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ZAKÓRNIKOWANI

W tym numerze :
- Wykaz zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2014
- Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
- Kórniczanie w Laosie cz. 2
- Pozdrowienia od Andrzeja Gołoty
- Kolarskie zmagania w Kórniku

Musical - tego w Kórniku nie było
od dawna. Najstarsi Kórniczanie tylko
pamiętają czasy, gdy w naszym mieście
wystawiano barwne, okraszone muzyką
widowiska. Ale musical „własnej, lokalnej
produkcji” - tego to chyba nikt nie pamięta.
28 września 2013 roku w kórnickiej OAZIE,
Teatr Legion i przyjaciele, pokazali premierę
przedstawienia „Zakórnikowani”. Musical
powstawał od 2012 roku w ramach programu
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 25-osobowa grupa kórnickiej młodzieży pracowała
w grupach: scenariuszowej pod kierunkiem
Anny Łazuki-Witek; reżysersko-aktorskiej –
Mateusza Pleskacza; muzycznej – Macieja
Nowaka, przygotowania wokalnego – Anny Kilarskiej; choreografii – Romany Jakubowskiej;
filmowej – Tomasza Dassuja. Koordynacją
projektu zajęła się Joanna Ignasiak.
Młodzi artyści w wieku 13-19 lat, pod
opieką bardziej doświadczonych opiekunów
przygotowali więc scenariusz, napisali teksty,
przygotowali choreografię i scenografię ...
Zgromadzeni na sali widzowie podziwiali i
oklaskiwali ich kunszt wokalny, przygotowanie
taneczne, aktorstwo, dowcip ... Mocną stroną
przedstawienia jest muzyka napisana przez
Macieja Nowaka.
Premiera się udała, a zespół pokazał, że
tkwi w nim spory potencjał. Może na następny
musical w Kórniku nie przyjdzie nam czekać
kolejne kilkadziesiąt lat?
ŁG
Teatr Legion kieruje podziękowania za
wsparcie projektu „Zakórnikowani – wyrażamy siebie poprzez musical” do:
Gminy Kórnik,
Fundacji Zakłady Kórnickie,
TF Polska,
OAZY w Kórniku,
Hotelu Rodan w Kórniku

PROSTO Z RATUSZA
Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne
18 września w Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu miało miejsce posiedzenie Rady Metropolii Poznań. Na posiedzeniu omówiono zadania, które powinny
znaleźć się w katalogu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, bardzo ważnych dla
rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Udział w
posiedzeniu wzięli m.in. Jerzy Lechnerow-

sposobu podziału środków finansowych na
poszczególne zadania. Tego typu działanie
pozwoliłoby dofinansowywać w pierwszej
kolejności te obszary aktywności, które
cieszą się największym poparciem społecznym.
Wystawa w Bninie
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął
udział otwarciu wystawy poświęconej

ski i Piotr Plewka. Pośród proponowanych
przez Gminę Kórnik zadań znajdują się
m. in. łącznik drogowy pomiędzy węzłem
autostradowym w Kleszczewie a węzłem
Kórnik Północ, rekultywacja zamkniętego
składowiska w Czmoniu oraz promenada
pieszo-rowerowa nad Jeziorem Kórnickim.

cmentarzom ewangelickim w naszej gminie,
które poprzedzone zostało prelekcją na ten
temat przygotowaną przez międzyuczelniany zespół studentów. Wystawę można
oglądać w Izbie Pamiątek Regionalnych
w ratuszu w Bnine. Więcej na ten temat
na str. 9.

„Droga S-11”

Odsłonięcie
wyremontowanego pomnika

W dniu 24 września w Warszawie burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział, jako
przedstawiciel Stowarzyszenia „Droga S11”
w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu
ds. budowy drogi ekspresowej S11. Zebrani
zwrócili uwagę na konieczność budowy tej
drogi od Kołobrzegu do Katowic, ze względu
na jej znaczenie gospodarcze i turystyczne.
W pierwszej kolejności realizowane będą
obwodnice Ostrowa, Jarocina i Koszalina.
Konsultacje Programu
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kórnik z Organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na rok
2014 odbyły się 26 września w sali remizy
OSP w Kórniku. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz pracownicy Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu dyskutowali z
przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń
i klubów sportowych. Pojawił się pomysł
konsultowania ze wszystkimi mieszkańcami
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28 września br., po 94 latach na polanie
harcerzy na Malcie po raz kolejny został
odsłonięty Pomnik Harcerzy, którzy zginęli
w walkach niepodległościowych 1918-1920.
Historię pomnika i problemów z jego odbudową przypomniał prof. Zbigniew Pilarczyk,
prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a zarazem harcerz. Odsłonięcie
pomnika miało szczególny charakter - na
każdej z czterech stron monumentu znajdują się tablice z wyrytymi nazwiskami
poległych harcerzy, w tym pochodzących z
Kórnika. Każdą z tablic odsłaniali w asyście
zuchów prezydent Poznania Ryszard Grobelny, wojewoda wielkopolski Piotr Florek,
marszałek województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak i naczelnik ZHP, harcmistrz
Małgorzata Sinica. Po odsłonięciu pomnika,
nastąpiło jego poświęcenie. W uroczystości
uczestniczył Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
który wspólnie z Anną Biernacką złożył
wiązankę kwiatów pod pomnikiem, oraz
kórniccy harcerze.
Opr. ŁG

Uwaga!
W dniu 20 października br.
(niedziela), o godzinie 11:30,
w 74. rocznicę rozstrzelania
mieszkańców okolic Kórnika
przez hitlerowców,
pod tablicą
upamiętniająca to wydarzenie
na ratuszu w Kórniku
złożone zostaną wiązanki kwiatów.
Delegacje, wszystkich mieszkańców
oraz gości zapraszamy
na to patriotyczne wydarzenie.

Z RATUSZA

ZAKÓRNIKOWANI

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
dotyczące wyłożenia
do publicznego wglądu
projektu zmiany
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik
– dla północno-wschodniej
części obrębu Czołowo.
Ze względu na konieczność
uzyskania dodatkowych
uzgodnień,
wyłożenie ww. projektu
zmiany studium
do publicznego wglądu
zostaje anulowane.
Data ponownego wyłożenia
zostanie ogłoszona
w późniejszym terminie.
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Straż Miejska na cenzurowanym
Najciekawszym elementem wrześniowej
sesji Rady Miejskiej w Kórniku miała być dyskusja i głosowanie w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej w Kórniku. Wniosek o wprowadzenie
uchwały na ten temat został złożony przez
radnego Marka Broniewskiego przy poparciu
grupy radnych.
Ostatecznie projekt nie był omawiany na
sesji, gdyż podczas obrad Komisji Budżetu i
Finansów podjęto decyzję, by dać burmistrzowi
czas na znalezienie pomysłów na reformę tej
formacji mundurowej.
Dyskusję na temat proponowanej uchwały,
podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów,
która odbyła się 20 września, rozpoczął wnioskodawca Marek Broniewski mówiąc m. in., że
na początku VI kadencji cześć radnych, mając
na uwadze docierające od mieszkańców głosy
niezadowolenia z działalności SM, postawiła
sobie za cel próbę zreformowania i przez to
poprawienia skuteczności działania i wizerunku
tej służby mundurowej. Wielokrotnie podczas
spotkań komisji i podczas sesji poruszane były
tematy związane z funkcjonowaniem SM. Zapraszano także na obrady komendanta i burmistrza, by dyskutować na temat konstruktywnych
rozwiązań. Wobec braku efektów tych dyskusji
zaproponowano powołanie - na podstawie
konkursu - nowego komendanta. Takie rozwiązanie także nie zostało zrealizowane, wobec
czego sformułowany został wniosek o likwidację kórnickiej Straży Miejskiej. W zastępstwie
tej jednostki powinno się - zdaniem radnego
Broniewskiego - powołać dwóch urzędników
odpowiedzialnych za kontrolę realizacji regulaminu utrzymania porządku oraz dofinansować
Komisariat Policji w Kórniku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak podkreślił, że temat likwidacji Straży
Miejskiej jest na tyle ważny, by dyskutować w
pełnym składzie rady, dlatego zaprosił na obrady także dwóch radnych nie będących członkami Komisji BiF. Stwierdził, że jego zdaniem
likwidacja Straży Miejskiej jest pomysłem, który
„na tą chwilę i może na każdą inna, nie powinien
doczekać się finalnej realizacji”. Przychylił się
jednak do pomysłu reorganizacji formacji.
Radna Dorota Półchłopek poparła przedstawione przez radnego Broniewskiego argumenty dodając, że dyskusja na temat reformy
SM trwa już niemal od 3 lat obecnej kadencji.
Rada Miejska nie ma w swoich kompetencjach
innych środków wpływania na pracę tej formacji, poza apelami wskazującymi priorytety
dla jej działania. Zacytowała kilka wypowiedzi
z protokołów Rady Miejskiej i deklarację wyartykułowaną podczas ustanawiania SM w
1999 roku, z których wynika, że priorytetowym
zadaniem strażników winno być egzekwowanie
przepisów porządkowych, a sprawy związane
z bezpieczeństwem winny pozostawać w gestii
Policji. Jej zdaniem Straż nie realizuje priorytetowych zadań, próby działań naprawczych
zawiodły, stąd cześć radnych sięga po jedyny
konstruktywny środek będący w kompetencji
Rady Miejskiej: wszczyna procedurę uchwa-

łodawczą w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.
Uznała propozycję reformy za zasadną, jednak
zaapelowała o realne podjęcie działań naprawczych, a nie tylko dyskutowanie na ten temat.
Także radna Małgorzata Walkowiak zaapelowała o konstruktywne działania wskazując,
że tylko burmistrz może wyznaczyć zadania,
zmotywować, wyciągnąć konsekwencje, bądź
w odpowiednim momencie ukarać podległych
mu funkcjonariuszy.
Burmistrz wskazał, że w uzasadnionych
sytuacjach wyciąga konsekwencje. Musi jednak liczyć się z obowiązującymi przepisami i
prawem. Jako przykład podał sytuację jednego
ze strażników, który po zapadnięciu wyroku
sądowego miał zostać zwolniony. Funkcjonariusz nie pełni czynnie swoich obowiązków,
przygotowano dokumentację związaną ze
zwolnieniem, ale ze względu na przepisy Prawa
Pracy formalnie nadal jest zatrudniony.
Poprosił także o wskazanie wszystkich
uwag, jakie radni mają wobec działania Straży
Miejskiej.
Dyskusja była długa i ciekawa. Choć niełatwo było określić na jej podstawie jakim poparciem cieszyłby się wniosek w sprawie likwidacji
SM, większość zabierających głos radnych
zgadzała się z opinią na temat konieczności
zmian w funkcjonowaniu tej służby.
Radni poparli wniosek, by zobowiązać
burmistrza do przedstawienia Radzie Miejskiej w terminie 2 tygodni propozycji działań
naprawczych.
O Straży Miejskiej nie dyskutowano więc
podczas sesji, która odbyła się 25 września.
Uchwały
Pośród zatwierdzonych uchwał znalazły się
miedzy innymi te dotyczące:
- korekty tegorocznego budżetu i sprostowania pisarskich błędów z poprzedniej uchwały
w tej sprawie,
- przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową
nr 2477P i wykona odcinka chodnika w pasie
drogi w Szczodrzykowie
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu z przeznaczeniem na zakup
sprzętu medycznego (urologicznego) dla NZOZ
„Szpitala w Puszczykowie” Sp. z o.o.
- udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu uszkodzonego podczas
nawałnicy budynku Zespołu Szkół w Bukowinie
Tatrzańskiej. Gmina Kórnik przeznaczyła na ten
cel 10 tys. zł.
- uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Aquanet S.A. na lata 2014 – 2018
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który między innymi pozwoli gminie
na starania w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych na ten cel,
¬- nadania nazw ulicom w miejscowości
Dachowa. Ulica Inżynierska ma teraz swój
początek od ulicy Poznańskiej i biegnie do ulicy
Wiatrakowej, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona działką nr 34/1. Ulica Słoneczna ma
natomiast swój początek od ulicy Krętej i biegnie
do działek oznaczonych nr 144/12 i 145/16, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona działkami

nr 145/17, 145/5, 145/13, 144/4, 144/16,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Mościenica.
Interpelacje, zapytania,
wolne głosy, wnioski
Roman Genstwa zgłosił interpelację w sprawie ewentualnego wydzierżawienia terenów i
otoczenia boiska w Szczodrzykowie. Zdaniem
radnego mieszkańcy są temu przeciwni.
Obecnie boisko jest wykorzystywane dla dobra
sołectwa, rozgrywane są mecze, organizowane
imprezy. Utrzymaniem boiska zajmuje się sołectwo. Wydzierżawienie i zainwestowanie na tym
terenie w sposób zaproponowany przez jedną
z firmy z Warszawy uniemożliwi lub utrudni wykorzystywanie tego terenu przez mieszkańców.
O boisko, które ma powstać w Kamionkach
pytała radna Julia Bartkowiak. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wyjaśnił, że utrzymaniem obiektu
zajmie się klub sportowy, a odwodnienie i utworzenie płyty za około 60 tys. wykona gmina.
Marek Broniewski pytał o plany zagospodarowania budynków za restauracją Biała Dama,
koszt funkcjonowania w przyszłości fontanny na
rynku oraz oświetlenie parkingu za Gazownią.
Chciał znać także przyczyny opóźnienia
oddania inwestycji przy ul. Jeziornej. Jak
wyjaśniono, wg umowy zakończenie prac ma
nastąpić do 30 września, ale termin na wniosek
wykonawcy najprawdopodobniej będzie przesunięty– ze względu na dodatkowe prace, które
wyniknęły podczas prowadzenia inwestycji.
Radny poruszył także temat budynku przy
Placu Niepodległości 26 – i chciał wiedzieć,
czy gmina interweniuje w sprawie walącego
się budynku.
Radna Małgorzata Walkowiak po raz kolejny poruszyła temat pasów które powinny zostać
wymalowane na drodze, przy głównym skrzyżowaniu w Kamionkach. Problem od kilu lat jest
zgłaszany ale pozostaje ciagle nierozwiązany.
Prosiła także o wyjaśnienia, jakie konsekwencje
niesie za sobą wprowadzenie zarządzenia zastępczego wojewody w sprawie strefy zrzutów
dla lotnictwa, która ma powstać na terenach
między innymi jej sołectwa. Radca Przemysław
Barczyński wyjaśnił, że od zarządzenia istnieje
procedura odwoławcza.
Radny Piotr Plewka pytał, czy prowadzone
są działania ograniczające oświetlanie uliczne
w czasie słonecznej pogody.
Radny Adam Lewandowski prosił o dane
dotyczące wpływów z pierwszej rata opłat za
śmieci, oraz pytał, czy zagwarantowane są
środki na zimowe utrzymanie dróg. Chciał
wiedzieć także, które inwestycje zaplanowane
na rok bieżący są zagrożone. Kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak wskazał,
że ze względu na problemy geodezyjne i
własnościowe niewykonana będzie w tym roku
zaplanowana droga w Czmońcu.
Radny Tomasz Grześkowiak pytał, dlaczego po wybudowaniu przez PSE trafostacji
Robakowo Tulce - droga obok inwestycji jest
nieprzejezdna oraz komu powierzono i w jakim zakresie opracowanie koncepcji szlaków
rowerowych w gminie. Zaapelował także o
stworzenie w planach modernizacji rynku
ścieżki rowerowej.

