdjęcia na Facebooku :  
https://www.facebook.com/OneDreamTe-
amDoOkolaSwiata
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historia Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, na 
których widnieją znaki szczególne fundatorów (tarcza) 
lub zwycięzców (medale i puchary). 

XXV. królewski Turniej Zielonoświątkowy 2013 za-
kończył się sukcesem brata Tomasza Andreckiego z 
kórnika. Tytuł i rycerza zdobył brat kazimierz krawiarz, 
ii rycerzem oraz najlepszym strzelcem w punktacji został 
brat Norbert Biniek. 

Dnia 20 lipca 2013 r. przed Zamkiem w Kórniku, odbyła 
się wzorem poprzednich lat uroczystość wprowadzenia króla 
na urząd, czyli intronizacja. W ceremonii uczestniczyli człon-
kowie Bractwa z rodzinami oraz licznie zaproszeni goście. 
Ustępujący król brat Marek Baranowski przekazał bratu 
Tomaszowi Andreckiemu insygnia królewskie: epolety oraz 
cenny ryngraf z wizerunkiem kura, wykonany w pracowni 
złotniczej mistrza Jerzego Włodawca w Poznaniu, a ufundo-
wany przed laty przez brata Marka Nowickiego. Wykonano 
pamiątkowe zdjęcie, a na cześć króla oddano salut armatni. 
Król Kurkowy zaprosił braci oraz gości na ucztę królewską, 
która odbyła się w siedzibie Bractwa. Uczcie towarzyszył tur-
niej strzelecki. Głównym trofeum była tarcza intronizacyjna 
Króla Bractwa AD 2013, którą ufundował II Rycerz Norbert 
Biniek. Z okazji przypadającej rocznicy Bitwy pod Grunwal-
dem przedstawia ona wizerunek Króla Władysława Jagiełły 
(1351-1434). Wyrzeźbił ją Wojciech Szlachciak. Zdobywcą 
tego trofeum został Kazimierz Krawiarz. 

Długo rozkoszowano się daniami przygotowanymi przez 
Państwa Katarzynę i Pawła Bałęcznych.

      
Kazimierz Krawiarz

informacje
koŁa 

komBatantów
W dniu 10 lipca br. odbyło się nad-

zwyczajne zebranie członków zarządu 
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Kórniku oraz 
zaproszonych członków. Na zebraniu do-
konano podsumowania działalności Koła 
za kończącą się kadencję. Po ożywionej 
dyskusji wybrano nowy zarząd Koła na lata 
2013 do 2017. 

Skład wybranego zarządu:
- prezes Rozmiarek Franciszek
- wiceprezes Tłok Jan
- sekretarz Kijak Teodor
- skarbnik Chułek Jadwiga
- członkowie: Koralewski Jan, Drajer-

czak Idzi, Jaskóła Stefan, Kruś Jan, Okup-
niak Gertruda.

Franciszek Rozmiarek

intronizacja króLewska 
tomasza andreckieGo w kórnikU

„hannoVer 
fest 2013” 
z UdziaŁem 
kórniczan

Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego pod przewodnictwem 
brata Romana M. Czechoskiego z 
udziałem brata Tomasza Andreckiego, 
Króla Kurkowego 2013/2014, w dniach 
28 czerwca – 1 lipca br., dzięki 20-let-
niej współpracy bractwa kurkowego z 
Kórnika z Klubem Strzeleckim Hannover-
-Centrum, brała udział w corocznym (w 
tym roku obchodzonym po raz 484-ty) 
Święcie Strzeleckim „Schützenfest Han-
nover 2013”. 

Uroczystość rozpoczęła ekumeniczna 
msza św., po której uczestnicy udali się 
do Nowego Ratusza, gdzie burmistrz 
Hanoweru Bernd Strauch odznaczył 
królów Związku Bractw Strzeleckich z 
Hanoweru i Dolnej Saksonii. Jednym z 
odznaczonych był prezes zaprzyjaźnio-
nego Klubu Strzeleckiego Hannover-
-Centrum – Lothar Neuman. Następnie 
przemaszerowano na Schützenplatz 
do przygotowanych namiotów, gdzie 
burmistrz dokonał tradycyjnego otwar-
cia Święta, wybijając szpunt z beczki z 
piwem i częstując nim braci. 

Święto Strzeleckie „Schützenfest” 
trwało 10 dni. W niedzielę, po cało-
nocnych odwiedzinach około 100 króli 
kurkowych odbyła się parada bractw. 
Trasa przemarszu (12 km) prowadziła 
przez dzielnicę Innen Stadt. Brało w 
niej udział około 5 tysięcy braci kurko-
wych z ponad 100 organizacji, każda 
z własną orkiestrą. O randze Święta 
świadczył, m.in., udział w marszu pre-
miera Dolnej Saksonii – Stephana Weila 
i wicekanclerza Philippa Röslera. Pięć 
najpiękniej udekorowanych pojazdów 
brackich, wytypowanych przez specjal-
ne jury, maszerowało na czele parady, 
towarzyszyła im orkiestra Jazz Club 
Hannover. Paradę bractw podziwiało 
około 250 tysięcy widzów. Również 
ogólnoniemiecka telewizja transmitowała 
najważniejsze fragmenty „Schützenfest”, 
w tym braci Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, jako zaproszonych przez 
wspominany wcześniej Klub Strzelecki 
Hannover-Centrum.

W trakcie Święta Strzeleckiego zor-
ganizowano liczne turnieje strzeleckie. 
Najważniejszym z nich był turniej o tar-
czę Prezydenta Miasta. Po raz pierwszy 
odbył się otwarty turniej strzelecki do 
kura. W Święcie brały udział prominentni 
przedstawiciele nauki, kultury i polityki. 
Uczestniczyło w nim ponad 1,5 miliona 
ludzi. Jak donosiła prasa niemiecka, 
policja Hanoweru nie stwierdziła żad-
nego przypadku nadużycia alkoholu, a 
sprzedano ponad 8 tysięcy litrów piwa. 

Święto Strzeleckie jest wielką atrak-

cją turystyczną i przynosi wielkie korzyści 
handlowcom, restauratorom, hotelarzom, 
muzykom i artystom. Z każdym rokiem 
przybywa zarówno jego uczestników, jak 
i widzów. Bractwa niemieckie w Hanowe-
rze od stuleci z powodzeniem organizują 
tego typu wydarzenia.

Kazimierz Krawiarz

projekt

 „zakórnikowani” 
doBieGa końca!
    Wszyscy oczekujemy daty 14.wrze-

śnia. No i o co tyle hałasu można zapytać, 
bo w końcu to tylko kolejny dzień w roku. Nic 
nadzwyczajnego? Otóż nie! Wtedy właśnie 
odbędzie się premiera naszego musicalu.

   Od zeszłego roku grupa młodzieży 
z Kórnika i okolic, czyli my, ZAKÓRNIKO-
WANI, bierze udział w projekcie finanso-
wanym ze środków dotacyjnych Programu 
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży, realizowany 
przez Stowarzyszenie Teatralne LEGION, 
a koordynatorem projektu jest pani Joan-
na Ignasiak. Naszym celem jest rozwój 
artystyczny, czyli współpraca z ludźmi 
sztuki- teatru, filmu, tańca, muzyki. W tym 
czasie wiele się już nauczyliśmy i dużo 
zdziałaliśmy!

   Po pierwsze, pod kierownictwem pani 
Ani Łazuki – Witek, powstał scenariusz, bez 
którego ani rusz.

   Po drugie- pan Maciej Nowak, nasz 
muzyk ze studia „Biały fortepian” w Kórniku, 
skomponował muzykę nadającą sens temu 
przedsięwzięciu. Nad naszym wokalem pra-
cuje z nami Anna Kilarska, znana wszystkim 
legionistka.

   Po trzecie, specjalnie dla nas pan 
Tomasz Dassuj – operator i technik te-
lewizyjny z TVP Poznań – poprowadził 
warsztaty filmowe i fotograficzne, dzięki 
czemu poznaliśmy różnego rodzaju techniki 
filmowania, podstawy kadrowania, ustawia-
nia światła i dźwięku oraz specjalistyczny 
sprzęt w teorii  i praktyce. 

   Po czwarte- przed nami praca z cho-
reografką Romą Jakubowską, która pokaże 
nam jak poruszać się na scenie. 

Łączenia wszystkiego w całość podjął 
się reżyser – pan Mateusz Pleskacz, który 
prowadzi z nami warsztaty aktorskie.     