nr 17/2013

Dyrektor Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania:
Lider Zielonej Wielkopolski
informuje o możliwości składania za
pośrednictwem Lider Zielonej Wielkopolski
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
1) Operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 21.10.2013r. 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 1 728 038,80 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60%
punktów na karcie oceny
2) Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
tzw. „Małych projektów”
– termin składania wniosków: 21.10.2013r. 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 1 299 425,97 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60%

punktów na karcie oceny
3) Operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: 21.10.2013
r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 585 055,20 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60%
punktów na karcie oceny
4) Operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: 21.10.2013
r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 805 877,23 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60%
punktów na karcie oceny
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski
należy składać bezpośrednio w biurze
Lider Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, Środa Wlkp. w dniach: 21.10.2013
r. - 12.11.2013 r. w godz. 7.30-15.30
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków
o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami
wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez
LGD określone w LSR, w tym kryteria, na
podstawie których ocenia się uzasadnienie
realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz
dokumentów niezbędnych do weryfikacji speł-

niania kryteriów wyboru projektów określonych
w LSR, dostępne są
w Lider Zielonej
Wielkopolski i na stronie internetowej
www.liderzielonejwielkopolski.pl,
a także:
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.
gov.pl, w przypadku operacji o których mowa
w pkt 3 i 4;
– na stronie internetowej Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

INFORMACJE

RADA MIEJSKA
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Z działań Rady
Miejskiej

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura pod numerami tel. 61 2852470; 61
2852066, mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl; mankowska@liderzielonejwielkopolski.
pl
„Publikacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

WIELKIE SERCE ROLNIKÓW Z GMINY KÓRNIK
Podtopione budynki, zniszczone auta i dachy - to efekt nawałnicy, jaka przeszła 9 sierpnia br. przez Bukowinę Tatrzańską. Bardzo
wielkie straty ponieśli również rolnicy. Z inicjatywy rolników z gminy Kórnik podjęto działania zmierzające do zbiórki darów płodów rolnych,
które dostarczono poszkodowanym rolnikom z partnerskiej gminy Bukowina Tatrzańska. Dary zostały przekazane 30 września br. przez
delegację, w której w imieniu rolników z gminy Kórnik uczestniczyły radne Julia Bartkowiak i Iwona Cupryjak oraz sołtysi Henryk Hypsior
oraz Józef Bartkowiak. Przekazano: 600 kg zboża ze wsi Skrzynki, 100 kg z Borówca, 4500 kg zboża i 525 kg ziemniaków ze wsi Konarskie, 2000 kg zboża z Czołowa, 4000 kg zboża z Radzewa, 3600 kg zboża z Prusinowa, 1250 kg zboża z Robakowa wsi, 4300 kg darów
m.in. zboże, jabłka, kapusta, ziemniaki z Dziećmierowa.
RJ
Składam serdeczne podziękowania rolnikom z gminy Kórnik za pomoc finansową i rzeczową, w postaci płodów rolnych przekazaną
dla mieszkańców z partnerskiej gminy Bukowina Tatrzańska, którzy ucierpieli na początku sierpnia br. w nawałnicy.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
Radna Julia Bartkowial pytała, na jakim
etapie są rozmowy z prezesem zarządu Kółek
Rolniczych w sprawie opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. Chciała także wiedzieć czy Kółkom udzielona będzie bonifikata. Burmistrz
stwierdził, że jego zdaniem bonifikaty być nie
powinno, gdyż w przypadkach gdy gmina
wykupywała grunty od spółdzielni, ta bonifikaty
nie udzielała.
Radny Broniewski przekazał informacje od
mieszkańców gminy, rodziców, których dzieci
ze względu na uzdolnienia postanowili wysłać
swoje dzieci do szkoły poza gminą. Proponują
oni, by doceniać osiągnięcia w nauce takich
tych uczniów i nagradzać podobnie jak uczniów
lokalnych szkół.
Opr. ŁG
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30 września był ostatnim dniem na nadsyłanie propozycji zadań inwestycyjnych do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Kórnik 2014. Zgłoszono ponad setkę
wniosków, choć lista zadań, które zostaną

poddane pod głosowanie mieszkańców w
okresie od 28 października do 12 listopada
będzie dużo mniejsza. Wynika to z faktu, iż niektóre propozycje zgłoszone zostały zgłoszone
wielokrotnie (np. 50 razy jedna z inwestycji w
Dębcu). Pojawiły się także inwestycje bardzo
do siebie zbliżone - a zgłaszający będą mogli
wspólnie zadecydować o połączeniu ich w
jedno. Obecnie wszystkie propozycje zostaną
zweryfikowane pod względem zgodności z
regulaminem.
Juz teraz wiadomo, że niektóre nie spełniają
warunków, są na przykład zbyt drogie (koszt ich

realizacji przekracza 500 tys. zł) lub musiałyby
być wykonywane na gruntach których Gmina
Kórnik nie może użytkować.
Dziś prezentujemy pełną listę zgłoszonych
projektów.
25 października do wiadomości publicznej
podane zostaną wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację. Opublikujemy je w kolejnym
wydaniu Kórniczanina.
Szerszy opis projektów znajdzie się na
stronie internetowej http://kornik.pl/bogk2014.

Budowa chodników ze ścieżkami rowerowymi na szlaku
33
parafialnym Kamionki - Szczytniki - Koninko

34 Korty tenisowe dla wszystkich

ŁG

Lista zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 2014 przed weryfikacją

1. Tytuł zadania

2. Miejsce realizacji zadania

1 Projekt oraz wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Skrzynkach ok. 200 m Skrzynki ul. Leśna
2 Ścieżka rowerowa/piesza odcinek Kórnik-Rogalin
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odcinek drogi Kórnik-Rogalin
Skrzynki, Kórnik, Bnin, w gm. Zaniemyśl Jeziory
Kórnicki Szlak kajakowy
Wielkie, Łękno, Zaniemyśl
Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Żernikach
Żerniki dz. 22/19
Doprowadzenie mediów do działki sołeckiej w Skrzynkach
Skrzynki ul. Poznańska
Zrobienie asfaltowej lub kostkowej drogi ul. Polnej przy osiedlu
Zrobienie drogi ul. Polnej przy osiedlu Świerkowa
Świerkowa Polana.
Polana.
Odwodnienie ulicy Zagajnik - Robakowo
ul. Zagajnik, Robakowo, Świerkowa Polana
Oczyszczenie, wentylacja Jeziora Kórnickiego i innych w Rynnie Kórnickiej Jezioro Kórnickie
Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do bloków 34 i 32a przy ul.
Kórnik ul. Śremska 34 i 32a
Śremskiej w Kórniku
Remont ulicy os. Przylesie w Błażejewie
Błażejewo, Os. Przylesie od numeru 14 do 62
Plaża miejska w Kórniku
Plac Browarowy Kórnik(część działki 653/2)
Modernizacja figurki kultu religijnegow
Żerniki dz. 31/13
Wykonanie opaski z kostki brukowej - świetlica
Żerniki 31/20
Wykonanie miejsc parkingowego
Żerniki 31/22
Budowa muszli koncertowej
Żerniki 31/20
Kórnik - Bnin ul. Armii Krajowej i ul. Kościelna Budowa chodnika
lewa strona od krzyżówki z ul. Biernacką
Droga rowerowa pozwalająca bezpiecznie dojechać
Droga rowerowa przez centrum Kórnika.
z okolic marketu Biedronka do zamku w Kórniku.
Budowa „Siłowni pod chmurką” w Robakowie.
Okolica budowanej świetlicy (przy Gimnazjum).
Budowa dróg gminnych (z pasami na ścieżki rowerowe) w
Miejscowość Kamionki, wszystkie ulice będące
miejscowości Kamionki - prace wstępne.
własnością gminy
Montaż lamp oświetleniowych
Robakowo ul. Polna
Przygotowanie i wdrożenie programu bezpłatnych podręczników
dla uczniów wszystkich szkół podstawowych zlokalizowanych na
Cała Gmina Kórnik
terenie Gminy Kórnik
Budowa sieci gazowej
Kórnik -Bnin ul. Radosna 14
Budowa sieci kanalizacyjnej
Kórnik -Bnin ul. Radosna 14
Wykonanie oświetlenia ulicy Wrzosowej w Borówcu
Borówiec ul. Wrzosowa
Położenie chodnika na ul. Głównej w Dziećmierowie
ul. Główna Dziećmierowo
Remont kapitalny i rozbudowa „Klubu Rolnika” w Dziećmierowie
Dziećmierowo ul. Dworcowa
oraz infrastruktury przed budynkiem
Lokalizacja siłowni mogła by być w Kórniku przy ulicy
Siłownia pod chmurką i plac zabaw dla dzieci
Lipowej 9 dz. 515/1 lub Droga Kalejska dz. 674/2
Położenie nawierzchni twardej (asfalt/kostka) na drodze osiedlowej Borówiec ulice Na Skarpie oraz osiedle Piaskowe
Budowa kanalizacji deszczowej oraz dróg na osiedlu przy Drodze Kórnik - Bnin ulice Bukowa, Dębowa i Pl.
Kalejskiej
Jesionowy
Utworzenie żłobka przy ul. Zwierzynieckiej w Bninie
Kórnik - Bnin ul. Zwierzyniecka 7
Bnin - Droga Kalejska, Kórnik droga na Błonie
Środowiskowe urządzenia gimnastyczne na powietrzu
ul. Woźniaka

Budowa kompleksu sportowego: boisk, kortu tenisowego i ścieżki
32
zdrowia pod lasem w środku osiedla Północnego w Kamionkach

6

Inwestycja ma powstać w wolnym od zabudowy
pasie rozdzielającym na dwie części osiedla
Północne w Kamionkach będącym obecnie w
posiadaniu Lasów Państwowych.

nr 17/2013

35 „o-BIEGAM Kórnik”

36 Zaplecze sanitarne boiska przy ulicy Piaskowej w Bninie.
37 Monitoring pod wiaduktem na drodze S11.

Planowany przebieg inwestycji: Kamionki ul.
Poznańska i ul. Mostowa dalej przez Szczytniki
ul. Jeziorna i Koninko ul. Lazurowa oraz część
Radiowej w kierunku Dziennikarskiej
Borówiec, ul. Poznańska, nr działki: 116/1 (Podana
lokalizacja jest tylko i wyłącznie propozycją, która w
ramach potrzeb może ulec całkowitej zmianie. Nie
posiadam (pisze wnioskodawca) żadnych danych
dotyczących właściciela działki ani informacji do
jakiego planu przestrzennego ona przynależy. W
Borówcu i okolicach istnieje jednak wiele innych
działek, które równie dobrze mogą nadawać się na
powstanie proponowanego obiektu.)
1 trasa - OSiR - las Mościenicki - OSiR /10 km/2
znaki; 2 trasa - pętla jezioro Kórnickie - start na
promenadzie przystań, kierunek OSiR, kierunek na
ścieżkę zdrowia, Bnin, rynek do promenady, przystań
/7 km/4 znaki, 3 trasa - Crossy, las moscienicki pętla
x1 /1,8 km/2 znaki, 4 trasa - OAZA - Biedronka las mościenicki częściowo trasą rowerową nawrot
przy figurce / 15 km/ 6 znaków, 5 trasa - Czołowo
krzyż kierunek trasa na Śrem dalej na prawo w kier.
Konarskie, przez Konarskie i dalej do krzyża - pętał 6
km/ 4 znaki, 6 trasa - OAZA - Dziećmierowo - Śródka
kierunek do trasy A2 na Krzyżowianki i nawrót przed
wiaduktem,z powrotem do Oazy / 20 km/ 6 znaków
Kórnik - Bnin ul. Piaskowa
Skrzynki ul. Poznańska-wiadukt na wysokości
przystanku autobusowego.

INFORMACJE

INFORMACJE

Budżet
obywatelski
2014

38 Oświetlenie uliczne.

Skrzynki ciąg ulicy Palmowej
Dziećmierowo ul. Polna dz. 119, 190, Runowo dz.
37 na odcinku przylegającym od strony północnej
Utworzenie ścieżki rekreacyjno przyrodniczej „SZLAK POLSKICH
39
do działki 124/1 obręb Dziećmierowo oraz na
DRZEW”
odcinku przylegającym od strony południowej do
działek nr 40 i 39 obręb Runowo
40 Budowa oświetlenia oraz chodnika na ul. prof.. Zb. Steckiego w Korniku ulica prof.. Zb. Steckiego w Kórniku
41 Rozbudowa placu zabaw w Czmoniu oraz mini siłowni pod chmurką
Czmoń ul. Strażacka dz. 199/1
42

Chodnik dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym przy ul. ul. Jeziorna Szczytniki wzdłuż istniejącej drogi
Jeziornej w Szczytnikach z ewentualnym oświetleniem
asfaltowej relacji Kamionki - Koninko

43 Budowa wiaty przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Borówcu
44

Budowa zimowego placu zabaw dla dzieci: stok saneczkowy i
lodowisko

45 Modernizacja drogi

Borówiec ul. Szkolna 2
Gmina Kórnik (możliwość wykorzystania terenu
naturalnego: pierwsza lokalizacja - Biernatki
- teren przed placem zabaw, druga lokalizacja
Kórnik - Bnin - boisko sportowe, trzecia
propozycja rekultywacja wysypiska
Kamionki ul. Grabowa

46 „Radzewska Kraina sportu”

Radzewo ul. Dworzyskowa 3, teren przy szkole
podstawowej w Radzewie

47 Wiata biwakowa

Borówiec ul. Szkolna 2, działka gminna 281 (świetlica)

48

Budowa oświetlenia między ulica Szczelinka - Mostowa w ciągu
ulicy Jeziornej w Szczytnikach

Szczytniki ul. Jeziorna (dz. 189i 14)

49

Budowa oświetlenia na ulicach: Sarnia, Krańcowa, Szczodra,
Szczera, Szczególna, Szczęśliwa w Szczytnikach

ulice Sarnia, Krańcowa, Szczodra, Szczera,
Szczególna, Szczęśliwa w Szczytnikach

51 Oświetlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej
52 Siłownia plenerowa

Czołowo dz. 11, 12 obręb Czołowo - teren
dzisiejszego boiska sołectwa Czołowo
Biernatki ul. Główna
Kórnik ul. Zamkowa od strony Dunaju

53 Oświetlenie ulicy Świgonia
54 Położenie asfaltu na pofrezie

Dziećmierowo ul. Świgonia
Dziećmierowo ul. Świgonia

50 Budowa boiska do piłki nożnej „CR Czołowo”

55

Profesjonalne kąpielisko z pomostami barierka ochronna, dokami
oraz siatką ochronną na dnie wraz ze sprzętem zabezpieczającym

OSiR Kórnik - Błonie lub teren za Białą Damą
cd. na str. 8
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56 Koninko - Oświetlenie głównych ulic wraz z budową chodnika

Koninko ul. Telewizyjna, Radiowa i Pisarska

57 Utwardzenie drogi w Kromolicach

Kromolice, droga Gminna nr 32017P

58 Bezpieczny chodnik

Kórnik ul. prof.. Steckiego

59 Budowa ogólnodostępnych kortów tenisowych ze ścianą tenisową

Mościenica dz. 144/7 zgodnie z koncepcją
zagospodarowania działki

60 Chodnik wzdłuż ul. Dworzyskowej

Radzewo ul. Dworzyskowa

61 Budowa utwardzonej ścieżki rowerowej z Mościenicy do Borówca

Mościenica ul. Mościenicka przez las do Borówca

63 Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią zbiorową

Kórnik ul. Staszica teren między boiskiem
szkolnym - gimnazjum a budynkiem OAZY lub w
pobliżu Promenady
wieś Dębiec

64 Budowa boiska do Streetballa na placu zabaw w Szczytnikach.

Szczytniki, ul. Wspólna - działka nr 101/3.

65 Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki - Koninko

Koninko ul. Lazurowa, Szczytniki ul. Jeziorna,
Kamionki ul. Mostowa

66 Budowa jezdni, chodnika i oświetlenia w ul. Steckiego w Kórniku

Kórnik, ul. prof. Zb. Steckiego Dz. nr 861/2 i 862/1

67 Budowa jezdni, chodnika i oświetlenia na ul. Steckiego w Kórniku

Kórnik ul. Prof. Zbigniewa Steckiego, dz. nr 861/2
i 862/1

62 Siłownia zewnętrzna

budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z
68 kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na drodze gminnej
ulicy prof. Zbigniewa Steckiego w Kórniku
69 Budowa chodnika w połączeniu ze ścieżką rowerową
budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z
70 kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na drodze gminnej
ulicy prof. Zbigniewa Steckiego w Kórniku
budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z
71 kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na drodze gminnej
ulicy prof. Zbigniewa Steckiego w Kórniku
Wykonanie chodnika przy ul. Śremskiej - droga do pętli
72
autobusowej.
budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z
73 kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na drodze gminnej
ulicy prof. Zbigniewa Steckiego w Kórniku
74 Budowa drogi
75 Infrastruktura Turystyczna, Architektura rekreacyjno - sportowa
76 Budowa wiat przystankowych - edukacyjnych w Gminie Kórnik
Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Platanowej w Kamionkach:
77 Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Platanowej z zatoką
końcowego przystanku autobusowego
78 Modernizacja placu Zamkowego w Kórniku
79 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sarniej w Szczytnikach

Kórnik ul. Prof. Zbigniewa Steckiego
Koninko, ul. Telewizyjna do ul. Magazynowej
Kórnik ul. Prof. Zbigniewa Steckiego
Kórnik, ulica Profesora Zbigniewa Steckiego
Ulica: Śremska
Miejscowość: Bnin
Kórnik ul. Prof. Zbigniewa Steckiego, dz. nr.
Czmoń ul. Lipowa
Kórnik ul. Prowent ul. Zamkowa ul. Poznańska
Bnin, Kórnik i sołectwa Gminy Kórnik
Kamionki wzdłuż ulicy Platanowej oraz na terenie
działki gminnej nr 44/74
Kórnik ul. Zamkowa 3
Szczytniki ulica Sarnia

KALENDARIUM PODATNIKA GMINY KÓRNIK NA ROK 2013
październik
15 października
– rata podatku od nieruchomości, 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 nieruchomości, leśnego od osób prawnych

nowy numer rachunku bankowego Gminy Kórnik

26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
8

Uwaga!
Potrzebny Akordeon!
Uzdolnione muzycznie dziecko,
podopieczny Domu Dziecka
w Kórniku Bninie,
dla dalszego rozwoju swojego
talentu potrzebuje instrument.
Osoby, które mogłyby przekazać

akordeon,
lub inny instrument
na ten cel proszone są
o kontakt pod nr telefonu:
664735606
lub z Domem Dziecka
w Kórniku-Bninie.

nr 17/2013

pamięć o naszych sąsiadach - ewangelikach
Wystawa „Wielkopolscy ewangelicy.
Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe
na przykładzie gminy Kórnik” prezentowana
jest obecnie w Izbie Pamiątek Regionalnych
w ratuszu w Bninie. Przygotowana została
przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów,
Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz
Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM
pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza
Rączkowskiego, dr hab. Pawła Strużyka i dr
Annę Brzezińska. Wystawę przygotowały: Joanna Wałkowska i Marta Machowska, (organizatorki wystawy), Katarzyna Andrzejkowicz,
Marta Żołyńska i inni (uczestnicy projektu).
Podczas uroczystego otwarcia jakie odbyło się 27 września, w obecności zacnych
gości: proboszcza katolickiej parafii pw. św.
Wojciecha w Bninie ks. Franciszka Sikory i
proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej
z ks. Poznania Mariana Kotasa, a także
przedstawicieli samorządu i mieszkańców,
przedstawiono wyniki niektórych badań
związanych z obecnością ewangelików na
terenie naszej gminy. Studenci dokonali wizji
lokalnych na terenach dawnych nekropolii
protestanckich. Tylko dwa dawne cmentarze
pozostają w stanie, który można opisać jako
dobry - są to obiekty w Czmońcu i Bninie.
Większość nagrobków jest zniszczona a
tereny zarośnięte dziką roślinnością.
Próby zagospodarowania terenów napotykają często na przeszkodę w postaci
nieuregulowanej sytuacji własnościowej.
Studenci przeprowadzili także lokalnie
wywiady z mieszkańcami gromadząc wspomnienia dotyczące współistnienia odmiennych grup wyznaniowych obok siebie. Wynika
z nich wniosek, że do czasu II wojny światowej koegzystencja nie sprawiała większych
problemów, jednak opinię o niemieckich
sąsiadach, utożsamianych z religią ewangelicką zmieniła tragedia II wojny światowej i
niemieckie zbrodnie na terenach Polski.

KULTURA

INFORMACJE

cd. ze str. 9

Owocem wszystkich,
interdyscyplinarnych badań w temacie historii
ewangelików w Gminie
Kórnik będzie planowane
na rok przyszły wydawnictwo.
Uwaga Zagadaka!
Ciekawostka wystawy
okazał się plakat przygotowany jako promocja
wystawy.
Autorki umieściły na
nim fotografię, którą znalazły w książce A.
Angermana pt. „Kościoły Ewangelickie w Poznańskim od 1771 r (Die
evangelischen Kirchen
des Posener Landes seit
1772) wydanej w 1912 r.
w Poznaniu przez Komisję Wydawniczą Towarzystwa Księgarzy Ewangelickich (Komissionverlag
der Evangelischen Vereinbuchhandlung (patrz
foto. obok). Fotografia
podpisana jest „Bnin”.
Napis precyzuje, że
widok kościoła pochodzi
z 1910 roku.
Fotografia wywołała dyskusję. Czy tak
rzeczywiście wyglądał kościół ewangelicki
w Bninie w 1910 roku? Jeśli tak, to dlaczego
dziś nie istnieje i nie pozostał po nim żaden
ślad? Co się z nim stało?
Większość argumentów przemawia za
tym, że w wydawnictwie Augermana jest
błąd, a przedstawiony budynek nigdy w
Bninie nie stał.

Gdzie więc stoi, bądź stał przedstawiony na fotografii powyżej kościół?
Ja już wiem. A czy Państwo wiecie?.
Pierwsza osoba, która zadzwoni, wyśle
e-mail lub zgłosi się do mnie osobiście i
poda nazwę miejscowości gdzie sfotografowano ten budynek otrzyma nagrodę
niespodziankę.
Łukasz Grzegorowski

Pozdrowienia od
Andrzeja Gołoty
Zważywszy na opisywaną w mediach sympatię, jaką darzyli
się Wisława Szymborska i Andrzej Gołota, do sławnego polskiego boksera skierowaliśmy zaproszenie na obchody 90. rocznicy
urodzin laureatki Nagrody Nobla. Podczas czerwcowych uroczystości Gołoty nie było z nami, jednak, jak się okazało zaproszenie
dotarło do pięściarza i nie umknęło jego uwadze.
Na ręce burmistrza Jerzego Lechnerowskiego dotarł list:
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości upamiętniające twórczości Wisławy Szymborskiej oraz przesłany
album zdjęciowy przepięknej gminy Kórnik. Niestety nie było
mi dane uczestniczyć w powyższych uroczystościach, z czego
jest mi niezmiernie przykro. Z podziękowaniem za zaszczycenie
mnie zaproszeniem przesyłam drobną pamiątkę z dedykacją dla
Pana oraz Gminy. Życząc panu oraz mieszkańcom Gminy Kórnik
zdrowia i wszystkiego dobrego, z poważaniem Andrzej Gołota.
Mimo, że podziękowania dotarły dopiero po trzech miesiącach (to raczej nie jest refleks godny boksera) miejmy nadzieję,
że pan Andrzej przyjedzie kiedyś do Kórnika i usiądzie na ławeczce obok Szymborskiej. I może wyrecytuje wtedy swój wiersz: Braknie mi Ciebie w
moim narożniku mimo że nigdy nie stąpałaś po ringu. Pozostaną wiersze. „Dziękuję” to za mało...
Opr. ŁG

4 października 2013 r.
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MIEJSCOWOŚĆ
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo
Runowo
Szczodrzykowo (Rejon ul. Poznańskiej)
Szczodrzykowo (Osiedle)
Dachowa (Poznańska, Południowa, Tęczowa,
Kręta, Okrężna, Wiatrakowa, Lawendowa,
Rumiankowa.)
Dachowa ( Nowina, Oliwkowa, Chabrowa,
Cyprysowa, Bzowa, Cisowa, Alpejska.)
Robakowo ( Agrestowa, Aroniowa, Bukowa,
Błękitna, Dworcowa, Forsycjowa, Gajowa,
Jaśminowa, Kolejowa, Krótka, Kórnicka, Leśna,
Lipowa, Łączna, Malinowa, Nowa, Nowina,
Ogrodowa, Os. Tygrysie, Pocztowa, Podgórna,
Pogodna, Polna, Przyjazna, Szafirowa, Szeroka,
Słonecznikowa, Tęczowa, Zagajnik.)
Robakowo (Azaliowa, Cmentarna,
Gerberowa, Irysowa, Krokusowa, Liliowa,
Malwowa, Nad Stawem, Narcyzowa,
Poznańska, Różana, Storczykowa, Szkolna,
Wiejska, Zbożowa, Żernicka)
Czmoń, Czmoniec
Żerniki, Jaryszki, Świątniczki, Koninko
Kórnik (Asnyka, Dworcowa, Działyńskich,
Fredry A., Kołłątaja, Krasickiego, Krótka,
Leśmiana, Patriotów, Potulickiej, Staszica,
Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna,
Wróblewskiego, Wyspiańskiego,
Zamoyskiego.)
Mościenica, Skrzynki
Bnin (Czołowska, Droździka, Fludry,
Grześkowiaka, Kanałowa, Konarska,
Krauthofera, ks. Janasika, Ładna,
Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej
Wojkowskiej, Radosna, Śremska,
Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa,
Wójkiewicza, Zwierzyniecka, Żurowskiego)
Gądki
Czołowo, Dworzyska, Konarskie, Radzewo,
Trzykolne Młyny
Błażejewo, Błażejewko
Dębiec, Prusinowo, Biernatki
Dziećmierowo
Kórnik (Al.Flensa, Celichowskiego, ks.
Jabłońskiego, Kolegiacka, Kuśnierska, Kantego,
Młyńska, Modrzewiowa, os. Białoboka, Pl.
Powstańców Wlkp., Pocztowa, Poprzeczna,
Parkowa, Pohla, Steckiego, Szkolna, Średzka,
św. Floriana, Weymana, Wojska Polskiego, 20
Października.)
Kórnik (Harcerska, Leśna, Mickiewicza,
Pl.Browarowy, Pl.Niepodległości, Poznańska,
Prowent, Reja, Słowackiego, Wodna, Zamkowa)

DATA
ODBIORU
08.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

16.10.2013

17.10.2013
15.10.2013
16.10.2013

17.10.2013

18.10.2013

18.10.2013

18.10.2013
19.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
23.10.2013

24.10.2013

26.10.2013

MIEJSCOWOŚĆ
Szczytniki (Bażantowa, Bratkowa, Jeziorna,
Jastrzębia, Krańcowa, Łabędzia, Międzylesie,
Mietowa, Nad Wodą, Parkowe, Sarnia,
Sasankowa, Sowia, Szczelinka, Szyszkowa,
Szczodra, Szlachetna, Szczera, Szczególna,
Skowronkowa, Stawowa, Szałwiowa, Szarotkowa,
Szczęśliwa, Nad Strumykiem, Żurawia.)
Szczytniki (Bajkowa, Boczna, Cicha,
Calineczki, K.Puchatka, Królewny Śnieżki, Misia
Uszatka, Mostowa, Pogodna, Poprzeczna,
Piotrowska, Wesoła, Słoneczna, Szczytna,
Wspólna, Zielone Wzgórze)
Kamionki (Cynamonowa, Chabrowa, Dzikiej
Róży ,Krokusowa , Makowa, Mieczewska,
Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Rolna,
Rogalińska, Rumiankowa, Sportowa, Świt,
Waniliowa, Wiklinowa, Wichrowa, Zielna.)
Bnin (Armii Krajowej, Biernacka, Cmentarna,
Jeziorna, Kaszt. Jarosta, Kościelna, Rynek, Szeroka.)
Bnin ( Akacjowa, Błażejewska, Brzozowa,
Bukowa, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska,
Jagodowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa,
Kasztanowa, Lipowa, Piaskowa, Pl.Jesionowy,
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa,
Wrzosowa, Żwirowa.)
Kamionki (Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa,
Dolna, Diamentowa, Granitowa, Kamienna,
Kartingowa, Krzemienna, Leśna, Leśny Zakątek,
Lotnicza, Lisia, Mostowa, Modelarzy, Murarska,
Nowa, Nad Kople, Na Skraju Lasu, Opalowa,
Promienna, Rubinowa, Spacerowa, Szybowników,
Szafirowa, Spokojna, Szmaragdowa, Topazowa,
Wodna, Wilcza, Zacisze.)
Kamionki (Poznańska)
Kamionki (Akacjowa, Bukowa, Brzozowa,
Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Grabowa,
Jaśminowa, Jodłowa, Jarzębinowa,
Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kresowe,
Konwaliowa, Liliowa, Lipowa, Łąkowa,
Magnoliowa, Modrzewiowa, Orzechowa,
Piotrowska, Platanowa, Przy Łowisku,
Sosnowa, Stokrotkowa Topolowa, Tulipanowa,
Wierzbowa, Wypoczynkowa, )
Borówiec (Borówkowa, Główna, Fiołkowa,
Jagodowa, Jeżynowa, Nad Potokiem,
Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słowikowa.)
Borówiec (Buczynowa, Bukowa, Deszczowa,
Jesionowa, Lisa Witalisa, Pod Borem,
Pod Lasem, Sosnowa, Skwer Brzozowy,
Skwer Topolowy, Spóldzielcza, Świerkowa,
Wierzbina, Wolniewicza, Żurawinowa.)
Borówiec (Borowa, Borowikowa, Graniczna,
Grzybobranie, Jęczmienna, Kurkowa, Karmelowa,
Kozakowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana,
Maślakowa, Prawdziwkowa, Podgrzybkowa,
Strumykowa, Wrzosowa, Zapomniana.)