Jeśli o mnie chodzi, bardzo podobały 
mi się warsztaty filmowe i fotograficzne, 
ponieważ moją pasją jest fotografowa-
nie. Podziwiam również pana Macieja, 
ponieważ muzyka przez niego stworzona 
wywołała ogólny zachwyt i uznanie - jest 
naprawdę świetna. 

W imieniu całej działającej grupy chcę 
podziękować wyżej wymienionym osobą 
za pracę i zaangażowanie, które włożyły 
w nasz projekt.

    Z niecierpliwością czekam, aż 
zaczniemy próby taneczne i na dalszą 
współpracę z reżyserem, który swoją pracą 
postawi kropkę nad „i”.

Premiera musicalu „Zakórnikowani” 
odbędzie się 14 września 2013r. o 

godz. 20.00 w OAZiE.  
Serdecznie zapraszamy!

Maria Michalak
ZAKÓRNIKOWANA

17 podopiecznych Kórnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” wypoczywało podczas półko-
lonii. Towarzyszyło im czworo wolontariuszy 
- młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 

Opiekunkami były pedagożki - Dagmara 
Horodecka, Karolina Kapczyńska i Anita 
Wachowiak.

Półkolonie rozpoczęły się w poniedzia-
łek 8 lipca od wizyty na basenie, gdzie 
podopieczni „Klaudynki” trenowali swoje 
pływackie umiejętności. Gdy dopisywała 
pogoda, spotykali się na dworze i grali m. 
in. w siatkówkę, piłkę nożną. Integrowali 
się także przy grillu. Brali udział w grach i 
zabawach przy użyciu chusty animacyjnej.

Zwiedzili również Arboretum. Kolejną 
atrakcją był dla nich udział w zajęciach 
organizowanych przez Kórnicki Ośrodek 
Kultury – „Nie święci garnki lepią”, podczas 
których lepili z gliny figurki.

Pogoda nie była im straszna, stąd 

mieli tyle zajęć poza siedzibą „Klaudynki”. 
Popłynęli kórnickim statkiem „Anna Maria”. 
Natomiast we wtorek, 16 lipca spotkaliśmy 
ich nad jeziorem, gdzie przebywali podczas 
rekreacji. W trakcie półkolonii podopieczni 
„Klaudynki” przygotowywali sobie posiłki, 
pizzę, desery, piekli ciasta. Ponadto segre-
gowali śmieci i zmywali po sobie naczynia. 
Zatem wykonywali czynności przydatne w 
ich codziennym życiu.

Atrakcją był też wyjazd do Mieczewa, 
gdzie uczestniczyli w zajęciach hipotera-
peutycznych, przejażdżce bryczką i wspól-
nie grillowali. Półkolonijne zajęcia trwały 
przez dwa tygodnie w godzinach 9-13. Ich 
uczestnicy mieli zagwarantowany dowóz. 
Półkolonie zostały dofinansowane przez 
gminę Kórnik oraz Powiat Poznański. Z 
pewnością podopieczni „Klaudynki” będą 
je długo mile wspominać.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński 

na póŁkoLoniach „kLaUdynki”

iGrzyska w 
swarzędzU

Ponad trzydziestu członków i opiekunów 
„Klaudynki” oraz wolontariuszki udali się w 
sobotę, 6 lipca na XII Powiatowe Igrzyska 
„Sprawnych Inaczej”, które tym razem od-
były się na stadionie KS „Unia” w Swarzę-
dzu. Imprezie towarzyszył plener malarski.

Tradycyjnie rozgrywki te zorganizowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, 
a wzięli w niej w niej udział także  przed-
stawiciele stowarzyszeń, warsztatów terapii 
zajęciowej z miejscowości: Dopiewiec, 
Drzązgowo, Murowana Goślina, Otusz, 
Owińska, Pobiedziska, Puszczykowo - w 
sumie było około 150 osób.

Uczestnicy Igrzysk przemaszerowali na 
murawę boiska przy „Marszu Radetzkiego”. 
Przewodnicząca SPDST im. L. Grajka w 
Swarzędzu - Barbara Kucharska powitała 
zawodników, opiekunów, wolontariuszy. 
Wśród gości byli: burmistrz Swarzędza 
- Anna Tomicka, przewodniczący Rady 

Miejskiej - Marian Szkudlarek i Tadeusz Wit-
kowski, radni powiatowi - Agnieszka Dolata i 
Paweł Bocian. Zespół muzyczny SPDST im. 
L. Grajka wspólnie z uczestnikami Igrzysk 
odśpiewał kilka piosenek. Został zapalony 
znicz olimpijski i złożona „Przysięga olim-
pijska”. Uroczystości otwarcia zawodów 
dokonali burmistrz Anna Tomicka i radny 
powiatowy Paweł Bocian.

Barbara Kucharska życząc zawodnikom 
sukcesów i medali złożyła podziękowania 
darczyńcom, wśród których były m. in. wła-
dze samorządowe Swarzędza oraz Powiatu 
Poznańskiego.

Członkowie „Klaudynki” chętnie wzięli 
udział w kilkunastu konkurencjach. Uczest-
niczyli też w strzeleckiej konkurencji zorga-
nizowanej przez Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w Swarzędzu, którą zwyciężyła Danuta 
Karaś, a trzecie miejsce zajął Jędrzej Skalo. 

Uczestnicy Igrzysk zrobili tradycyjny 
krąg i odśpiewali piosenkę „Jaka siła”. Na 
koniec odbyło się spotkanie integracyjne 
z posiłkiem.

Robert Wrzesiński
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wypoczynek 
seniorów

W dniach 16-26 czerwca 2013 roku 
grupa seniorów - członków polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w gminie 
Kórnik, w liczbie 54 osób, pod opieką pre-
zesa Bogdana Wesołka, przebywała na 
turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym 
nad morzem w Świnoujściu.

Po przybyciu na miejsce zostalsmy 
mile przyjęci przez kierownictwo i personel 
Ośrodka. Zakwaterowano nas w czystych i 
przytulnych 2,3 i 4 osobowych pokojach z 
balkonami, z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV i Internetem W-Fi. Śniadania, obiady i 
kolacje spożywaliśmy w pięknej sali ban-
kietowej, która mieściła się na parterze. 
Mieliśmy do dyspozycji wszelkiego rodzaju 
sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji, rowery, kij-
ki, a także leżaki, koce, parawany i krzesła 
na plażę. Spotkania koleżeńskie odbywały 
się w kawiarence na parterze.

Podczas całego pobytu mieliśmy prze-
piękną, słoneczną pogodę, dlatego co-
dziennie mogliśmy się opalać na plaży  w/g 
oceny najpiękniejszej na całym wybrzeżu 
Bałtyku. Nieliczni z nas zażywali także ką-
pieli morskich. Jednak większość chodziła 
z kijkami lub spacerowała brzegiem morza, 
wchłaniajac jod i mikroelementy zawarte w 
wodzie morskiej. Wiele osób skorzystało z 
usług rehabilitacyjnych, treningów rowero-
wych, Nordic Walking. 

Poznawaliśmy także ciekawe miejsca 
i zabytki.

Korzystając z usług pilotki pani Krysi, 
zwiedziliśmy wszystkie ciekawe miejsca i 
obiekty Świnoujścia, m.in. centrum miasta z 
podświetlanymi fontannami, piękną prome-
nadę z muszlą koncertową, park zdrojowy z 
pięknymi rabatami, Kościół Chrystusa Króla 

z zabytkowymi organami i modelem statku 
zawieszonym w głównej nawie, Kościół 
Matki Bożej Gwiazdy Morza, Fort Anioła, 
Kapitanat portu.

Mieliśmy zorganizowany  dwugodzinny 
rejs statkiem po rzece Świnie do ujścia 
do Bałtyku, podczas którego obejrzeliśmy 
wiele ciekawych miejsc i obiektów, wyspy: 
Uznam, Wolin i Karsibór, m.in. najwyższą 
na polskim wybrzeżu latarnie morską (68m 
wysokości), falochron ( długość 1,4 km), 
zabytkowy wiatrak - znak nawigacyjny 
na końcu falochronu. Na wyspie Karsibór 
znajduje się rezerwat przyrody ze wspa-
niałą roślinnością śródziemnomorską oraz 
ptasi rezerwat, gdzie gnieździ się ok. 140 
gatunków ptaków. Widzieliśmy z niewielkiej 
odległości kormorany, orły bieliki, bociany 
czarne, kanie i inne. 