DATA
ODBIORU

28.10.2013

31.10.2013

29.10.2013

04.11.2013

05.11.2013

09.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

BZZZ… zza ula
POCZĄTEK JESIENI
W PASIECE
Początek kalendarzowej jesieni przypada
mniej więcej tydzień po ważnej z punktu
widzenia hodowli pszczół, kluczowej dacie
- 15 września. W tym dniu w naszych warunkach klimatycznych powinno zakończyć
się okres tzw. podkarmiania pszczół. Aby
pszczoły doczekały wiosny muszą mieć
zapewnione pożywienie w okresie bezpożytkowym, który się właśnie rozwinął na
całego i potrwa do wiosny. Skoro zabieramy
im miód, to musimy dać coś w zamian. Popularnym i sprawdzonym erzacem jest biały
cukier - przeważnie buraczany, rzadziej
trzcinowy, dozowany w formie syropu. Minimalną ilością cukru jaką należy w procesie
podkarmienia uraczyć pszczoły jest 10 kg.
Odstępstwa na plus i minus dotyczą zróżnicowanej „siły” rodziny (liczebności owadów
w ulu). Przy takim zapasie pszczoły mają
szansę przeżyć okres zimowli. Jednak aby
zapewnić im także prawidłowy rozwój wiosenny wskazane jest zwiększenie tej dawki
jeszcze o 3 do nawet 5 kg. Podkarmianie
rozpoczyna się praktycznie po miodobraniu,
które następuje po ostatnim letnim pożytku,
czyli ok. połowy sierpnia.
Termin końcowy wyznaczony jest
poniekąd przez samą fizjologię pszczół.
Syrop podawany pszczołom jesienią
ma konsystencję gęstą czyli w stosunku
cukru do wody 3:2 (czasami 2:1). Syrop
cukrowy w tej formie nie jest przyswajany
przez pszczoły. Muszą go one przerobić i
zmodyfikować. Za pomocą języczka zakończonego czymś co przypomina naszą kuchenną łyżeczkę, pszczoły pobierają syrop
z podkarmiaczki. Wprowadzają syrop do
wola (zbiorniczek przed żołądkiem), gdzie
zawarty w pszczelej ślinie enzym umożliwia
inwersję (rozszczepienie) cukrów złożonych
na cukry proste – glukozę i fruktozę. Potem
umieszczają przerobiony pokarm w komórce na plastrze. W czasie tego procesu dochodzi też do odparowania nadmiaru wody.
W czasie zimowej konsumpcji zapasów
cukry proste znajdą się w płynie ustrojowym
pszczoły (hemolimfie), a następnie zostaną
we właściwy sposób spożytkowane przez

MIEJSCOWOŚĆ
18.11.2013

20.11.2013

21.11.2013

nr 17/2013

organizm owada.
Praca „na linii przeróbczej” jest najbardziej
wyniszczającą dla życia
pszczół. Tę „czarną robotę” wykonują robotnice obecnie znajdujące
się w ulu, które niestety
nie doczekają świeżych
kwiatów na wiosnę, życie swoje zakończą już
niebawem – padną z wycieńczenia. Ich miejsce
zastąpią pszczoły, które
właśnie w tym okresie się
wygryzą z „sześciokątnych inkubatorów” (komórek pszczelich
na plastrach). Nie jest wskazane, aby
„młode” pszczoły weszły w okres zimowania utrudzone przerobem syropu
cukrowego, dlatego też właśnie w połowie września kończy się zaopatrywanie
podkarmiaczek.
Podstawowo używa się dwóch
rodzajów podkarmiaczek : ramkową i
słoikową (na powałce). Pierwsza z nich
wykonana jest z drewna i płyt wykonanych na bazie odpadów drzewnych.
Składa się ze zbiornika głównego z
poziomym otworem wejściowym dla
pszczół u góry, beleczki (pływaka) umieszczonej w zbiorniku głównym oraz zbiornika wlewowego z otworem do wlewania
syropu, który jest oddzielony od zbiornika
głównego przegrodą z otworkami. Druga
podkarmiaczka wykorzystuje konstrukcję
powałki, tj. trwałej górnej obudowy gniazda
ula z zabezpieczonymi siatką otworami (od
1-ego do 5-ciu) i słoików z małymi dziurkami
w zakrętce.
Pszczoły wchodzą do podkarmiaczki
ramkowej przez górny podłużny otwór i pobierają języczkiem syrop. Przed utopieniem
chroni je beleczka – pływak, będąc dla
nich swego rodzaju tratwą ratunkową, na
której mogą przebywać w czasie wizyty w
tej „syropiarni”. Natomiast pokarm zimowy
w słoikach umieszcza się do góry dnem
na sitku powałki tak, że prawie bezpośrednio styka się on dziurkami zakrętki z
łakomymi języczkami pszczół w gnieździe
ula. Wielkość otworków w wieczku jest tak
dostosowana, aby przy gęstości syropu nie
wylewał się on siłą grawitacji do wnętrza

DATA
ODBIORU

Borówiec (Dojazd, Dębowa, Kręta, Kwitnąca,
Łąkowa, Leśna, Na Skarpie, Piaskowe,
Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna,
27.11.2013
Mała Rekreacyjna, Warzywna, Widokowa,
Uroczysko, Zaułek, Zacisze, Zielona Polana,
Zielona Dolina, Źródlana.)
Borówiec (Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa, Letnia,
Ładna, Klonowa, Kempingowa, Morelowa, Na
28.11.2013
Górce, Nad Jeziorem, Na Uboczu, Ogrodowa,
Okrężna, Szkolna, Śliwkowa, Wiosenna,
Wiśniowa, Urocza, Zakole, Zakątek, Zielona.)
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ula, ale pozwolił pobrać go języczkiem
przez pszczoły.
Syrop cukrowy przygotowuje się w postaci mieszanki z wodą, przy czym rozpuszczenia cukru we wodzie należy dokonać
przy jej niewielkiej temperaturze. Wymaga
to czasami cierpliwości, gdyż wiadomo, że
im wyższa temperatura wody tym lepiej
cukier się rozpuszcza, ale z drugiej strony
wzrost temperatury powoduje znacznie
większe wydzielanie się szkodliwej dla
pszczół substancji HMF (hydroksymetylofurfural). Zalecana temperatura wody dla
rozpuszczenia cukru wynosi 30-35 st. C, a
nieprzekraczalna to 45 st. C.
Obecnie coraz częściej stosuje się
syropy już zainwertowane przez firmy
parające się cukrownictwem. Oszczędza
to pszczołom trudu przerabiania syropu,
ograniczając ich zadanie jedynie do transportu z podkarmiaczki na plastry.
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Informacja:
- W wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, zużyte baterie i
akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z
gospodarstw domowych takie jak : przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery.
- Odpady będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia
odpadów problemowych
- Prosimy o wystawienie odpadów przed nieruchomość do
godziny 8.00
- Nie należy wystawiać odpadów komunalnych i innych odpadów problemowych, które oddajemy w kubłach lub mogące być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów w Czołowie.
-Firmy z terenu Gminy Kórnik zgłaszają potrzebę odbioru tego
typu odpadów telefonicznie pod numerem telefonu 618 - 170 - 271
lub drogą e-meilową na adres odpady@wodkom.pl. Terminy w tych
przypadkach zostaną ustalone indywidualnie.

11

50 ROCZNICA POWSTANIA
31 DYWIZJONU OGNIOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
Spotkania z Pasjami – Orange
Za nami już trzy spotkania z cyklu
„Spotkania z pasjami”. Podczas transmisji
na żywo mieliśmy przyjemność oglądać
Państwa Kręglickich, Panią Krystynę Jandę
oraz Panią Teresę Lipowską.
Celem programu skierowanego głównie
do seniorów jest zainspirowanie ich i nas
różnego rodzaju pasjami, pobudzenie do
działania bez względu na wiek. Wychodząc
naprzeciw potrzebom naszych czytelników oraz mieszkańców Gminy, Biblioteka
Publiczna w Kórniku przystąpiła do tego
właśnie programu.
Kolejne spotkanie odbędzie się, jak
zawsze, w czwartek - 3 października, o
godzinie 11:0 0 a gośćmi będą „LATAJĄCE

14 września odbywała się doniosła
uroczystość pod obeliskiem z tablicą
pamiątkową poświęcona żołnierzom 31 dywizjonu. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP obchodziło swoje
doroczne święto już po raz ósmy. Uczczono
jednocześnie 50 rocznicę powstania 31
dywizjonu i zajęcia stanowiska bojowego
nieopodal m. Czołowo w ugrupowaniu
bojowym 79 Poznańskiego Samodzielnego
Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej,
broniącego przestrzeni powietrznej nad
aglomeracją poznańską i znaczną częścią
Wielkopolski.
Na zaproszenie Stowarzyszenia przybyło wielu dostojnych gości.
Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, Pani Krystyna Łybacka i Pani
Bożena Szydłowska. Przedstawiciele samorządu kórnickiego: Pan Jerzy Lechnerowski – Burmistrz i Pan Maciej Marciniak
– Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan
Leszek Książek – Sekretarz Gminy, Pan
Adam Lewandowski radny miejski. Wojsko
reprezentowali: Pan ppłk Ryszard Grześkowiak – Wojskowy Komendant Uzupełnień w
Poznaniu, Pan ppłk Radosław Banaszak
– ostatni dowódca 31 dywizjonu, ks. kapel.
ppłk Mariusz Stolarczyk.
Środowiska kombatanckie reprezentowali: Pan Mieczysław Przywecki – Prezes
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu z delegacją, prezesi i delegacje
Kół Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ze
Śremu, Środy Wlkp., Mosiny, Zaniemyśla,
delegacja Kórnicko-Bninskiego Bractwa
Kurkowego na czele z Prezesem Markiem
Baranowskim, OSP w Kórniku z Prezesem
Andrzejem Szycem i Komendantem Leszkiem Orlewiczem, delegacja Polskiego
Związku Działkowców, z Prezesem Kolegium Prezesów Stanisławem Wawrzyniakiem, delegacja Liceum Wojskowego z
Komendantem Markiem Daszkiem i grupą
młodzieży liceum, delegacja ZHP hufca w
Kórniku oraz Panie dyrektorki lub ich przed-
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STOWARZYSZENIE BYŁYCH
ŻOŁNIERZY ORAZ SYMPATYKÓW
31 KÓRNICKIEGO DYWIZJONU
RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

stawicielki wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjów kórnickich z delegacjami
dzieci i młodzieży. Uroczystość uświetniło
15 pocztów sztandarowych.
Uroczystość rozpoczęła się przyprowadzeniem sztandarów do miejsca uroczystości, kolumnę przyprowadził mjr rez. Dariusz
Trojanowski. Odegrano hymn państwowy,
po tym głos zabrali: Prezes Stowarzyszenia
ppłk Ryszard Grześkowiak, który otworzył
uroczystość i powitał przybyłych, w imieniu
Stowarzyszenia referat historyczny wygłosił płk dr Wiesław Marczyk, mjr Wiesław
Cieślak wymienił z nazwiska i stopnia
wojskowego zamarłych żołnierzy zawodowych 31 dywizjonu, odegrano sygnał „ śpij
kolego ….”
Ks. kapel. ppłk Mariusz Stolarczyk wygłosił homilię stosowną do okoliczności a
następnie poprosił zebranych do modlitwy
w intencji członków Stowarzyszenia uznając ich za krzewicieli tradycji wojskowej w
środowisku kórnickim i przykładem dla młodzieży, modlono się również za zmarłych.
W imieniu Zarządu Głównego Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
BWP Prezes Mieczysław Przywecki udekorował sztandar Stowarzyszenia „Krzyżem
Za Wybitne Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i BWP”.
Po tym przemówił Burmistrz Jerzy
Lechnerowski, przybliżając działalność
Stowarzyszenia w zakresie patriotycznym
i kultywowania tradycji 31 dywizjonu.
Głos zabrały posłanki Panie Krystyna
Łybacka i Bożena Szydłowska.
W takt warkotu trele werblowego
delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod
obeliskiem z tablicą pamiątkową żołnierzy
31 dywizjonu.
Uroczystość zakończyła defilada pocztów sztandarowych, kolumnę których prowadził mjr rez. Dariusz Trojanowski.
Druga część uroczystości rocznicowych
odbywała się w restauracji Biała Dama
gdzie Stowarzyszenie uhonorowało Posłanki na Sejm RP Panie Krystynę Łybacką
i Bożenę Szydłowską oraz Pana Prezesa
Mieczysława Przyweckiego medalem pa-

miątkowym wybitym na okoliczność ufundowania Sztandaru dla Stowarzyszenia.
Ojcowie założyciele Stowarzyszenia
zostali uhonorowani nowym dopiero co
ustanowionym pięknym medalem „ZA ZASŁUGI” dla Stowarzyszenia.
Medalem uhonorowany został również
ostatni dowódca 31 dywizjonu ppłk Radosław Banaszak.
Akcentem skierowanym w stronę
przedstawicieli władz samorządowych
Gminy Kórnik przez Stowarzyszenie było
wręczenie Panu ppor. rez. WP Maciejowi
Marciniakowi, Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Kórniku Szabli Honorowej
gen. Władysława Sikorskiego . Szablę
wręczył ppłk Ryszard Grześkowiak Prezes
Stowarzyszenia.
W akcie wyróżnienia szablą napisano:

wielu ciekawych bajek dla dzieci pt.: „Bajki
i wiersze na cztery pory roku”. Bardzo serdecznie dziękujemy wychowawcom klas IIB
i IIIB za przemiłą współpracę i dzieciom za
zainteresowanie.

Pani Laura Łącz w bibliotece
W dniu 23 września gościem naszej
biblioteki była znana wszystkim aktorka
filmowa i pisarka bajek dla dzieci – Pani
Larua Łącz. Na spotkanie zaprosiliśmy
uczniów klas IIB i IIIB z SP w Kórniku. Przy
pełnej sali aktorka wprowadziła dzieci w
świat, którego nie znali. Opowiedziała o
swoim aktorstwie, o początkach pisania
dla dzieci, które zainicjował fakt, kiedy
sama stała się mamą, jak wygląda praca
aktora obecnie i jak to wyglądało, kiedy to
była dzieckiem. Pani Laura zaprezentowała
również swoje książki i przeczytała bajkę
pt.: „Pelasia i Kolasia”. Bajka ta jest jedną z

Pasjoteka
Rozpoczynamy nowy sezon „Pasjoteki”
już 30 września spotykamy się w salce na
piętrze o godzinie 17:00, i będziemy uczyć
się wykonywania szalików boa z włóczki
tasiemkowej. Serdecznie zapraszamy.
Kolejne warsztaty odbędą się 14 października. Wstęp wolny. Zapraszamy.
Informacje o warsztatach i innych wydarzeniach w bibliotece znajdziecie Państwo
na naszej stronie : WWW.biblioteka.kornik.
pl, w zakładkach: „Kalendarium wydarzeń”
oraz „Aktualności”.
kak

„Seniorzy na czasie”
i Wioletta Kaczor
zapraszają
wszystkich seniorów i seniorki
10 października 2013 r. na godz.16:00
do kawiarni Walentynka,
na spotkanie
z Panem Pawłem Janickim
z Akademii Podróży Wojażer.
W czasie spotkania
dokonamy przeglądu
najciekawszych
europejskich stolic,
dowiemy się,
jak zaplanować podróż
i co koniecznie należy
ze sobą zabrać
na wyprawę.
Przyświecać nam będzie hasło
Hansa Christiana Andersena:
„Podróżować to żyć”.
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!”

Szanowny Pan
Ppor. rez. Maciej Marciniak
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Kórniku
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej wyraża
uznanie i docenia pańską aktywną i pozytywnie zweryfikowaną działalność publiczną
w samorządzie Gminy Kórnik.
My żołnierze obywatele wyrażamy
szacunek dla sprawnego kierowania przez
Pana działalnością Rady Miejskiej Gminy
Kórnik.
Jako oficera rez. Wojska Polskiego
honorujemy Pana Szablą Honorową gen.
Władysława Sikorskiego.
Z żołnierskim pozdrowieniem i życzeniami pomyślnośc w imieniu Stowarzyszenia
ppłk Ryszard Grześkowiak
Kórnik 14 września 2013r.
Uroczystość zakończyła się uroczystym
obiadem dla jej uczestników.
Ryszard Grześkowiak

nr 17/2013

BABCIE”. Wszelkie informacje o programie
znajdziecie Państwo na stronie Orange „Spotkania z pasjami”. Zachęcamy również
do wzięcia udziału w konkursie dla uczestników spotkań.
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Doroczne Święto Stowarzyszenia 14 września 2013 r.

4 października 2013 r.
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zowanych przez Fundację Rozwoju
Regionalnego, uczyli się wtedy wykonywania kartek okolicznościowych, robienia bukietów, spotkali się z lekarzem
, psychologiem , terapeutą.
Seniorzy nie zamykają się w swoim
własnym kręgu , współpracują z lokalnymi społecznościami oraz z parafią.

Wieloletnia przewodnicząca Kała z
uwagi na stan zdrowia zrezygnowała z
pełnienia swojej funkcji.
Obecne władze Stowarzyszenia SENIOR w Borówcu tworzą : przewodniczący Paweł Morszner, sekretarka Barbara
Fluder, skarbniczka Danuta Małecka.
Barbara Fluder

nr 17/2013

INICJATYWY MIESZKAŃCÓW SKRZYNEK

,,…nic się nie dzieje w tej wsi…”
No cóż, zawsze będzie Ktoś niezadowolony. Ja w krótkim skrócie chcę streścić
Państwu, co słychać we wsi Skrzynki.
Rozpoczynając od czerwcowej Nocy
Świętojańskiej. Inicjatywa powstała na
jednym z zebrań Stowarzyszenia ,,Otwarte
Skrzynki”.
Impreza odbyła się 21 czerwca a miejscem naszej biesiady był brzeg naszego
małego jeziorka. Bawiliśmy się wraz z
dziećmi w plecenie wianków, na które wcześniej przygotowaliśmy zioła i polne kwiaty.
Rywalizacja była zacięta: który ładniejszy
?, który bardziej kolorowy?, który płynie
dalej?, który zgrabniejszy?...
W blasku ogniska śpiewom nie było
końca. Uraczyć można się było ciastami
wykonanymi przez Panie ze Stowarzyszenia, upiec kiełbaskę przy ognisku, zjeść
pieczonego ziemniaka…
Następnie już dwa tygodnie później
(6 lipca) odbyła się impreza cykliczna pt;
,,Imieniny Ulicy”, organizowana przez Radę
Sołecką i Sołtysa, które to w tym roku
ponownie obchodziła ulica Kwiatowa. To
spotkanie było połączone z obchodami Dnia
Dziecka. Tutaj pragnę nadmienić że gdyby
nie życzliwość mieszkańców ulicy Wiśniowej ( Państwa Staszczyk, Bocheńskich,
Musielak, Ligęza, Nowik, Józkowiak, Nowiccy,Wojtasiewicz) oraz Pana Bartłomieja
Ordanik (Hotel Rodan) impreza dla dzieci
była by uboższa o zjeżdżalnię. Jak zawsze
nie zawiódł nas Pan Bogdan, który zafundował dzieciom przejażdżkę kucykami.

4 października 2013 r.

Byli również animatorzy z firmy Mini-Max, którzy wciągnęli dorosłych do wspólnej zabawy z dziećmi. Dziękuję.
Muzycznie czas umilał nam dj.Tomek.
,, Imieniny Ulicy” jako impreza cykliczna
odbyła się w Skrzynkach już po raz piąty i aż
trudno uwierzyć, ale niektórzy mieszkańcy
Skrzynek byli na niej pierwszy raz!
Mieszkańcy, jak zarówno ich goście i
mieszkańcy sąsiednich wsi bawili się wyśmienicie (takie podsłuchałam rozmowy) i
takie komentarze przekazywali mieszkańcy
między sobą. Nic tak nie cieszy jak udana
impreza !
Mogłabym już napisać o imprezie
wrześniowej (to za chwilę), ale nadmienić
tylko musze, że rewelacyjne temperatury
powietrza spowodowały że nasza małe
kąpielisko nad Naszym małym jeziorkiem
zaowocowało ogromną ilością osób korzystających z kąpieliska. Takie miejsce
kąpielowe powstało dzięki współpracy i
pracy mieszkańców Skrzynek.
Rozgarnięcie 54 ton piasku to nie
lada wyczyn!!! A udział w tym mają nawet
najmłodsi, którzy dzielnie swoimi małymi
łopatkami czy grabiami pomagali w rozgarnianiu piasku.
Tutaj chciałabym życzyć osobom, które ,,zapominały” zabierać ze sobą swoje
śmieci poprawy pamięci a wtedy na pewno
będzie nam milej spędzać czas na łonie
natury…
Teraz już o wspomnianej wrześniowej
imprezie (7 września ) pt; ,,Święto Pyry”. Zainicjowanej przez Stowarzyszenie ,,Otwarte
Skrzynki”.

Spotkanie odbyło się nad jeziorkiem
a główna rolę odgrywała smaczna pyrka
poznańska. Smakowaliśmy ją na różne
sposoby, były: szare kluski, placki ziemniaczane na ostro i słodko, pieczone na grillu
i w ognisku…
Wszystkie dania ziemniaczane jak i
pyszne placki przygotowały Panie ze Stowarzyszenia.
Nie zabrakło zabaw dla najmłodszych :
rzut pyrką do wiadra, slalom z pyrką oraz
robienie ziemniaczanych kukiełek ( pod
nadzorem Pani Ilony i Asi ).
Piękny, ciepły , wrześniowy wieczór pozwolił nam na biesiadę do późnych godzin
wieczornych.
Zasadność takich spotkań jest widoczna
za każdym razem. To z jaką chęcią mieszkańcy angażują się w takie inicjatywy, jak
potrzebny jest im taki luźny czas na wspólny
dialog, odreagowanie codziennego zabieganego dnia. Już za chwilę zrobi się zimno
i będziemy pozdrawiać się na dzień dobry
ze swoich samochodów, biegnąc gdzieś w
deszczowy dzień…
Dziękuje wszystkim, za to duże zaangażowanie, a nawet za najmniejsze
wsparcie…
Nie myślcie że dam Wam spokój do
wiosny… już niedługo ,,Sprzątanie Świata”
,a potem jak pogoda pozwoli może jakieś
zimowe spotkanie przy ognisku?...
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Dziesięciolecie Stowarzyszenia SENIOR w Borówcu
W sobotę 31 sierpnia członkowie
Stowarzyszenia SENIOR w Borówcu
obchodzili swoje dziesięciolecie. Była
okazja do wspólnego spotkania, do
wspomnień, oglądania zdjęć, ale też do
refleksji , bo nie wszyscy uwiecznieni na
zdjęciach mogli przybyć na spotkanie ,
wielu odeszło na zawsze, innym wiek
czy choroba nie pozwoliły na udział we
wspólnym świętowaniu.
Obchody rocznicowe rozpoczęła
Msza święta odprawiona przez zawsze życzliwego seniorom księdza
Grzegorza Gałkowskiego, proboszcza
z Borówca. Władze lokalne reprezentowali: burmistrz Jerzy Lechnerowski z
małżonką, zastępca burmistrza Antoni
Kalisz , przewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku Maciej Marciniak, zastępca
przewodniczącego Tomasz Grześkowiak, przewodnicząca Ośrodka Pomocy
Społecznej Bożena Kiełtyka, sołtys
Borówca Maciej Słowiński, prezes Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec Michał
Stecki. Nie zabrakło zawsze życzliwego
i chętnego do pomocy rotmistrza Włodzimierza Rocławskiego ze Stowarzyszenia imienia 7 Pułki Strzelców Konnych
Wielkopolskich.
Druga część uroczystości miała
miejsce w świetlicy, która jest siedzibą
koła. Przy kawie, herbacie, domowym
cieście i kolacji czas mijał szybko.
Wspominano jak było na początku a
zaczęło się tak :
27 marca 2003 roku w budynku starej
szkoły w Borówcu spotkali się emeryci i
renciści, którzy postanowili założyć stowarzyszenie. Przewodniczącą została
pani Janina Kosmowska , w zarządzie
znaleźli się: Bronisława Myłka-Pioterek,
Mirosław Pospieski, Pawłeł Morszner .
27 lipca 2005 Stowarzyszenie SENIOR w Borówcu zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego .
Pod przewodnictwem pani Janiny
Kosmowskiej koło działało bardzo
prężnie, członkowie spotykali się raz w
miesiącu , wspólnie obchodzili imieniny,
Dzień Kobiet, Wigilię, witali i żegnali
lato, brali udział w licznych wyjazdach.
Zwiedzali nie tylko najbliższą okolicę.
Podróżowali Szlakiem Papieskim,
Szlakiem Piastowskim, Szlakiem Adama Mickiewicza, byli w Częstochowie,
Lubiniu, Rokitnie, Pniewach , Lubaszu,
Kudowie, Pradze, podróżowali po Bieszczadach, Warmii, Mazurach , uczestniczyli też w pielgrzymach parafialnych
. Kilkakrotnie brali udział w cyklicznej
imprezie w Krzykosach pod hasłem
„Emeryci się bawią’’. Jesienią brali u
dział w koncertach dla seniorów w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Od wielu lat wypoczywają w Niechorzu lub Rewalu.
W latach 2004 i 2009 zorganizowali
Spotkanie po latach dla absolwentów
Szkoły Podstawowej w Borówcu.
W roku 2006 wszyscy chętni mogli
uczestniczyć w warsztatach zorgani-

Dziękuję Beata
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Aktywny PKPS

Tomasz Siuda
fotograf
animator pracowni

Wielka draka -święto pieczonego ziemniaka

Dzieci, rodzice i wychowawcy klas 0-III
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zaprosili 21 września br. mieszkańców Kórnika i
okolic nad Jezioro Kórnickie, za Restaurację
Biała Dama, by wspólnie świętować dzień
ziemniaka.
To popularne warzywo było bohaterem

zabaw, konkursów, składnikiem potraw i natchnieniem dla tworzących rzeźby i inne prace
plastyczne.
Zabawie towarzyszyła loteria fantowa oraz
konkurs na jesienne przebranie oraz największą
pyrę. Przebrania były przepiękne a ziemniaki
ogromne!

Organizatorzy zadbali, by było co zjeść - na
słodko i nie na słodko. Dzieci prócz zabaw i
konkursów miały okazję przejechać się bryczką.
Zabawa była przednia - jak zresztą podczas
każdej kolejnej ziemniaczanej draki. Oby i za
rok pogoda dopisała.
ŁG

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w
Kórniku - Bogdan Wesołek informuje, iż w
październiku są ostanie dostawy żywności
zakupione z funduszy Unii Europejskiej,
przekazywane osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej.
Pod koniec grudnia lub na początku nowego roku odbędą się wybory władz ZM-G
PKPS w Kórniku na kolejną pięcioletnią kadencję. Zatem organizacja ta jest w okresie
kampanii wyborczej. Osoby ubiegające się
o miejsce w Zarządzie przygotowują propozycje działań na dalszy czas. Bogdan Wesołek stwierdza, iż w planach jest podjęcie
pracy także na rzecz młodszego pokolenia.
Pan Bogdan dziękuje Urzędowi Miejskiemu w Kórniku, Fundacji „Zakłady Kórnickie”, TFP Sp. z o. o. z Dziećmierowa za
wspieranie PKPS. Jest zadowolony z tego,
że z doświadczeń kórnickiego PKPS pragną korzystać inni. Między innymi z gminy
Krzykosy zwróciły się do niego osoby chcące zapoznać się ze sposobem, metodami
działania tej organizacji.
Na co dzień PKPS wspiera m. in.
niepełnosprawnych, dostarczając części
zamienne do wózków inwalidzkich z Holandii. W miarę potrzeb przekazywane są
także same wózki inwalidzkie, choć obecnie
łatwiej jest kupić je w kraju. Potrzebujący
mogą również otrzymać kule. Ten sprzęt
rehabilitacyjny pochodzi z magazynu ZW
PKPS znajdującego się w „Wiepofamie”
w Poznaniu.
Bogdan Wesołek zwierza się, iż kórnicki
PKPS nie posiada odpowiedniego pomieszczenia do prowadzenia cyklicznych spotkań
i działań. Wprawdzie ma swoją siedzibę w
bnińskim Ratuszu. Jednak znajduje się ona
na drugim piętrze. Choć jest tam winda, to
jednak osobom starszym, niepełnosprawnym trudno jest docierać w to miejsce.
Członkowie PKPS mieli cichą nadzieję,
iż taka siedziba będzie we współpracy z
Kołem Gospodyń Wiejskich przy Kółku
Rolniczym w Bninie przy ulicy Śremskiej,
ale niestety, nic z tego nie wyszło.
Bogdan Wesołek mówi, że jego działalność zyskała uznanie w oczach Zarządu
Wojewódzkiego PKPS w Poznaniu, który
zwrócił się do Prezydenta RP o nadanie
mu odznaczenia.
Robert Wrzesiński

PAN JÓZEF –
CZŁOWIEK STĄD
Kiedy dwa lata temu przybyłam do
Kórnika wszystko wokół było nowe.
Zupełnie nieznane i obce. Spacerując
po promenadzie rozglądałam się z zaciekawieniem i wdychałam atmosferę
miasta. Nagle z zamyślenia wyrwał mnie
nieznajomy głos. Postawny, starszy mężczyzna życzliwie opowiadał o jeziorze i
kilku innych rzeczach, które akurat przyszły mu na myśl. Zasypał mnie słowami.
Lekko zdezorientowana spojrzałam raz
jeszcze i dostrzegłam oczy pełne blasku
i życzliwości. To moje pierwsze wrażenie
po spotkaniu z Panem Józefem. Tak
przywitał mnie Kórniczanin. Uśmiechnęłam się i pomyślałam, że ta pozytywna
dusza przywitała mnie w tym mieście.
Każde kolejne spotkanie z Panem
Józefem to miłe zaskoczenie i moc nowych wrażeń. Okazało się, że Pan Józef
to sama radość. A ta radość wędruje po
Kórniku i spogląda na mieszkańców.
Często zabieganych, czasem zaskoczonych śmiałością Pana Józefa, niekiedy
zatrzymanych przez kilka jego słów. Bo
któż nie zna osoby tak charakterystycznej i wyrazistej. Jestem gotowa zaryzykować stwierdzenie, że Pan Józef jest rozpoznawalną osobowością tego miasta.
Tak swojski i niecodzienny. Czerpiący
radość z małych rzeczy, uśmiechnięty w
każdą pogodę. Ileż w tej postawie pełnej
otwartości do drugiego człowieka jest
wiary w to, że ta życzliwość i uśmiech
zostaną odwzajemnione.
Niebawem, bo już 15 października
Pan Józef będzie obchodził swoje 70
urodziny. Każdy nastolatek powinien
zazdrościć mu tej żywiołowości i siły.
Przebytą przez 70-letnie nogi dzienną
trasę można liczyć w kilometrach. Z
przyjemnością, bez narzekania. Pan
Józef jest moim idolem afirmacji życia,
źródłem optymizmu. Bo choć ono nie
rozpieszcza i czasami płata figle jak w
przypadku Pana Józefa to trzeba się
do niego uśmiechać i wyciskać z niego
wszystkie soki. Mimo trudności można
być promiennym i uśmiechniętym. W
dniu urodzin Pana Józefa zachęcam do
bacznego obserwowania ulic Kórnika i
dostrzeżenia tego fenomenu naszego
miasta. Kilka życzliwych słów, uścisk
dłoni, być może kartka urodzinowa będzie fantastyczną niespodzianką, która
uszczęśliwi tego, który, na co dzień sam
obdarowuje nas uśmiechem.
Panie Józefie! W imieniu Stowarzyszenia Klaudynka życzę Panu stu lat. Aby
uśmiech zawsze towarzyszył w naszych
wspólnych przygodach. Życzymy dużo
zdrowia, aby mógł Pan nas uszczęśliwiać
swoją pogodą ducha. Zawsze i wszędzie
niech Pan z nami będzie!
Dagmara Horodecka
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W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU-BNINIE...