Zobaczyliśmy także stocznię remon-
tową, port przeładunkowy, bazę okrętów 
NATO, terminal ogromnych promów mor-
skich ładujących jednorazowo po kilkadzie-
siąt załadowanych towarem samochodów 
ciężarowych. 

W czasie naszego pobytu w mieście 
odbywały się imprezy zorganizowane przez 
samorząd Świnoujścia, z okazji Dni Morza, 
podczas których zwiedzaliśmy statki floty 
wojennej, zabytkowe statki pasażerskie, 
promy, a także byliśmy na koncercie z 
głównym wykonawcą Norbim.

W niedzielę udaliśmy się do miejsco-
wego kościoła na wieczorną Mszę św., 
a po niej odwiedziliśmy centrum miasta i 
podziwialiśmy przepiękne podświetlane ko-
lorowe fontanny. Spacerowaliśmy tętniącą 
życiem promenadą, przy której znajduje się 
wiele kawiarenek, piwiarni, barów i bufetów, 
klubów z muzyką, śpiewem i bawiącymi się 
wczasowiczami.

Podczas turnusu mieliśmy zorganizo-
wane dwie wycieczki. Pierwsza do Mię-
dzyzdrojów, gdzie zwiedzaliśmy piękne 

molo, tonący w kwiatach park zdrojowy, 
aleje gwiazd, muzeum figur woskowych. 
Wstąpiliśmy także do Wapnicy by zobaczyć 
jezioro turkusowe, z przepięknymi widoka-
mi, widzieliśmy również bunkier - muzeum 
broni niemieckiej.

Podczas drugiej wycieczki z pilotką 
panią Krysią udaliśmy się do Kamminke w 
Niemczech (Wyspa Uznam), na wysuniętą 
najdalej na wschód wyspę Golm, położo-
ną 70 m.n.p.m., z której jest przepiękny 
widok na Świnoujście i Morze Bałtyckie. 
Na wyspie znajduje się niemiecki cmentarz 
wojenny, na którym pochowano kilkanaście 
tysięcy ludzi, którzy zginęli podczas nalotu 
dywanowego w 1945 roku.

Ośrodek wypoczynkowy, w którym 
mieszkaliśmy znajdował się w pobliżu przej-
ścia granicznego z Niemcami, a bezpieczne 
ścieżki rowerowe zachęcały do wypraw 
pieszych i rowerowych do pobliskiego 
Ahlbeck. W Ahlbeck podziwialiśmy piękne 
promenady, nadmorską plażę, ośrodki se-
natoryjne, domy wczasowe, piękny park, 
obiekty sportowe.

Podczas turnusu dodatkową formą 
rozrywki, a także rehabilitacji był taniec, 
zorganizowano nam wieczór taneczny i 
wszyscy chętnie bawili się. Na powitanie 
lata przygotowaliśmy kilka wianków. Wie-
czorem cała grupa udała się nad spokojne 
morze i wianki wolniutko popłynęły, a grupa 
bawiła się śpiewając piosenki.

nasz pobyt trwał 10 dni, atrakcji było 
wiele, a czas szybko płynął i niepostrzeże-
nie nadszedł czas powrotu. Podsumowując 
letni wypoczynek w Świnoujściu wszyscy 
zgodnie stwierdzamy, że był bardzo udany, 
wypełniony atrakcjami i miłymi wrażeniami, 
najlepszy z naszych dotychczasowych. 
Żegnając się z miłym i uprzejmym perso-
nelem Ośrodka obiecaliśmy, że wrócimy w 
następnym roku.

Organizatorzy
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks.  Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIE

W dniu 19.07.2013r. odeszła do Pana w wieku 86 lat

śp. Władysława Gabryelewicz
Dziękujemy Wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach

 okazali nam duchowe wsparcie i łączyli się z nami w smutku i żalu.
Serdecznie dziękujemy 

księdzu wikariuszowi Karolowi Maciejakowi 
za przewodniczenie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej, 

organiście panu  Franciszkowi Nowakowi za oprawę muzyczną. 
Wyrażamy wdzięczność 

naszym Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym, 
Mieszkańcom ul. Zwierzynieckiej, Delegacjom, 

Pocztom Sztandarowym za udział w uroczystościach pogrzebowych, 
za złożone kondolencje, wieńce i kwiaty, 

za ofiarowane komunie święte
 i zamówione intencje mszalne.

Bóg zapłać
Rodzina 

„Chociaż wiemy, te kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Panu
Pawłowi Słabolepszemu 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

„Człowiek odchodzi , pamięć pozostaje…”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci
 pracownika naszej szkoły 

ś.p. Andrzeja Szczepaniaka
lat 47

który zginął tragicznie dnia 8 sierpnia 2013r.
 

Żonie Lidii Szczepaniak z Córką oraz Rodzinie i Bliskim
składamy

najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

W smutku pogrążona
Społeczność Szkoły Podstawowej

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, 

którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Marioli 
Niesyto

księdzu, rodzinie, 
sąsiadom, 

przyjaciołom i znajomym

składają 

Synowie z Rodziną

Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w dniu 22 lipca 2013 roku 

w ostatniej drodze 
mojego męża 

Zbigniewa 
Wawrzyniaka

ks. proboszczowi 
Eugeniuszowi Leoszowi, 

ks. Stanisławowi 
Borowiakowi

oraz za wszystkie intencje 
mszalne

Bóg zapłać
żona z rodziną
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ROdZiNNY OgRód dZiAŁkOwY 
iM. wŁAdYSŁAwA hR. ZAMOYSkiEgO 

(ROd BNiN) MA 30. lAT

Jednym z czterech ogrodów działko-
wych w gminie Kórnik powstałych w 1983 
jest Ogród im. Władysława Zamoyskiego. 
Położony jest nad jeziorem, blisko lasu, 
wśród uprawnych pól, w całkowitym zaci-
szu. Historia tego ogrodu jest dokładnie za-
pisana w pięknie prowadzonych kronikach. 
Są tam ludzie i ich czyny, są liczne zdjęcia 
pokazujące założycieli i organizatorów, 
działkowiczów, „Kórnickie Wianki”, „Dni 
Działkowca” i „Życie Ogrodu”.

 Dnia 3 sierpnia na arenie dział-
kowej, spotkali się licznie działkowicze z 
rodzinami i gośćmi z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim i prezesem Zarządu 
Okręgu PZD Zdzisławem Śliwą na czele. 
Uroczystości otworzył prezes Andrzej 
Steinitz. W okolicznościowym wystąpieniu 
Zdzisław Śliwa poruszył aktualną sytuację 
prawną PODz. ”Bitwa o ziemię” w Polsce 
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie Polskiego Związku Działkowców 
(PZD) nabiera dużego znaczenia. Wspo-
mniał, że pierwsze ogrody działkowe w 
Polsce powstały w 1897 r. w Grudziądzu. 
Założycielem pierwszego ogrodu był dr 
Jan Jankowski. Obecnie w Polsce jest 
5000 ogrodów i zajmują ponad 44 tysiące 
hektarów. W dniu 8 czerwca 1981 zrejestro-
wano Polski Związek działkowców (PZD). 
Dziecko Solidarności po ponad 30 latach 
okazało się podrzutkiem i 11 lipca 2012 
r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na 
PZD zarzucając Ustawie z dnia 8.07.1985 
r. o ROD: monopol na zakładanie ogrodów 
działkowych, obowiązkową przynależność 
członkowską do PZD, przywileje polegające 
na zwolnieniu PZD z opłat i podatków oraz 
obowiązek przekazywania mu ziemi przez 
samorządy. Właśnie, ten ostatni zarzut 
jest najważniejszy, gdyż dzisiaj o losach 
polskiej ziemi rolniczej i rekreacyjnej mają 
decydować samorządy. A jak dbają?. Ziemia 

ta stała się towarem niezwykle cennym 
i podlega szczególnej ochronie, żeby ją 
pozyskać i nią handlować, wpierw należy 
ją przekształcić z rolnej na budowlaną, a 
następnie podzielić na działki budowlane 
lub przemysłowe. W ten sposób uzyskuje 
się towar niezwykle cenny. Właśnie tutaj 
lobby deweloperskie w Polsce znalazło 
potencjalne źródło zarobku. Bez decyzji 
rad czyli samorządu niczego w tej materii 
zdziałać nie można. Atuty są więc w rękach 
radnych i samorządowców. Działkowcy są 
też wykorzystywani w wyborach, wszak 
jest to 4 milionowy elektorat. W przyszłości 
obiecywano im uwłaszczenie ale na obie-
cankach się skończyło. Nie wspomniał, 
że  najważniejszym problemem PZD jest 
kadencyjność władz. Nie może być tak, że 
prezesem ZG PZD od 30 lat jest ta sama 
osoba. 