Cały czas się dzieje. Młodzież z pracowni
fotograficznej FOTODEDE działającej w Domu
Dziecka rozwija się twórczo w ramach projektu
360 Stopni, czyli Śwait wokół mnie.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu
Fundacji Tesco Dzieciom w ramach grantu
Pracownia Talentów.
Młodziez wyjeżdża na plenery fotgraficzne,
bierze udział w wystawach, twórczo szaleje!
Jeśli zobaczycie kiedyś liczną 10 osobową
grupę obwieszoną sprzętem fotograficznym i
zatrzymującą się co kilka metrów przy wszystkim co się nadaje lub nie nadaje do sfotografowania to właśnie będziemy MY! Pracownia
Fotodede.
Możesz nas znaleźć na facebooku: https://
www.facebook.com/fotodede i zobaczyć
jak realizujemy naszą pasję fotografowania.
A może miałbyś ochotę dołączyć do nas?

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kórniku wraz ze Stowarzyszeniem
Klaudynka serdecznie zapraszają do
wzięcia udziału w obchodach 70 urodzin Pana Józefa Grzegorza.
15 października rozpoczynając spacer
wraz z innymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
chcemy z Panem Józefem odwiedzić
te miejsca, w których jest on częstym
gościem.
Zapraszamy wszelkie instytucje,
organizacje, miejsca publiczne, sklepy
oraz osoby prywatne do wzięcia udziału
w naszej akcji i zaproszenia Pana Józefa
do siebie na krótką wizytę połączoną z odśpiewaniem uroczystego „sto lat!”. Byłoby
nam bardzo miło, a Panu Józefowi jeszcze bardziej, gdyby każde ze zgłoszonych
miejsc zechciało przygotować dla Pana
Józefa choćby kartkę urodzinową. Nie
chcemy zabierać Państwu czasu w tym
dniu, a jedynie prosimy o poświęcenie
kilku minut.
Zapraszamy również na naszą stronę
na Facebooku –
www.facebook.com/SDS.kornik
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt pod nr tel. 515 229
671 lub
61 8 190 219.
Dodatkowo zapraszamy chętne osoby
15 października na urodzinowy tort i kawę
na godz. 13.00 do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku przy ul. 20 Października 69. Będziemy razem świętować
z Panem Józefem jego urodziny.
Anita Wachowiak
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Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie
art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi
zmianami) ogłasza konkurs na stanowisko
poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze
½ etatu (poprzedzone okresem próbnym).
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na stanowisku,
4. nie był karany za przestępstwa popełnione
umyślnie,
5. posiada ukończone studia wyższe z
tytułem magistra o kierunku prawo lub
administracja,
6. znajomość przepisów: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności
samorządu,
7. praktyka zawodowa w egzekucji przez
okres co najmniej 1 roku.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. umiejętności w zakresie komunikacji
werbalnej i komunikacji pisemnej;
2. znajomość obsługi komputera w zakresie
Microsoft Office;
III. Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku:
1. planowanie procesu egzekucji;
2. prowadzenie egzekucji administracyjnej
z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
3. ustalanie majątku dłużnika;
4. stosowanie środków egzekucyjnych prze-
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widzianych w egzekucji administracyjnej;
5. współpraca i stały kontakt z innymi organami egzekucyjnymi, organami administracji
publicznej, jednostkami organizacyjnymi
oraz pionami i wydziałami Urzędu Miejskiego
w zakresie niezbędnym do prowadzenia
egzekucji;
6. rozpatrywanie zarzutów w postępowaniu
egzekucyjnym;
7. terminowa realizacja tytułów wykonawczych;
8. dokonywanie czynności kontrolnych w
zakresie prawidłowości realizacji dozoru nad
ruchomościami;
9. sporządzanie dokumentacji egzekucyjnej;
10. podejmowanie czynności koniecznych
w zbiegu egzekucji;
11. nakładanie, pobieranie i rozliczanie opłat
w postępowaniu egzekucyjnym;
12. zawieszanie postępowanie egzekucyjnego;
13. umarzanie postępowania egzekucyjnego;
14. sporządzanie zestawień, sprawozdań i
analiz w zakresie egzekucji administracyjnej
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie,
4. kopie świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie dodatkowych kwalifikacji, w
przypadku gdy kandydat takie posiada,
6. referencje uzyskane od poprzednich
pracodawców, obecnego pracodawcy lub z
innych instytucji, w przypadku gdy kandydat
takie posiada,
7. podpisane pisemne oświadczenie o
pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,

8. podpisane pisemne oświadczenie o stanie
zdrowia,
9. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).”
V. Uwagi:
1. Zatrudnienie na ½ etatu poprzedzone
okresem próbnym.
2. Okres próbny wynosi 3 miesiące.
3. Praca na czas określony do 31 grudnia
2014 r.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 16 października 2013 roku, w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Kórniku (I piętro) w godzinach
pracy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można również przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik W tym przypadku decyduje data
stempla pocztowego. Zgłoszenie należy
złożyć w zamkniętej kopercie z następującą
adnotacją: „Konkurs na stanowisko poborcy
jednostki samorządu terytorialnego w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie
konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów, test ze znajomości
zagadnienia oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu i
rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani
indywidualnie. Nadesłanych dokumentów
nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do
Urzędu po wyżej określonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.
pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie
Miejskim w Kórniku.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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One Dream Team – Agnieszka, Ewa, Mikołaj i Kamil „Wyruszyć w Świat - Byle czym, byle jak najdalej”

Przez laotańską dżunglę część 2
Po 5 dniach pobytu w Luang Prabang,
zostawiamy chłopaków i smaczny bufet
i same ruszamy dalej. Bez większych
problemów pokonujemy kolejne kilometry.
7-o osobowa rodzina zabiera nas mini-wanem. Podczas drogi na tyle nas polubili, że
proponują żebyśmy zatrzymały się u nich
w domu na noc. Dlaczego by nie? Na miejscu dowiadujemy się, że to nie wszystko.
Jesteśmy również zaproszone na wesele,
które miało miejsce w wiosce. Jako jedyne
„białe” wzbudzałyśmy spore zainteresowanie. Przyjęcie weselne odbywało się na
środku piaszczystej drogi pod namiotami.
Plastikowe stoliki i krzesła rozstawiono
wokół parkietu, a dokładnie na wprost, znajdowało się miejsce dla zespołu. Całkiem
podobnie jak w Polsce. Na każdym stoliku
znajdowało się kilka butelek z napojami,
w tym butelki piwa oraz kilka dań. Zupa
z warzywami, grillowane kawałki mięsa,
sałatka z papayi oraz, co nam osobiście
najbardziej smakowało, ugotowane jajka w
sosie piernikowym! Nie ma tam w zwyczaju,
że młoda para siedzi razem, czy też tańczy.
Szczerze mówiąc, nie miałyśmy okazji zobaczyć pana młodego przez całe wesele.
Zaczęły się tańce. Cóż, trzeba przyznać,
że są one...inne. Panowie proszą panie do
tańca ze złożonymi rękoma jak do modlitwy,
następnie na parkiecie staje się do siebie
twarzą w twarz ALE nie patrzy się sobie za
często w oczy oraz nie dotyka się nawzajem. Obracamy się następnie w bok i w rytm
muzyki idziemy wolnym krokiem przed siebie. Żeby dodać trochę szaleństwa do tego,
poruszamy wolno swoimi dłońmi tworząc
kółka. Po 5-tym z kolei tańcu zostałyśmy
nawet pochwalone przez „starszyznę” z
wioski, że bardzo szybko załapałyśmy o
co chodzi. Nasza młoda znajoma Oy ( jej
imię wymawiało sie: Ojj) nudziła się w towarzystwie rodziny więc zabrała nas jeszcze
na miejscową dyskotekę do małej sali po
stodole z 5 stolikami i konsoletą DJ. Co to
był za wieczór!
Rano po wspólnej kawie, zostałyśmy
odstawione na główną drogę w kierunku
Luang Namtha.
Jest to już nasz ostatni punkt przed
granicą z Tajlandią. Jedziemy tam w kon-
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kretnym celu - odbycia słynnego trekkingu
w dżungli. To miasto bowiem, bardzo wysunięte na północ kraju, stanowi bazę wypadowa do lasu deszczowego. Poszukiwania
odpowiedniej agencji, odpowiedniego planu
wycieczki i odpowiedniej ekipy zajmują nam
parę godzin, ale koniec końców znajdujemy
to co nam odpowiada. Dwudniowy trekking
w dżungli, z noclegiem. Ekipa 8-o osobowa
więc koszta znacznie maleją.
Świetnie, rano ruszamy! Nasz kierowca
i przewodnik już na nas czekają. Są też
dwie Francuzki, które wczoraj widziałyśmy
w agencji...i to wszystko. Okazuje się że
będziemy jednak w mniejszym gronie za tą
samą kwotę. Dobra nasza! Na pobliskim targowisku przewodnik kupił dla nas jedzenie i
wodę. Następnie w kolejnej wiosce dołącza
się do nas dodatkowych 2 przewodników.
W 7 osobowym składzie ruszamy w trasę.
Przewodnicy wyposażeni w maczety idą
z przodu aby ewentualnie torować drogę.
Początek spokojny, głównie wzdłuż rzeki.
Każdy po kolei jednak poślizgnął się na
kamieniu wpadając butem do wody. Kolejny
odcinek nie był już tak przyjemny...wspinaliśmy się ostro pod górę. Biorąc pod uwagę
temperaturę, wilgotność powietrza i nasze
nie zbyt małe bagaże, trzeba przyznać że
łatwo nie było. Przyroda zmienia się wokół,
jednak my wciąż mamy wrażenie, że spacerujemy po jakimś europejskim lesie. Nawet
trochę jak w Kórniku wokół jeziora..? kiedy
mijamy lasy bambusowe i docieramy do
drzew gigantów, w końcu czujemy się egzotycznie. Jest tam bardzo głośno. Zwierzęta i
owady wydają tak dużo odgłosów, że ma się
wrażenie jakby były to jakieś maszyny... piły
w tartaku. Po kilku godzinach zatrzymujemy
się na dłuższą przerwę z lunchem. Dziś szef
kuchni serwuje wodorosty rzeczne, pędy
bambusa, ostre papryczki, a to wszystko
z dodatkiem lepkiego ryżu. Dwóch przewodników po tym odcinku zawróciło do
wioski, zatem teraz w okrojonym składzie
ruszamy w dalszą drogę. Trasa lżejsza,
bo z górki. Po drodze widzimy plantację
kauczukowców z zamontowanymi małymi
miseczkami na pniu. Przewodnik opowiada nam jak wygląda proces zbierania
kauczuku. Zdobywamy więc kolejne no-

winki. Późnym popołudniem docieramy do
maleńkiej wioski, w której planowany jest
nocleg. Już na wejściu obskoczył nas dzieci
nie dając wytchnienia do końca pobytu.
Mimo wszystko było to przyjemne widząc
ich prawdziwą radość z grania balonem
czy przeglądania zrobionych zdjęć. Dzieci
towarzyszyły nam również podczas kąpieli
w rzece popisując się przy tym swoimi umiejętnościami pływackimi. Nasz przewodnik
kolejny raz wykazał się swoimi zdolnościami kulinarnymi serwując pyszną zupę z
kwiatów bananowców (zrywanych podczas
dzisiejszego trekkingu) oraz wieprzowinę z
zieloną fasolką i czosnkiem.
Od rana znów niespodzianka: banany w
cieście, do tego kawa. Możemy startować
dalej! Agu uparcie namawia przewodnika,
żeby znalazł ogromne pająki. Widzieliśmy
kilka ładnych, dużych, nietypowych pająków, ale Agu chciała jeszcze większe.
Przewodnik w końcu zaczął wkładać ręce
do ogromnych gniazd w ich poszukiwaniach, niestety bezskutecznie. Nie ma co
i tak zasłużył na podziw z naszej strony.
Trasa powrotna była krótsza, choć
niekoniecznie łatwiejsza. Podsumowując
trekking....było bardzo miło, głównie ze
względu na ekipę. Spacer także uznałyśmy
za przyjemny, co nie zmienia faktu, że
spodziewałyśmy się czegoś innego. Chciałyśmy ciągłego przedzierania się przez
ściany zrośniętych lian i korzeni drzew, a nie
zaznałyśmy tego wielokrotnie. Po tym co
widziałyśmy już w Laosie za darmo, płatny
trekking okazał się rozrzutnością.
Wracamy do Luang Namtha, gdzie następnego dnia docierają Kamil z Mikołajem.
Zbliża się dzień wygaśnięcia naszych wiz,
więc pakujemy dobytek i stajemy na drodze
do Tajlandii.

POD NASZYM PATRONATEM

OGŁOSZENIA

KONKURS NA STANOWISKO
POBORCY JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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/OneDreamTeamDoOkolaSwiata

19

W Kórnicko-Bnińskim Bractwie
Kurkowym po raz dwudziesty piąty
walczono o tytuł Króla Żniwnego. Zarząd
Bractwa zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 14. września 2013 zaprosił do
udziału w turnieju gości z Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Na strzelnicę
przybyli: Przemysław Wojciechowski
(prezes), Bogdan Dolata, Tadeusz Marciniak, Elżbieta Zakrzewicz i Alicja Czyż
oraz fundator jednej z tarcz Marek Friebe
z małżonką.
W rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego
zwyciężył Szymon Nowacki, Marian Błaszak został I. Rycerzem, a Andrzej Tomiak
II. Rycerzem.
Szymon Nowacki z Biernatek, urodził
się 30 stycznia 1983 w Śremie. Po szkole
zawodowej, w trybie wieczorowym ukończył
szkołę średnią w Poznaniu. Jest z zawodu
blacharzem samochodowym i obecnie pracuje w firmie „Allsa”, swojego teścia Marka
Nowickiego, który w 2003 r. wprowadził
go do Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. W 2007 r. ożenił się z Katarzyną
Nowicką i mają dwuletniego syna Jakuba,
z pewnością przyszłego członka bractwa
kurkowego, ponieważ Jakub bywa już na
spotkaniach brackich. Szymon Nowicki jest
aktualnym królem powstańczym. Tytuł ten
zdobył w turnieju 6 stycznia 2013.