 W imieniu prezesa ZG PZD Eu-
geniusza Kondrackiego przekazał ogrodowi 
pamiątkowy puchar z dyplomem. Zarząd 
Okręgowy PZD ufundował pamiątkowy 
ryngraf. Prezes Andrzej Steinitz otrzymał 
„Złotą Odznakę PZD”. Okolicznościowe ad-
resy i upominki wręczyli: burmistrz i prezesi 
ogrodów 30latków z naszej Gminy: Ryszard 
Kosiarkiewicz, Stanisław Wawrzyniak, Jan 
Pepeta i Teresa Zimna (w zastępstwie 
Marzena Rajkowska). Zarząd ogrodu 
długoletnim członkom ogrodu, z 30.letnim 
stażem wręczył okolicznościowe dyplomy 
oraz sadzonki drzew lub krzewów. Takich 
dyplomów i upominków otrzymało ponad 
60. działkowiczów.

 Oficjalną część uroczystości 
zakończono posadzeniem pamiątkowego 
„Dębu 30-lecia”. Tradycji stało się zadość, 
uczestników zaproszono na pyszną gro-
chówkę z wojskowej kuchni i bawiono się 
przy dźwiękach muzyki aranżowanej przez 
Artura Hoffmana. O 22iej z okazji 30.lecia 
na jeziorem Bnińskim rozbłysły sztuczne 
ognie.     
  

Kazimierz Krawiarz

30-lEciE 
ROdZiNNEgO OgROdU dZiAŁkOwEgO 

iM. wŁ. ZAMOYSkiEgO

3 sierpnia działkowcy z ROD im. Wł. 
Zamoyskiego obchodzili 30-lecie istnie-
nia ogrodu. Powstał on na nieużytkach 
znajdujących się przy ul Zwierzynieckiej, 
które zgodnie z obowiązującym wówczas 
prawem gmina przekazała w wieczyste 
użytkowanie Polskiemu Związkowi Dział-
kowców. Po wyborze komitetu organiza-
cyjnego w marcu 1983 roku rozlosowano 
działki i przyjęto nazwę ogrodu: im. Wł. 
Zamoyskiego.

Na obecny wygląd ogrodu pracowali 
wszyscy działkowcy oraz wybrane przez 
nich zarządy, którym prezesowali: L. Ra-
tajczak, J. Noskowiak, T. Bojarczuk, M. 
Woźniak, St. Gaska, A. Śmigaj. Obecnie, od 
2005 roku funkcję tę pełni Andrzej Steinitz.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
ponad 30% aktualnych działkowców to ci 
sami ludzie, którzy ten ogród na nieużyt-
kach tworzyli.

Obecnie ogród to 10,5 ha terenu poło-
żonego nad brzegiem Jeziora Kórnickiego. 
Na tej powierzchni wydzielono 170 działek. 
Ogród posiada wewnętrzną sieć ener-
getyczną i oświetleni ogrodu. Do działek 
poprowadzona jest miejska sieć wodocią-
gowa. Woda do podlewania pochodzi z wła-
snego ujęcia wody. Ogród posiada własną 
świetlicę, którą wyremontowano ze składek 
działkowców. Na teren ogrodu prowadzą 
3 bramy wjazdowe. Goście mogą swoje 
pojazdy parkować na parkingu. Większość 
działek na terenie ogrodu zagospodarowa-
na jest rekreacyjnie.

Z okazji 30-lecia Zarząd składa wszyst-
kim działkowcom serdeczne podziękowania 
za współpracę oraz życzy dalszych miłych 
chwil na działkach.

Za Zarząd: prezes ROD
Andrzej Steinitz

30 Lat rod w Bninie
jUBilEUSZ XXX.lEciA OgROdU 

dZiAŁkOwEgO MOŚciENicA
 iM. A. wRóBlEwSkiEgO.

W 1983 r. w gminie Kórnik powstały 
cztery Pracownicze Ogrody Działkowe: 
Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) im. A. 
Wróblewskiego w Mościenicy, ROD im. W. 
Zamoyskiego w Bninie, ROD „Żerniki” im. 
S. Żalińskiego w Jaryszkach oraz ROD 
„Orkan” w Jaryszkach. Rocznice mają 
sens ponieważ są okazją do podsumowań 
i samooceny oraz zastanowienia się nad 
przyszłością. Upływ czasu najlepiej obser-
wować na drzewach na co zwrócił uwagę 
w swojej homilii ks. kanonik Stanisław Bo-
rowiak podczas Mszy św. polowej na placu 
przed Domem Działkowców. Olbrzymie 
drzewa które posadzono 30 lat temu wokół 
Domu Działkowców najlepiej świadczą o 
gospodarzach ogrodu i działkowiczach. 
Przygotowania do święta trwały kilka ty-
godni: porządkowano ogród, parking, plac 
zabaw, wykonano plakaty, opracowano i 
wydano okolicznościowy folder, zaktualizo-
wano kronikę ogrodu, udekorowano ogród i 
ołtarz, uporano się z  lawiną śmieci spływa-
jącą do kontenerów działkowych od 1 lipca.

Dzień 27 lipca 2013 r. z wymarzoną 
pogodą przeszedł do historii Ogrodu. 
Odświętnie powitano licznie przybyłych  

działkowiczów z rodzinami i zaproszonych 
gości z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Maciejem Marciniakiem i burmistrzami 
Jerzym Lechnerowskim i Antonim Kaliszem 
na czele. Przybyli również prezesi ogrodów 
jubilatów: Jan Pepeta (ROD „Żerniki” w 
Jaryszkach), Stanisław Wawrzyniak (Orkan 
Jaryszki), Andrzej Śmigaj (Bnin), Ryszard 
Kasiorkiewicz (ROD Koninko) oraz Henryk 
Cieślik, członek Prezydium Okręgowego 
Zarządu PZD w Poznaniu. 

W programie dla dzieci prowadzonym 
przez Agnieszkę Błaszkiewicz Jegier prze-
widziano 12 konkurencji. Każde dziecko 
otrzymało nagrodę. Od jedenastej kursował 
zaprzęg koników Bogdana Grabowskiego. 
Uciecha maluszków trwała jednak krótko 
gdyż awaria opony przerwała tę atrakcję. 
O 15tej Mszę Św. w intencji działkowców 
odprawił ks. Kanonik Stanisław Borowiak a 
muzyczną oprawę dali: Franciszek Nowak 
(organy), oraz Mariusza Jańczyk i Mariusz 
Kubacki (trąbka) obaj ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Orkiestra Reprezentacyjna 
Kolejarzy w Poznaniu im. Karola Kurpiń-
skiego”.

Część oficjalną otworzyła Teresa Zimna 
prezes Ogrodu. Na jej ręce Polski Związek 
Działkowców przekazał puchar z okolicz-
nościowym dyplomem. Pamiątki i dyplo-
my od władz Kórnika i bratnich ogrodów 

oraz liczne wpisy wszystkich obecnych w 
kronice, na czele z ks. Kanonikiem będą 
stanowić trwałą pamiątkę tego święta. 
Każdy z gości otrzymał pamiątkową rozetkę 
wykonaną techniką frywolitkową w barwach 
znaczka PZD. W przyjacielskim kręgu, przy 
stole z darami ogrodu, wspomnieniami z 
początków powstawania Ogrodu dzielił się 
Ryszard Grześkowiak, pierwszy prezes i 
organizator Ogrodu, obecnie prezes ho-
norowy. Zostawił on piękny wpis w kronice 
ogrodu: „30 lat w życiu człowieka to dużo, w 
życiu Ogrodu, to nie wiele, ale na to nie wie-
le pracowały społecznie dziesiątki członków 
ogrodu i dlatego ten ogród istnieje. Ogród 
jest dla mnie znaczą częścią mojego życia 
i wszelkie emocje z tym związane są mi 
drogie. Życzę Zarządowi aby zawsze miał 
motywację do działania, by widział interes 
działkowców i ich dobro. Z okazji 30.lecia 
życzę samych dobrych rzeczy, a przede 
wszystkim by działkowcy i działacze przed-
kładali mądrość nad emocjami”.