W otwartym turnieju o tarczę „Imieninowo-Jubileuszową” ufundowaną przez
Rocha Tarczewskiego zwyciężył Zdzisław
Jakubowski. Zbigniew Tomaszewski i
Wojciech Antczak zajęli drogie i trzecie
miejsca. Roch Tarczewski urodził się 3
września 1948 r. w Żarowie koło Świdnicy.
Był nauczycielem w Technikum Energetycznym i pracownikiem Instytutu Pojazdów
Szynowych w Poznaniu. Fundator tarczy
Roch Tarczewski świadomie zaznaczył w
regulaminie, że tarcza jest nagrodą dla
zwycięzcy. Po ogłoszeniu wyników, zwycięzca Zdzisław Jakubowski oświadczył,
iż zdobytą tarczę odstępuje fundatorowi.
Uzasadnił to szczególnym charakterem
tarczy, związanym z osobą fundatora i jego
wizerunkiem ulubionego psa. Wywołało to
oczywiste zaskoczenie i wzruszenie fundatora, który uznał postawę brata Zdzisława
Jakubowskiego za honorową i wielkoduszną. Roch Tarczewski, podziękował mu za tą
wspaniałomyślność i zadeklarował solidną
nagrodę oraz wyraził życzenie aby po jego
przejściu na „Drugą Stronę Tęczy”, tarcza
ta zawisła w strzelnicy Bractwa..
W walce o tarczę firmową ufundowaną przez Marka Friebe, właściciela firmy
ORDO z Czerwonaka zwyciężyła Alicja
Czyż. Zdzisław Jakubowski był drugi a
Andrzej Tomiak trzeci. Firma Ordo istnieje

RADZIEJEWSKI(A)
ZNACZY MISTRZ

od 1986 r. i jest Przedsiębiorstwem Komunalno-Transportowym.
Andrzej Tomiak z Bnina z okazji ukończonych 15 września 65 lat, czyli osiągnięcia wieku emerytalnego ufundował
tarczę „Urodzinową Wieku Emerytalnego”.
Zdobywcą tej tarczy został Przemysław
Wojciechowski z Poznania. Drugie i trzecie
miejsca zajęli: Tadeusz Marciniak i Marek
Baranowski. Z tej to przyczyny na zakończenie turnieju oczekiwano do północy.
				
Kazimierz Krawiarz i Roch Tarczewski

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Cytrynek
Cytrynek, to obok Tortu Opera, jedno z
ulubionych ciast rodzinnych, a ponieważ Junior
miał niedawno imieniny, nadarzyła się okazja
na upieczenie wielkiej blachy słodkości:- )
Delikatny biszkopt, brzoskwiniowa masa z
kawałkami owoców, bita śmietana i maślane
ciastka przykryte słodkokwaśnym lukrem.
Ciasto niezbyt słodkie, idealne na rodzinne
spotkania (wychodzi 30 kawałków). Cytrynek
pięknie się prezentuje, łatwo kroi i smakuje
chyba wszystkim:- ) Najlepiej przygotować go
dzień przed podaniem, aby dobrze się schłodził,
a ciastka zmiękły. Jeśli lubicie bardzo słodkie
wypieki można dodać po 2 – 3 łyżki cukru do
masy brzoskwiniowej i do bitej śmietany.
Biszkopt (można przygotować swój ulubiony)
• 5 jaj
• 150 g cukru
• 150 g mąki pszennej
• szczypta soli
• cukier waniliowy
• skórka starta z ½ cytryny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Piekarnik rozgrzać do 180ºC. Oddzielić
białka od żółtek. Białko ubić z solą na sztywną
pianę, stopniowo dodawać cukier i cukier
waniliowy. Kiedy piana będzie bardzo gęsta, a
cukier całkowicie rozpuszczony dodać kolejno
żółtka, wszystko dobrze zmiksować. Dodać
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przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia w
dwóch porcjach. Mąkę i proszek wmieszać
bardzo delikatnie łyżką (nie używać miksera!).
Masę przełożyć do prostokątnej formy o wymiarach ok. 27 x 39 cm, wyłożonej papierem do
pieczenia z lekko natłuszczonym spodem. Piec
w piekarniku ok. 20 -25 minut, do tzw. suchego
patyczka. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt
przykryć lnianą ściereczką i wystudzić.
Masa brzoskwiniowa:
• 2 puszki brzoskwiń w zalewie
• 3 budynie śmietankowe bez cukru
• 750 ml kremówki
• 3 fixy do śmietany
• 3 paczki herbatników Petit Beurre np. Jutrzenki
• 3 cytryny
• 1-1,5 szklanki cukru pudru
Brzoskwinie odcedzić . Przygotować 1 litr
soku (wykorzystać kompot z puszki i dopełnić
do 1 litra wodą), ugotować budyń, dodać sok z
2 cytryn. Dodać pokrojone brzoskwinie. Ciepłą
masę wylać na biszkopt..
Kremówkę ubić z fixami na puszystą pianę.
Bitą śmietanę wyłożyć na ostudzone masę
brzoskwiniową.
Herbatniki ułożyć na wierzchu bitej śmietany
w równych rzędach. Przygotować lukier z 6-8
łyżek soku z cytryny i cukru pudru stopniowo
dodawanego do soku.
Lukier wylać na herbatniki. Ciasto schłodzić
najlepiej przez noc, wtedy herbatniki zmiękną.
Smacznego:- )
Iza Jokiel

Zapraszam na stronę
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com
gdzie znajdziecie
wiele ciekawych i prostych
przepisów
na smaczne dania.
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DWUDZIESTY PIĄTY TURNIEJ
ŻNIWNY W KÓRNIKU

21 września 2013 roku w Poznaniu
odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w
łucznictwie dzieci. Wystartowała w nich
szóstka zawodników UKS „Jedynka-Kórnik” – SKS „Sokół” Radzewo. Trójka
z nich okazała się najlepsza w swoich
kategoriach.
Mistrzowskie tytuły wywalczyli: Agata
Radziejewska w kategorii Apacz dziewcząt,
Wojciech Radziejewski w kategorii Apacz
chłopców oraz Bartosz Radziejewski w
kategorii Orlik chłopców. Jak więc zostać
mistrzem w łucznictwie? Recepta jest bardzo
prosta – wystarczy nosić nazwisko Radziejewski bądź Radziejewska... Zarówno Agata
jak i Bartek powtórzyli sukces z roku ubiegłego. Tytuł wicemistrzowski wywalczyła coraz

lepiej strzelająca Monika Stempniak, która od
pewnego czasu depcze po piętach Agacie.
Brązowy medal zdobył Kamil Stempniak,
który jeszcze na półmetku zawodów prowadził. Tuż za podium uplasowała się Kinga
Banecka. Niestety nasz zespół nie wystawił
żadnego zawodnika w kategorii młodzik. W
dodatkowej konkurencji dnia – strzelania do
balonów, gdzie rywalizowali wszyscy uczestnicy mistrzostw – młodsi i starsi zwycięstwo
ku zdumieniu wszystkich jak i swojemu odniósł Wojtek Radziejewski, dla którego był to
chyba jeden z najszczęśliwszych dni w życiu.
Nasza drużyna podczas tych zawodów
pierwszy raz wystąpiła w nowych koszulkach
klubowych.
Karol Niemier

KÓRNICKI KLUB
KARATE
SHOTOKAN
RAVEN

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy informuje:
Szachiści z Kórnika uczestniczyli w następujących turniejach szachowych:
1-3. 08.2013 Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich w Olsztynie:
grupa D-14 Danuta Sibilska 46m 2,5 pkt,
grupa C-14 Błażej Biernacki 60m 4 pkt
grupa D 12 Bogumiła Sibilska 52m 3,5 pkt.
7-14.08.2013 XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu:
Wojciech Przybylski 2m 7pkt,
Damian Bartkowiak 12m 5,5pkt,
Dariusz Duszczak 27m 5pkt
Jakub Zgarda
37m 4pkt
Jarosław Zgarda
58m 2pkt
11-18.08.2013 Turniej szachowy w trakcie obozu szkoleniowego w Obrze:
grupa A Danuta Sibilska 7m, 4pkt uzyskała II kategorię szachową
Bogumiła Sibilska 12m 1pkt,
grupa C Martyna Bartkowiak 7m 4pkt, uzyskała V kategorię szachową
		
Zuzanna Bartkowiak 10m 4pkt, uzyskała V kategorię szachową.
Gratuluję uzyskanych kategorii szachowych.
6-15.09.2013 Drużynowe Mistrzostwa Polski-II Liga Seniorów w Poroninie:
Drużyna z Kórnika ostatecznie zajęła 27 miejsce nie utrzymując się w II lidze zdobywając
7pkt meczowych i 24 pkt na szachownicach. Drużyna startowała w składzie:
I szach. Dominik Płończak k-2200, Elo-2193: ind. 37 m 6pkt
II szach. Damian Bartkowiak k-2200, Elo-2152: ind. 171 m 2,5pkt
III szach. Bartosz Przybylski I-2000, Elo-2097: ind. 56 m 5,5pkt
IV szach. Dariusz Duszczak I-2000, Elo-1941: ind. 102 m 4,5pkt
V szach. Mateusz Płończak I-2000, Elo-1963: ind. 201 m 1pkt
VI szach. Maria Cholewa
I-1900, Elo-1878: ind: 138 m 3,5pkt
rezerwowy Jakub Zgarda
I-2000, Elo-1859: ind. 201 m 1pkt.
Drużyna gra w składzie 6-osobowym. Życzę powrotu do II ligi w 2014 roku.

Rozpoczęliśmy nowy sezon treningowy z werwą i zaangażowaniem, mając
nadzieję, że kolejny sezon będzie dla
naszego Klubu tak udany jak poprzedni.
Przypomnę tylko, iż w sezonie 2012/2013
zawodnicy naszego klubu zdobyli aż 48
medali w zawodach różnej rangi. Warto
podkreślić fakt, że prawie połowę bo aż 20
medali stanowią złote krążki. Niewątpliwie
największym sukcesem Klubu był udział
naszych zawodników Krzysztofa Mrugasa, Filipa Młynarczyka, oraz Aleksandry
Smoczyk w Pucharze Świata w Mediolanie.
Przypomnę że z tak prestiżowego turnieju
wróciliśmy z dwoma brązowymi medalami.
Obecnie prowadzimy nabór nowego
rocznika do Klubu. Zapraszamy dzieci i
młodzież na treningi które odbywają się we
wtorki i czwartki od 18.00 – 19.00. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Uwaga specjalnie dla was miesiąc treningów gratis!!!
12.10.2013 r. w OAZIE nasz Klub po
raz pierwszy w historii organizuje ogólnopolski turniej Karate dzieci i młodzieży.
Dla kibiców wstęp wolny!!! Serdecznie
zapraszamy.
Za pośrednictwem gazety chcielibyśmy
serdecznie podziękować zaprzyjaźnionemu
klubowi UKS TKD TAEKWONDO KÓRNIK
za wypożyczenie maty na turniej dla przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy.

Ryszard Bartkowiak

Info. Jacek Kruk
Tel. Nr 509 890 888
lub mijagi3@go2.pl ,
www.karateraven.pl

4 października 2013 r.
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SZCZYPIORNIAK PO KÓRNICKU
W piłkę ręczną gra się obecnie w hali.
Niestety ze względu na remont hali OAZA
mistrzostwa szkół podstawowych gminy Kórnik
musiały się odbyć na otwartym boisku w Domu
Dziecka w Bninie. Dzięki gościnności p. dyrektor
Doroty Pielichowskiej - Borysiewicz uczniowie
mieli zapewnioną ciepłą herbatkę i słodkości.
Te dwudniowe zawody (19/20.09.2013 ) o
prawo reprezentowania gminy w zawodach
powiatowych i zdobycia punktów do współzawodnictwa sportowego szkół były pełne emocji
i zaciętej walki.
Dziewczęta
Pierwsze miejsce i prawo reprezentowania gminy w powiecie wywalczyła Szkoła
Podstawowa w Radzewie w składzie: Monika
Stempniak, Lidia Wiśniewska, Katarzyna Karaś-bramkarka, Weronika Niemier, Amanda
Kolasińska, Agata Radziejewska, Weronika
Matuszewska, Sylwia Rumińska, Kinga Banecka. Szkoła z Radzewa wygrała 3:2 z SP Bnin,
7:1 z SP Szczodrzykowo i zremisowała z SP 1
Kórnik 1:1.O tytule mistrzowskim decydowała
mniejsza ilość strzelonych bramek przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Kórniku, która to zajęła
miejsce drugie. Wyniki meczy tej szkoły: Kórnik-Szczodrzykowo 4:2, Kórnik –Bnin 3:2 i remis
1:1 z Radzewem. Szkoła z Bnina była trzecia
wygrywając 7:1 z Szczodrzykowem-4 m.
Bramki w całym turnieju strzelały: Monika
Stempniak z Radzewa, Weronika Sikorska
z Bnina oraz Jagoda Tomczak z Kórnika po
7, Lidia Wiśniewska z Radzewa i Weronika
Andrzejewska z Bnina po 4, Oliwia Tórz i Julia
Macuda z Szczodrzykowa po 2, Kaczorowska
Kinga z Kórnika- 1.
Chłopcy
Bezkonkurencyjna była ekipa Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Tylko szkoła z
Radzewa nawiązała walkę z nimi przegrywając
mecz 2:3. Pozostałe mecze kórnicka drużyna
wygrała: z Bninem 6:0 i z Szczodrzykowem
5:0.Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Radzewie wygrywając 1:0 z Bninem i 5:3 z
Szczodrzykowem. Szkoła z Bnina była trzecia
pokonując Szczodrzykowo 6:4 .
Bramki dla szkół zdobywali: dla KórnikaBartosz Zgarda -6, Roman Kapusta-3, Szymon
Zimniak-2, Alan Dąbkiewicz -1, dla Radzewa
Tomasz Siejak- 5,Wojciech Radziejewski-3,

dla Bnina- Mateusz Machunik -2, Wiktor
Kościelski2,Kuba Walkowiak,1,Jan Grzembowski-1
oraz dla Szczodrzykowa- Marcel Politowicz-3, Krzysztof Wesołowski-2, Nikodem
Borzeszkowski i Bartek Kupiecki po 1.
Zawody otwierała i dyplomy oraz puchar
przechodni wręczała p. dyr. szkoły z Radzewa Krystyna Kiełpińska, Zawody sędziowali
nauczyciele szkół uczestniczących w turnieju.
KÓRNICKIE „ORLIKI” AWANSOWAŁY
Zespół chłopców z klas 5 i młodszych ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wygrał
kolejny turniej Orlika w Śremie. Tym samym
awansowali do zawodów półfinałowych tej
imprezy. Kolejny start 26 września 2013 w
Poznaniu na Golęcinie.
Z kolei dziewczęta Szkoły Podstawowej w
Radzewie grały we Wrześni zajęły w turnieju
miejsce trzecie i nie awansowały dalej do
rozgrywek. Grały ze szkołami specjalizującymi
się w tej dyscyplinie: remis z Wrześnią 0:0,
przegrane mecze z Grabowem Królewskim
1:3, bramkę strzeliła Klaudia Olejniczak i 0:1 z
Czerwonakiem.
GMINNY CZWÓRBÓJ
LEKKOATLETYCZNY.
Pogoda dopisała. O przygotowanie bieżni
i skoczni zadbali pracownicy OSiR w Kórniku.
Wszyscy uczniowie ukończyli konkurencje (
60m, w dal, p. palantowa, 600m dz. i 1000m
chł.).Są to zawody drużynowe. Wyniki przelicza
się na punkty za każdą konkurencję. Suma
punktów uzyskanych przez 5 uczniów decyduje
o miejscu szkoły.
Punktacja dziewcząt.
Zwycięstwo reprezentacji Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie- 968 pkt. Startowały:
Julia Macuda-243 pkt., Oliwia Tórz-221 pkt.,
Dominika Sosnowska-209 pkt., Aleksandra
Mitek-171 pkt. Patrycja Matela-124 pkt.( Zuza
Hoza-112 pkt.)
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku-Bninie -857 pkt, trzecie szkoła z
Kórnika-714 pkt. a czwarte z Radzewa 651 pkt.
Punktacja chłopców.
Pierwsze miejsce w składzie : Bartosz Zgarda-197 pkt., Szymon Zimniak-164 pkt, Rafał
Rozmiarek-150 pkt., Łukasz Nowak-141 pkt.,Filip Młynarczyk-115 pkt (Marcin Lejman-110)
Drugie miejsce reprezentacja Szkoły Pod-