Od 19tej do rana trwała zabawa tanecz-
na przy muzyce DJ Piotra Sarnowskiego 
z Bnina. 

     
 Stanisława Andrejewska.

30 Lat rod w mościenicy
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z  BryLanteM KórnIK
31 sierpnia 2013 roku odbędzie się II Leśny Maraton z Brylantem Kórnik.

Biegacze będą mogli biegać na dystansie pełnego maratonu lub półmaratonu. 

Trasa: Trasę tworzy pętla (10,55 km ) z oznaczeniami co kilometr. Zawodnicy biorący udział w maratonie pokonują 4 pętle, a zawodnicy 
biorący udział w półmaratonie pokonują 2 pętle. Start odbywa się na Kórnickich Błoniach, dalej trasa biegnie  do drogi wojewódzkiej 
431, chodnikiem wzdłuż tej drogi do zakrętu w kierunku Mościenicy, przez Mościenicę i czerwonym szlakiem rowerowym przez las w 
kierunku drogi gruntowej Daszewice-Mieczewo. Po nawrocie powrót tą samą trasą na OSiR. 

Bieg będzie także jubileuszowym, setnym maratonem Józefa Miki, członka klubu Brylant Kórnik.
Szczegóły i regulamin na stronie: http://www.brylant.blink.pl/ w zakładce II Leśny Maraton z Brylantem Kórnik 

Zapraszamy do udziału i kibicowania.

koLarstwo
MEdAl PATRYkA RAjkOwSkiEgO 
i dOSkONAŁE wYSTęPY jUNiOREk 

liMARO NA MiSTRZOSTwAch 
EUROPY w PORTUgAlii  

Zawodnik Kórnickiego Limaro, Patryk 
Rajkowski dokonał historycznego wyczynu 
dla klubu. Jako pierwszy zawodnik męskiej 
płci zdobył medal Mistrzostw Europy dla 
Kórnika. Podczas zawodów rozgrywanych w 
dniach 9-14 lipca w portugalskiej Anadii wraz 
z kolegami z drużyny Jakubem Stecko i Ma-
teuszem Rudykiem, zdobył brązowy medal w 
sprincie drużynowym, bijąc po drodze rekord 
Polski juniorów z czasie 46,242. W finale B o 
trzecie miejsce pokonali zespół Francji. Walkę 
o złoty medal, wygrali Niemcy z Rosjanami. 17 
letni Patryk, wystartował jeszcze w drużynie 
młodzieżowców do lat 23, która zajęła szóste 
miejsce. Kórniczanin doskonałe jak na debiu-
tanta w tak poważnej imprezie, zaprezentował 
się w konkurencji keirin (za motorem zajmując 
siódme miejsce. Całkowicie bez kompleksów 
dla najlepszych juniorek w Europie zaprezen-
towały się trzy zawodniczki Kórnickiego Limaro. 
Nikol Płosaj, Natalia Radzicka i Viktoria Żegleń, 
tworząc zespół z Łucją Pietrzak z Koźminka, w 
wyścigu drużynowym na 4km, zajęły doskonałe 
czwarte miejsce, bijąc przy tym rekord Polski 
(4:50:073). Polki uległy w finale B o brązowy 
medal drużynie Belgii. Rywalizację wygrały 
Włoszki pokonując w finale zespół Rosji. 
Bardzo blisko podium była też Nikol Płosaj w 
konkurencjach indywidualnych. W Wyścigu 
na 2 km na dochodzenie zajęła szóste miej-
sce  z czasem 2:30:868, tracąc do brązowego 
medalu niecałą sekundę. Dziesiąte miejsce w  
tym wyścigu zajęła Natalia Radzicka z czasem 
2:31:576. Wyniki czasowe imponujące, dające 
jeszcze przed dwoma latami pewne podium 
wśród juniorek. Niestety poziom wśród kobiet 
podniósł się ogromnie, a nasze dziewczęta w 
przyszłym roku będą jeszcze juniorkami i wyniki 
dziś osiągnięte, dają sporo optymizmu. Jeśli ich 
szkolenie będzie nadal prawidłowe w oczach 
wielu fachowców uchodzą za faworytki do 
medali już w roku przyszłym. Najbliżej podium 
była jednak Nikol w wyścigu punktowym. Wy-
ścig juniorek miał 80 okrążeń toru (20km). Na 
niecałe półtorej okrążenia przed metą (300m), 
na punkty nasza zawodniczka znajdowała się 
na trzecim miejscu. Jadąc na drugiej pozycji 

tuż za Rosjanką, została trochę nie sportowo 
potraktowana przez rywalkę, zaliczając upadek. 
W ostateczności w kraksie uczestniczyło kilka 
zawodniczek, a dwie z najgroźniejszych rywa-
lek do medalu niestety zdołało zapunktować. 
W ostateczności Nikol zajęła piąte miejsce 
z wynikiem 11 pkt. Zwyciężyła Belgijka Lotte 
Kopecky, przed swą rodaczką Van Der Meulen 
i Holenderką Balnką Lust (13 pkt). Ta ostatnia 
zdobyła właśnie 3 punkty na ostatnim okrąże-
niu. Czwarta była wspomniana Rosjanka rów-
nież 11 pkt. Wielu fachowców po występie Nikol, 
było pod wrażeniem za waleczność i sposób 
rozgrywania wyścigu, a zdobyte doświadczenie 
musi w przyszłości zaprocentować.                                                                                             

dRUżYNA liMARO 
SZóSTA NA ŚwiEciE

Bardzo udane okazały się torowe Mistrzo-
stwa Świata juniorów w kolarstwie torowym 
w szkockim Glasgow dla pięciu reprezentan-
tów Kórnickiego Limaro. W ośmioosobowej 
reprezentacji Polski znalazło się, aż pięciu 
zawodników UKS Jedynka Limaro Kórnik. 
Jest to wydarzenie bezprecedensowe, które z 
pewnością przejdzie do historii. W dotychcza-
sowej trzynastoletniej działalności klubu, UKS 
Jedynka co roku wychowywał przynajmniej 
jednego reprezentanta Polski na światową 
imprezę, typu Mistrzostwa Europy lub Świata. 
W tym roku osiągnięcia naszych zawodników 
przeszły wszelkie oczekiwania. W sumie nasz 
kraj reprezentowało aż sześciu zawodników, 
a w lutym Katarzyna Pawłowska powtórzyła 
ubiegłoroczny sukces zostając ponownie Mi-
strzynią Świata w scretchu. Z mistrzostw Świata 
juniorów na torze kolarskim imienia Chrisa Hoya 
w Glasgow, medalu nie udało się przywieźć, ale 
doświadczenie jakie nasi zawodnicy pochłonęli, 

musi zaprocentować  w najbliższej przyszłości. 
W wyścigu drużynowym na 4km cały zespół 
wystartował z UKS Jedynka Limaro, Nikol 
Płosaj, Natalia Radzicka, Natalia Nowotarska i 
Viktoria Żegleń. Kórniczanki bijąc rekord Polski 
(4:50;011), zajęły ostatecznie szóste miejsce. 
Przegrały jedynie z kolarskimi potentatami, 
takimi jak Wielka Brytania, Rosja, Australia, 
Włochy i Niemcy. Do piątego miejsca, druży-
ny     Niemiec, zabrakły niecałe 2 sek. Bardzo 
dobre poradziła sobie również Nikol Płosaj w 
konkurencjach indywidualnych. W wyścigu na 
2 km na dochodzenie, zajęła dziewiąte miejsce 
(Natalia Radzicka uzyskała 18 czas dnia), a 
w wyścig punktowym dziesiąte. Doskonały 
wytęp zaliczył Patryk Rajkowski w sprincie 
drużynowym. Polski zespół zajął również szóste 
miejsce. Trochę mniej szczęścia „Rajek” miał w 
konkurencji keirin, minimalnie odpadając z walki 
do półfinału Na pocieszenie pozostaje fakt, 
że wszyscy nasi zawodnicy (po za Viktorią), 
którzy nabierali doświadczenia w Glasgow, 
w przyszłym roku pozostają nadal w kategorii 
juniorów. Władze Polskiego Związku Kolar-
skiego bardzo liczą na ten zespół wierząc, ze 
z kolejnych Mistrzostw Świata w Seulu (Korea) 
nasi zawodnicy przywiozą już jeden z medali.