stawowej w Szczodrzykowie -681 pkt, trzecie
-szkoła z Bnina-681 pkt. a czwarte z Radzewa
395 pkt.
Ciekawsze wyniki: 60 m – Julia Macuda-9,06 sek. z Szczodrzykowa i Wiktoria
Nawrocka z Bnina-9,28 sek. oraz Zgarda
Bartosz z Kórnika i Mateusz Walkowiak z Bnina
po 8,88 sek.
Skok w dal-Wiktoria Nawrocka z Bnina-3,88
m oraz Bartosz Zgarda z Kórnika- 4,07m.
Rzut piłką palantową-Aleksandra Mitek z
Szczodrzykowa-35m i Weronika Sikorska z
Bnina-33 m oraz z Kórnika Szymon Zimniak
46 m i Łukasz Nowak -40 m.
Bieg na 600m-Wiktoria Nawrocka z Bnina-1:59,54 sek., Julia Macuda z Szczodrzykowa-2:01,64 sek. oraz Tomasz Siejak
z Radzewa-3:41,81 sek.i Marcel Łagoda z
Bnina-3:44,07 sek. Gospodarzem zawodów
była Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku wraz
z szkołą z Bnina. Imprezę otwarła dyr. Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku p. Ewa Szybiak
- Lewandowska.
Gospodarze zadbali, by po trudach uczniowie posilili się drożdżówkami i wypili ciepłą herbatkę. Najlepsze szkoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy a uczniowie, którzy zdobyli największą
ilość punktów otrzymali drobne upominki z
Promocji Kórnik.
POWIATOWE MISTRZOSTWA
LEKKOATLETYCZNE SPG
Na stadionie Malty w Poznaniu odbyły się
lekkoatletyczne zawody szkół ponadgimnazjalnych. Startowali także uczniowie Zespołu
Szkół w Kórniku. Złoty medal w biegu na
400 m wywalczył Chrystian Pluta, srebrne
medale zdobyli: Dominik Potocki w skoku w
dal i Agnieszka Smolińska w biegu na 1500 m
oraz brązowe Beata Jakubowska na 200 m i
Weronika Płóciennik w skoku wzwyż.
POWIATOWE SZTAFETOWE
BIEGI PRZEŁAJOWE
Zawody odbyły się na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kórniku. Organizatorem
imprezy z udziałem 600 uczniów ze wszystkich typów szkół powiatu poznańskiego był
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku. Pogoda
dopisała. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wf
ze wszystkich szkół gminnych i przy pomocy
Młodzieżowych Organizatorów Sportu z gimnazjów zawody przeprowadzono sprawnie. Nad
zdrowiem czuwała służba medyczna z naszych

nr 17/2013

szkół. Miejsca naszych szkół na tle powiatu.
SZKOŁY PODSTAWOWE- w sztafecie
biegało 10 osób (5dz.+5 chł.)z 20 szkół:
4m. SP Szczodrzykowo, 8 m. -SP1 Kórnik,
19 m. SP 2 Kórnik-Bnin, 20 m.- SP Radzewo
GIMNAZJA- biegały osobno dziewczęta (
10 osób) z 15 szkół z 14 szkół w powiecie
Dziewczęta -4 m. Gimnazjum Kórnik i 14
m. Gimnazjum Robakowo.
Chłopcy – 2 m. Gimnazjum Kórnik, 3 m.
Gimnazjum Robakowo
SZKOLY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta -4 m- ZS-LO Kórnik chłopcy –
5m ZS-LO Kórnik
ARA
MISTRZOSTWA GMINY KÓRNIK
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH
W piątek 27 września na terenach leśnych
w okolicy Gimnazjum w Robakowie odbyły
się mistrzostwa gminy w indywidualnych biegach przełajowych dla uczniów gimnazjum w
celu wyłonienia reprezentacji na mistrzostwa
powiatu.
Oto wyniki: dziewczęta klasy I-II
1. SZYMCZAK NATALIA G. KÓRNIK
2. ZAWIERUCHAANGELIKA G. ROBAKOWO
3. BURSZTYN OLGA G. ROBAKOWO
4. RYMELSKA MARTA G. ROBAKOWO
DZIEWCZĘTA Klasy III
1. ZAWIERUCHA MAŁGORZATA G.ROBAKOWO
2. WARTERESIEWICZ MARIA G. KÓRNIK
3. KALINOWSKA MICHALINA G. KÓRNIK
4. KUBERACKA MARTYNA G. KÓRNIK
CHŁOPCY KLASY i-ii
1. NORKIEWICZ JACEK G. ROBAKOWO
2. SUŁKOWSKI JAKUB G. KÓRNIK
3. DEC HUBERT G.KÓRNIK
4. ŻYTO MATEUSZ G.KÓRNIK
CHŁOPCY KLASY III
1. MACIEJEWSKI ARTUR G.KÓRNIK
2. SZYMANKIEWICZ JAKUB G. ROBAKOWO
3. PIESIAK ARTUR G. KÓRNIK
4. JASKUŁA RAFAŁ G. ROBAKOWO
Wszyscy wymienieni zawodnicy i zawodniczki uzyskali awans do mistrzostw powiatu,
które odbędą się 16.10 w Poznaniu na Malcie.
Najlepszym uczniom dyplomy wręczała v-ce
dyrektor szkoły Pani Agnieszka Byczyńska
Paweł Pawlaczyk

4 października 2013 r.

WIOŚLARSKIE ZMAGANIA
Na torze regatowym Malta znowu gościli
wioślarze. 29 września 2013 r. odbyły się
MIĘDZYWOJWEÓDZKIE MISTRZOSTWA
MŁODZIKÓW, w których startowały nasze
zawodniczki. Czwórka podwójna popłynęła w
składzie Ania i Zuza Rozmiarek, Kasia Suszka
i Jola Lester. Po walce z koleżankami z klubów poznańskich i kaliskiego, zajęły I miejsce
i zdobyły złoty medal. Następnie przesiadły
się na mniejsze łódki i startując na dwójkach
podwójnych zajęły II miejsce (Ania i Zuza
Rozmiarek ) oraz III miejsce (Bogusia Sybilska
i Kasia Suszka).
W tym samym dniu odbywały się

MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA W
WIOŚLARSTWIE dla starszych zawodników.
W wyższej kategorii Kórniczanie walczą w
barwach „Posnanii RBW”. Juniorzy i juniorzy
młodsi z zawodów przywieźli 14 medali, w tym
8 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe. Na uwagę
szczególnie zasługuje Karolina Zawada, która
z zawodów wróciła z trzema złotymi medalami.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom
gratuluję a chętnych do uprawiania wioślarstwa
zapraszam na Faceeboka (facebook.com/UksDwojkaKornik), gdzie znajdują się informacje
dotyczące treningów.
MI
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BIEGAJ Z BRYLANTEM
Słoneczne, leniwe lato to już tylko mgliste wspomnienie. Przed nami perspektywa
szarych długich wieczorów zagryzanych
chipsami w celu pokrzepienia serc i tłuszczowych wałków. Taka jest natura rzeczy
jej cykl i nic tego nie zmieni. No chyba, że
wspólne, rekreacyjne bieganie. Klub biegowy Brylant Kórnik wspólnie z Centrum
Oaza organizują w każdy niedzielny poranek (godz. 9:00) wspólne bieganie. Może
przyjść każdy bez względu czy zaczyna

dopiero biegać czy obiegł już galaktykę
dookoła 2 razy. Wspólna rozgrzewaka,
spokojny bieg na dystansie od 3 do nastu
kilometrów. A po drodze dużo rozmów na
tematy nie tylko biegowe.
Każdy uczestnik otrzymuje wejściówkę
uprawniającą go do skorzystania w ciągu 7
dni z basenu za jedyne 5 zł bez limitu czasu.
Deszcz, upał, jeseń, zima. Jesteśmy tam w
każdą niedzielę. Dołącz do nas.
Tomasz Siuda
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Aquanet SA zaprasza mieszkańców Gminy Kórnik
do odwiedzenia zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków
przy ul. Szkolnej w Borówcu!
Będzie to możliwe zaraz po „Uroczystym Otwarciu” obiektu,
we wtorek 15 października 2013 roku o godz. 14:00*.
Liczba miejsc ograniczona!
Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu obiekt, który w ciągu ostatnich
trzech lat przeszedł gruntowną rozbudowę i modernizację. Zadanie zostało zrealizowane przy finansowym współudziale Unii Europejskiej
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października br. (czwartek):
- mailowo: marketing@aquanet.pl
- lub pod numerem telefonu 61 8359 346.

REDAKTOR NACZELNY:
Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail:
korniczanin@kornik.pl

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.
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Wozownia
NIECZYNNA
Strazakom OSP Kamionki w imieniu
braci kolarskiej korzystajacej z uroków
jazdy po BRR pragnę złożyć podziękowania za „wyrychtowanie” mostku nad rzeka
Gluszynka.
Znow mozna bezpiecznie przeprawic
sie na druga stronę.
Oby wiecej nie powtórzył sie akt
wandalizmu utrudniajacy jazdę i spacer
na ringu.
Tomasz Grzeskowiak

Ogłoszenia
DROBNE

*Oddam w wynajem mieszkanie dwupokojowe 45 m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Oddam w wynajem lokal na pomieszczenia biurowe 45 m². Tel. 501 645 939
*Naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
*Okna i drzwi PCV, demontaż i montaż, obróbka. Rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, vertikale. Tel. 501 645 939
*Sprzedam dom w szeregowej zabudowie 170 m²+ przybudówka 45 m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Sprzedam pralkę automatyczną Amica, w dobrym stanie, tanio. Tel. 513 025 455
* Ford Escort Kombi 1997 r. sprzedam. Tel. 61 8171416
*W poniedziałek 16.09.2013 zgubiłam w okolicy Przychodni Zdrowia w Kórniku czarny portfel z logo PZU. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel. 513 182 992
*Wydam 2 okna plastikowe, porozbiórkowe, kompletne w b. dobrym stanie - rozmiar około 1m x 1,5m. Tel. 501004404
*Nauka obsługi programu Adobe Photoshop - szeroki zakres zastosowania bróbka zdjęć, do projektowania oraz Adobe Illustrator i Indesign. Tel. 501004404
*Pokój do wynajęcia w ścisłym centrum Kórnika Tel. 789229351
*Atrakcyjny po remoncie dom na wsi sprzedam blisko Środy Wlkp. Green House Tel. 601714766
*Sprzątanie domów, mieszkań - Borówiec i okolice. Tel. 886 696 527
*Sprzedam suknie ślubną białą z welonem rozmiar w biuście 44. Tel. 794003064
*Sprzedam suknię wieczorową z szalem kolor czekoladowy. rozm. 38. Tel. 794003064
*Sprzedam monety 4 kórniki z 2008 r. Tel. 794003064
*Piękna sukienka na wesele i inne imprezy, łososiowa z czarnym paskiem. rozm. 36-38. Tel. 794003064
*Sprzedam skrzynki plastikowe 15 kg i 5 kg. Tel.794003064
*Kompleksowa budowa dachów, eternit, zabudowa poddaszy, szybko, tanio, fachowo. Tel. 513-540-581
*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
*Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea (Swarzędz/Łowęcin) zatrudni szwaczki. Pon.-pt. 8.00-16.00 tel. 692 533 034
*Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea (Swarzędz/Łowęcin) zatrudni do obsługi maszyny krojącej tkaniny. Pon.-pt. 8.00-16.00 Tel. 692 533 034
*Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea (Swarzędz/Łowęcin) zatrudni magazyniera ze znajomością komputera; rekrutacja@tombea.com
*Sprzedam wkład kominowy z blachy żaroodpornej. Tel. 691 758 053
*Sprzedam obrabiarkę do drewna „prexer 208”. Tel. 691 758 053
*Poszukuję osoby do pomocy w wykończeniu budowanego domu w Kórniku. Tel. 666-859-859
*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
*Sprzedaży działki budowlanej z warunkami zabudowy 1200m², korzystnie położona w Czmoniu. Tel. 788722602
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże. mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Pokój do wynajęcia 18m² kompletnie umeblowany + TV w centrum Kórnika Tel. 789229351
*Sprzedam książki Harleqiny, 300 szt. po 0,50 gr. za sztukę. Tel. 790 244 776
*Poszukujemy mieszkań, domów dla naszych klientów Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Działki pod lasem blisko Środy Wlkp, różne wielkości 55000zł Green House 601 714 766
*Dom po remoncie w Dębiczku 175m² 375000zł do negocjacji Green House Nieruchomości 601 714 766
*Mieszkanie 2pok 70m² do wynajęcia Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Kórnik/Bnin ładne mieszkanie na sprzedaż 3 pok 50m² Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Błażejewko mieszkanie na sprzedaż 63m² 3pok parter blisko jeziora Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Poszukujemy działek dla naszych klientów Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Usługi remontowa budowlane. Malowanie, szpachlowanie, układanie płytek. 669657624
*Sprzedam suknię ślubną ecru, według własnego projektu, rozm. 34/36 na wzrost 160 cm. Welon Ecru obszyty lamówką gratis! Cena 400 zł Tel. 726 067 093
*Taksówka osobowa, Kórnik. Tel. 696973600
*Firma ogólnobud. zatrudni na kieronika- „Majstra” ze znajomością j. niemieckiego, z prawem jazdy. Tel. 733 501 417, 530 766 003. Praca na terenie Niemiec.
*Sprzedam tapczan narożny. Tel. 885 539 962, 61 8170 105

ceny biletów:
normalny - 14 zł
ulgowy
- 7 zł
rodzinny - 30 zł
(rodzice
+ dwoje dzieci do 18 roku życia)

nr 17/2013

WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz

Krawiarz,
Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Stanisław
Duszczak
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel.
(67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.
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Kórniczanina ukaże się
25 października 2013 r.
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do 18 października 2013 r.
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WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Szczytniki ul. Jeziorna 9 telefon 609 663 300
aptekaszczytniki@gmail.com
Pielęgniarki Środowiskowe „SALUS”
Ul. Poznańska 34A/1
tel.618170101 lub 601472202
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032,
61 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76

INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE

Biblioteka Kórnicka PAN
uprzejmie informuje,
że muzeum w Kórniku
od 1 października otwarte jest:
od wtorku do niedzieli:
10.00-16.00
(ostatnie wejście 15.30)
w poniedziałki
muzeum nieczynne

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
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WYNIKI
Kat. Żak - Open
1 Długa Adam
KTK Kalisz
2 Wojtysiak Dawid MLUKS As Biadki
3 Majewski Kacper KKS Gostyń
4 Jędryczka Łukasz KKS Gostyń
5 Kowalska Julia KTK Kalisz
Kat. Żak dziewczęta
1 Kowalska Julia KTK Kalisz
2 Przygoda Katarzyna KLTC Konin
Kat. Młodzik
1 Musielak Marcel UKS Trójka Jarocin 27 pkt
2 Ruta