SZYMON kORcZ SiódMY 
w TOROwYch 

MiSTRZOSTwAch POlSki
Bardzo dobrze zaprezentował się młody 

kolarz Kórnickiego Limaro w torowych Mistrzo-
stwach Polski dla juniorów młodszych w Łodzi. 
Po zdobyciu wicemistrzostwa na szosie, jego 
talent potwierdził się również na torze, gdzie w 
wyścigu na 2km na dochodzenie, zajął dosko-
nałe siódme miejsce z czasem 2:28:211. 

Paweł Marciniak

Kolarze Limaro na Mistrzostwach Świata w Glasgow. Od lewej:    
R. Taciak, N. Płosaj, N. Nowotarska, N. Radzicka, V Żegleń i P. Rajkowski

podsUmowanie
kóRNickA ligA BAdMiNTONA

 dZiEci i MŁOdZiEżY 2013 

23 lutego, 27 kwietnia i 22 czerwca – w 
tych terminach odbywały się w Radzewie 
turnieje w ramach I Kórnickiej Ligi Bad-
mintona Dzieci i Młodzieży. Zadanie to 
adresowane było dla dziewcząt i chłopców 
z roczników 1995 i młodszych, będących 
mieszkańcami gminy Kórnik, bądź uczęsz-
czających do szkół na terenie naszej gminy.

Łącznie w 3 turniejach udział wzięło 31 
zawodników w wieku 9-13 lat (20 dziewcząt 
i 11 chłopców) z 6 miejscowości. W rywa-
lizacji rocznej sklasyfikowano 16 osób (11 
dziewcząt i 5 chłopców). Do klasyfikacji ge-
neralnej uwzględniano dwa najlepsze wy-
stępy. Wśród badmintonistek Ligę wygrała 
Weronika Matuszewska (Konarskie), która 
w pierwszym turnieju („Zimowy”) nie star-
towała, a w dwóch kolejnych („Wiosenny” 
i „Letni”) odniosła dwa zwycięstwa. Drugie 
miejsce w końcowym rozrachunku zajęła 
Sandra Nowicka (Dworzyska), która dwu-
krotnie była druga i raz trzecia. Tuż za nią 
znalazła się Wiktoria Kotkowiak (Czmoń), 
zwyciężczyni pierwszych zawodów i czwar-
ta w ostatnich. Tuż za podium znalazła się 
Kinga Banecka (Czmoń).

W rywalizacji chłopców zwycięstwo 
w całym cyklu wywalczył Tomasz Siejak 
(Konarskie), który wygrał wszystkie trzy 
turnieje. Za każdym razem jednak walka 
o turniejowe zwycięstwo była szalenie 
zacięta i emocjonująca. Drugie miejsce 

zajął Kamil Stempniak (Konarskie), a jego 
pojedynki z Tomkiem były ozdobą dwóch 
pierwszych zawodów. Każdorazowo do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebna była 
maksymalna ilość setów, w których walka 
toczyła się punkt za punkt. Trzecią pozycję 
zajął Michał Najewski (Radzewo), a czwartą 
Tomasz Frąckowiak (Trzykolne Młyny). 
Podsumowanie tego cyklu odbędzie się w 
październiku w trakcie turnieju „Radzewo 
Bad-Open”, na który już teraz serdecznie 
zapraszam. Będzie to turniej otwarty dla 
wszystkich (niezależnie od wieku i miejsca 

zamieszkania), a rywalizować będziemy w 
grach singlowych, deblowych i mikstowych. 
Organizatorem KLB DiM był Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik” – sekcja 
badmintona SKS „Sokół” Radzewo. Za-
danie było w części dotowane z budżetu 
gminy Kórnik i dzięki temu najlepsi i naj-
bardziej sumienni zawodnicy odbiorą w 
październiku nagrody.

Karol Niemier

W dniu 20.07.2013 odbyły się zawody dla dzieci wędkarzy z koła Kórnik wraz z opie-
kunami na łowisku Kaleje, zorganizowane przez zarząd naszego koła przy współpracy z 
Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Kórniku, który dofinansował tak szczytną imprezę 
dla  naszych pupili. Udział wzięło sześciu uczestników wraz z opiekunami. Dla wszystkich 
ufundowano upominki, słodycze i poczęstunek. Upominki wręczył Vice Burmistrz Antoni 
Kalisz, który powiedział, że takie imprezy uczą naszą młodzież wytrwałości kultury i 
dobrego zachowania.

Złowiono dwa ładne karpie i dużo drobnej ryby.
1- Gubański  Wojtek
2-Wesołek  Łukasz
3-Paczkowski Max
Pogoda dopisała wszyscy mieli uśmiech na twarzy .

Podziękowania dla Pani kierownik łowiska za bezinteresowne użyczenie terenu dla 
małych wędkarzy.

 Organizatorzy

sport szkoLny
iNAUgURAcjA iMPREZ 

SPORTOwYch SZS
Sportowy rok szkolny 2013/2014 Szkol-

ny Związek Sportowy w Kórniku rozpo-
czyna się 

9 września 2013 na boiskach OSiR w 
Kórniku imprezą dla szkół podstawowych. 
Będą to mistrzostwa gminy w piłce nożnej 
klas szóstych i młodszych.

Kolejne imprezy to : 18/19 września 
2013 w hali OAZY mistrzostwa gminy w 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców SP. 
Z kolei 24 września 2013 odbędzie się 
gminny 4-bój LA SP na stadionie w Kórniku. 
30 września 2013 odbędą się gminne szta-
fetowe biegi przełajowe SP i Gimnazjów. 
Ponadto gimnazja rozegrają we wrześniu 
indywidualne biegi przełajowe jako eli-
minacje do zawodów powiatowych oraz 
piłkę nożną i piłkę ręczną. Kolejne imprezy 
zostaną przeprowadzone po otrzymaniu 
kalendarza powiatowego i wojewódzkiego 
SZS.

Wszystkie zawody gminne rozpoczyna-
ją się o godzinie 9,00.

Życzę sukcesów w uczciwej walce o 
prymat najlepszej szkoły w gminie i po-
wiecie.

Koordynator Sportu Szkolnego
Anna Rauk

rywaLizacja mŁodych wędkarzy
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Znawcy numerologii liczbie 11 przy-
pisują szczególne znaczenie. Nie zagl-
łębiam się w te rozważania tyle, że w 
dniu 11 sierpnia jedenastu uczestników 
z naszeg gminy reprezentowało spo-
łeczność rowerzystów na zakończeniu 
5- tego rajdu Radia Merkury.Pieciu z 
nich pokonało całą trasę rajdu udając 
sie do Wrześni skąd dotarli na miejsce 
zakończenia w m. Gultowy.Dotarła tam 
też startująca spod ratusza w Korniku 
pozostała grupa cyklistów. Przetestowa-
ną trasą poprowadzilem red.Slawomira 
Bajewa i jego gości pośród pól i łąk do 
uroczej miejscowości Gultowy, znanej 
rownież z tego, że miejscowy proboszcz 
jest kapelanem motocyklistów.

Impreza zgromadziła około 300 rowe-
rzystów z Wielkopolski i nie tylko. Jest to 
świetna promocja miejsca i ludzi. Warto 
aby coś takiego odbyło się w naszej 
gminie, która „kolarstwem stoi”.

Nasz udział  był  nader skromny. 
Prezencja też pozostawiala wiele do 
życzenia biorąc pod uwagę, że pozostałe 
gminy występowały w strojach je promu-
jących. Red..Bajew znany z prowadzenia 
audycji w Radiu Merkury, a od pewnego 
czasu mieszkaniec Kórnika zadbał by i o 
Kórniku wszyscy coś z estrady usłyszeli.
Tak więc na pewno Kórnicki Pierścień 
Rowerowy odwiedzą kolejni amatorzy 
tras turystycznych.Zabrane mapki KPR 
oraz naklejki rozeszły sie błyskawicznie 
i szkoda że nakład jest wyczerpany. 
Dodruk jest koniecznością chwili co de-
dykuję wydzialowi promocji UG.

Zwiedzilośmy ciekawe miejsca na 
trasie dojazdowej w m.Janowo, gdzie 
w 1944 r. nastąpil zrzut dla walczących 
z okupantem oddziałów AK. Okoliczno-
ściowy pomnik oraz kamienie nagrobne 
upamietniają ofiary zemsty hitlerowców 
na miejscowej ludności. By tam dotrzeć, 
a z Kórnika to tylko 20 km,  należy sie 
kierować na Pierzchno, Kromolice, Bie-
ganowo, Markowice, Węgierskie i po 
przekroczeniu drogi Środa- Kostrzyn dro-
gowskaz pozwoli dotrzeć w to miejsce.

Liczba uczestników rajdu niech 
przekona włodarzy naszej gminy do jej 
promowania tym sposobem.

O co nieustannie zabiegam i o powyż-
szym informuje

Radny Tomasz Grzeskowiak

W dniu 18 maja 2013 roku odbył się w 
Szczytnikach pierwszy Rajd Rowerowy, którego 
celem było krzewienie idei bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i bezpiecznego poruszania 
się po drogach.

Impreza odniosła ogromny sukces, do 
czego w dużej mierze przyczynili się uczestnicy, 
którzy przybyli całymi rodzinami i w dobrych 
nastrojach zgłosili się na starcie rajdu. Orga-
nizatorzy przygotowali ponad 200 numerów 
startowych, które rozeszły się na kilka dni 
przed rozpoczęciem imprezy. Przygotowana 
trasa przebiegająca przez okoliczne tereny, 
oraz warte odwiedzenia miejsca była dla wielu 
osób okazją do lepszego poznania, a czasem 
odkrycia walorów naszej pięknej okolicy. 

Po zakończeniu rajdu wszyscy bawili się 
na festynie rodzinnym, a wśród uczestników 
rozlosowane zostały nagrody przygotowanie 
przez sponsorów. Szczególnie atrakcyjne 
były dwie pierwsze nagrody w postaci roweru 
ufundowanego przez firmę Stalpoz oraz druga 
nagroda, którą był lot nad Szczytnikami i Kórni-
kiem ufundowany przez firmę DURCZAKAreo. 
Podczas całego dnia pełnego atrakcji dopisała 
pogoda, bez której o sukces byłoby trudniej lecz 
jak widać w tej kwestii Ktoś czuwał nad nami.

Rajd stał się impulsem i motywem prze-
wodnim do podejmowania kolejnych działań. 
Wspólny wyjazd pobudził aktywność wśród 
mieszkańców i zachęcił ich do zdrowego stylu 
spędzania wolnego czasu.

Powstała Grupa Rowerowa zrzeszająca 
ludzi, dla których jazda na rowerze jest przy-
jemnością i formą relaksu. W wolnym czasie, 

zupełnie charytatywnie, członkowie tworzącej 
się grupy rowerowej wraz z innymi mieszkań-
cami zbudowali w Szczytnikach palenisko i ła-
weczki, tak by następne rajdy mogły kończyć się 
wspólnym biesiadowaniem. Miejsce takie jest 
potrzebne nam wszystkim do lepszej integracji i 
spędzania wolnego czasu w gronie znajomych.

Pierwsze ognisko odbyło się już 29 czerwca 
gdy członkowie Grupy Rowerowej zorganizo-
wali wyjazd do obserwatorium Astrogeodyna-
micznego Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Borówcu, jedynego takiego miejsca w Polsce. 
Do borówieckiego obserwatorium przyjechało 
ponad 60 rowerzystów. Dzięki uprzejmości 
pracujących tam naukowców mieliśmy możli-
wość zwiedzania placówki. Pan prof. Stanisław 
Schillak wraz z Panem Piotrem Michałkiem w 
sposób niezwykle interesujący opowiedzieli 
nam o pomiarach czasu wykonywanych w 
obserwatorium, a także o innych aspektach 
swoich badań.

Nasz wyjazd zakończył się wspólnym 
ogniskiem w Szczytnikach, w naszym nowo 
przygotowanym do tego celu miejscu.

Kolejne wyjazdy przed nami, zamiłowanie 
do turystyki rowerowej udziela się coraz więk-
szej grupie ludzi a ładnych terenów do wspól-
nego i aktywnego spędzania czasu nie brakuje.

    

Dominika Kaja
Dorota Głuch

Mirosława Rubach

rajd z GrUpĄ rowerowĄ Pływanie jest najbardziej wszechstronnym i 
najzdrowszym ćwiczeniem całego organizmu. 
Korzystnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie 
i samopoczucie, ale hartuje i przeciwdziała 
przeziębieniom, podnosi naszą sprawność 
ruchową bez obciążania układu kostnego. 
Pływanie dodatkowo nas relaksuje, odpręża i 
pomaga spalać zbędne kalorie.

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA zaprasza na naukę pływania wszystkie 
chętne osoby bez względu na wiek i posiadane 
umiejętności. Proponujemy zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w grupach 8-15 osób lub 
lekcje indywidualne.

Pływalnia dysponuje niezbędnym sprzętem 
do realizacji nauki pływania i doświadczoną 
kadrą instruktorów.

Przedszkolaki (Grupy Przedszkolne) 
Zajęcia adaptacji do środowiska wodnego 

dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone 
są w formie zabawowej. Zajęcia odbywają się 
w grupach 8-15 osób z wykwalifikowanym 
instruktorem. W trakcie zajęć młodzi pływacy 
nabywają wiele umiejętności: swobodnego 
zachowywania się w wodzie i spokojnego 
reagowania na różne bodźce zewnętrzne,  
otwierania oczu pod wodą, zanurzania głowy 
do wody, opanowanie wydechu do wody. Przy 
pomocy kolorowych przyborów pływackich 
dzieci stopniowo przepływają na plecach i 
na piersiach oraz skaczą na nogi. Gdy już 
przedszkolak swobodnie porusza się w wodzie 
kolejnym etapem jest nauka pływania stylem 
grzbietowym i kraulem oraz skoków na głowę 
wraz z elementami nurkowania.

 
dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież 

Uczestnicy kursu nauki pływania w zależ-
ności od umiejętności mają możliwość nauki 
na różnych poziomach zaawansowania. Na 
poziomie podstawowym uczymy oswojenia z 
wodą, aktywnego wydechu do wody, zanurza-
nia głowy, wyporności, poślizgów na piersiach i 
grzbiecie oraz ruchów nóg na piersiach. Na ko-
lejnych poziomach nauczamy kolejno poszcze-
gólnych stylów pływackich. Opanowujemy 
technikę ruchów, efektywność ruchów, sposób 
oddychania i koordynację ruchową. Następnie 
zwiększamy długość przepływanych dystansów 
oraz zmieniamy tempo pływania, dzięki temu 
kształtujemy wytrzymałość i kondycję pływacką. 
Z nowych elementów wprowadzamy kolejno 
naukę nawrotów do poszczególnych technik 
pływackich oraz naukę skoku startowego.

 
dorośli 

Pamiętaj, że pływanie jest najzdrowszym 
i najbardziej wszechstronnym ćwiczeniem 
całego organizmu. Pływanie jest dyscypliną 
sportu, którą może uprawiać każdy bez względu 
na wiek i umiejętności. Osoby systematycznie 
uprawiające tę dyscyplinę sportu szczycą się 
nie tylko dobrym zdrowiem, ale także dobrym 
samopoczuciem. Pływanie łączy w sobie wiele 
zalet: odpręża, relaksuje, pozwala spalić zbęd-
ne kalorie i modelować sylwetkę. Dodatkowym 
atutem umiejętności pływania jest fakt ograni-
czania wypadków i tym samym wzrost naszego 
bezpieczeństwa podczas wyjazdów nad wodę.

Pamiętaj, że na naukę pływania nigdy nie 
jest za późno!

 
OAZA

U w a g a  f o t o g r a f u j ą c y !
J e s z c z e  t y l k o  d o  1  w r z e ś n i a  n a d s y ł a ć  m o ż n a  z d j e c i a 
w  k o n k u r s i e  „ K ó r n i k a  P o r t r e t  W ł a s n y ”

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n a c h :
w w w. f o t o p l u m a . p l
l u b :
t o m a s z s i u d a @ w p . p l
k o r n i c z a n i n . p l
k o m .  5 0 9  9 9 0  7 1 3
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* Na ściezce rowerowej w Kórniku znaleziono złoty kolczyk. Tel. 608 068 418
* Poszukujemy pracownika magazynu miejscowość Gądki, książeczka sanepidu. Tel.603 971 042
* Haki holownicze, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego u nauczycielki; Kórnik blisko rynku. Tel. 784 703 269.
* Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel. 607 11 86 86
* Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269
* Posprzątam mieszkanie lub dom Kórnik. Anna. Tel. 503301277
* Usługi blacharsko dekarskie, ciesielstwo, zagospodarowanie poddaszy, podbitka, boazeria. Uprawnienia na ściąganie azbestu, solidne Tel.513-540-581
* Bezpośrednio sprzedam działkę budowlaną w Dachowie 819m² szer.36m wjazd  od ulicy Krętej. Tel. 534044744
* Kupię dom lub działkę w miejscowości Kórnik. Tel. 608 279 247
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel.692-241-023
* Sprzedam zestaw wypoczynkowy skórzany kanapa i 2 fotele. Cena 2 tys. Tel. 604-90-90-49
* Kucharza, kucharkę, pomoc kuchenną zatrudni Restauracja „Podkowa Leśna” w Krajkowie. CV na e-mail: danuta.idkowiak@podkowalesna.poznan.pl
* Sprzedam prawie nowy akumulator 74ah marki westa forse.Cena 180 zł. Tel. 883 761 771
* Zatrudnię od zaraz pracownika budowlanego, koniecznie z prawem jazdy Kat. B. Tel. 609 168 498
* Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 691 645 210
* Jeśli lubisz biegać, podziel się swoją pasją. Tel. 724141348
* Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże. Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
* Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne.Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, rower dziecięcy 12,matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson, oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020,  Nokia 2330, Nokia C101 oraz LG BL-20.  Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
* Kompleksowe usługi pogrzebowe Klaudiusz Spiegel. Tel. 530-904-647 , 602-106-862 ul. Rynek 4, Kórnik - Bnin
* Oddam w najem kawalerkę w Środzie Wlkp., po remoncie. Centrum. Parter. Wstaw kanapę i zamieszkaj! Tel. 665021079.
* Zaopiekuje się dzieckiem z doświadczeniem i referencjami. Tel.609919747
* Sprzedam kombajn Bizon 056 silnik na gwarancji Tulce. Tel. 503147282
* Sprzedam żyto paszowe  650pln tona Tulce. Tel. 503 14 72 82
* Rolety, żaluzje, moskitiery i wiele więcej. Montaż, serwis, naprawa. Kórnik, Borówiec i okolice. Tel. 796 739 850
* Usługi remontowe, zakładanie płytek, zabudowy karton-gips, szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddaszy. Tel.725173619
* Wypożyczalnia przyczep, sprzętu ogrodniczego i budowlanego, Dachowa ul. Chabrowa 24. Tel. 509 903 640
* Usługi krawieckie typu skracanie spodni, wszycie zamka i t.p. tanio! (przy postoju TAXI) Kórnik. Zapraszamy! Tel. 669233114
* Restauracja „Nestor” w Kórniku pilnie zatrudni na stanowisko pomoc kuchenna. Tel. 695-191-800
* Zlecę malowanie parkanu. Dzwonić wieczorem. Tel. 530 700 013
* Sprzedam garaż, ul. Staszica, koło Oazy. Tel. 781 044 426
* Oddam w wynajem mieszkanie dwupokojowe, 45m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem lokal na pomieszczenia biurowe, 45 m². Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 781 326 766
* Sprzedam mieszkanie w Błażejewku. Tel. 608 726 646
* Karcher, czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Sprzedam drewno opałowe - sosna pocięta 100 m. Transport do 3 m. Tel. 665 298 587
* Sprzedam stół na 12 osób, stylowy, przedwojenny, zegar stojący, sekretarzyk, lustro tremo. Tel. 726 868 117
* Sprzedam kosiarkę do trawy John Deer, profesjonalny agregat prądotwórczy „Honda” 6,5 kV, spalinową łatę wibracyjną 2m. Tel. 602 214 931
* Sprzedam rowery składaki, nowe. Tel. 606 463 172
* Kolekcjoner kupi lampy, zegary, gramofony, płyty 78 obr, bagnety, militaria, ordery, pocztówki, sztućce, różne starocie. Przyjadę. Tel. 601 30 88 80
* Pocięte drewno kominkowe: dąb i inne z transportem. Tel. 721 130 110
* Sprzedam samochód osobowy Suzuki Swift 1,3, benzyna, 1998 r., stan dobry. Cena 3800. Tel. 606 390 219
* Sprzedam wózek dziecięcy Espiro GTX, czerwony, gondola, nosidełko, spacerówka, krzesełko do karmienia, łóżeczko. Tel. 515 142 673
* Oddam w wynajem pokój w Kórniku niepalącej pani. Tel. 697 645 107
* Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie, bezczynszowe, 71 m² po kapitalnym remoncie. Tel. 603 063 033
* Zaopiekuje się dzieckiem. Tel. 720 562 997
* Sprzedam dom, budynek gospodarczy na wsi - działka 1705 m² przy s-11. Tel. 604 851 891
* Pilnie przyjmę krawcową do pracowni krawieckiej Justyna Nowaczyk, Studio Graficzne „Schade”. Tel. 604 419 759
* Sprzedam dom w Radzewie 150/900. Tel. 503 107 320
* Sprzedam Meble kuchenne, 10 szafek, lodówkę Zanussi, pralkę Candy. Tel. 503 107 320
* Sprzedam 3pokojowe mieszkanie w Kórniku z piwnicą i garażem - 64,9m²Tel. 691 549 063
* Sprzedam działkę budowlaną1531 m², Bnin, ul, Konarska. Tel. 501 428 605
* Najmę kobiety do pracy w szklarni. Dachowa 1, Gądki. Tel. 61 8190463, 501524476
* Oddam osobie potrzebującej monitor kineskopowy 15’’. Tel. 512 873 200
* Sprzedam bujak, jeździk dinozaur na biegunach i kołach. Bezpieczny, z certyfikatem CE. 100zł. Tel 519550324 
*Sprzedam działki budowlane w Mieczewie. Wielkość od  820 m² do 1500 m². Tel. 667 215 907

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

dUkat LokaLny
lista punktów honorujacych 4 kórniki:

Bar na Podzamczu
ul. Zamkowa 5, kórnik

jubiler Buszkiewicz
ul. Niepodległości 33, kórnik

 Pawilon handlowy „Tęcza”
Pl. Niepodległości 15, kórnik

 kM PARTNER kinga kowal
ul. kuśnierska 2, kórnik

Salonik Prasowy
Pl. Niepodległości 24, kórnik 

Sklep wielobranżowy 
ABc Ewa Robińska

Pl. Niepodległości 5/6, kórnik

Sklep Mięsno-wędliniarski leszek król
Pl. Niepodległości 18, kórnik

APTEkA lewicka-Nowak-Przybylski
ul. Średzka 2, kórnik

P.h. AlPO  „goplana”
Pl. Niepodległości 46, kórnik 

Sklep drogeryjno-chemiczny 
Andrzej Zwierzyński, Maciej lehmann

Pl. Niepodległości 10, kórnik

 kawiarnia „walentynka”
ul. kuśnierska, kórnik

 SMYk Sklep wielobranżowy 
Elżbieta kerber

Pl. Niepodległości 24, kórnik

 Sklep nabiałowy „OScYPEk”
Pl. Niepodległości 43 kórnik

 Reklama – krawiectwo 
– Projektowanie wnętrz
ul. Poznańska 8, kórnik

 Apteka Amfora - galeria Mini
ul. Poznańska 150, kamionki

 Sklep spożywczy Łukasz Pepel
ul. Armii krajowej 49 A, kórnik

 kiosk z artykułami przemysłowymi 
Olga Modrowska

ul. Rynek,  Bnin-kórnik

 Sklep spożywczo – przemysłowy 
Marcin żak

Prusinowo 6

oraz wydział Promocji gminy 
Pl. Niepodległości 41 kórnik

SZcZEgóŁY
 www.kORNik.Pl/4kORNiki2013

UWAGA! 

W WydziAle Promocji Gminy

można nabywać 

monety srebrne 40 kórników 

z limitowanego nakładu  500 egz.

ich cena to 120 zł.



O godzinie 15:00 wyruszą na dożynki dwa autobusy trasami:
- Robakowo, Dachowa, Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno, Kromolice, Dziećmierowo, Kórnik, Bnin, Błażejewko
- Kromolice, Runowo, Trzykolne Młyny, Czmoniec, Czmoń, Bnin, Biernatki, Prusinowo, Błażejewko.
Powrót o 23:30 - te same trasy w odwrotnym kierunku.


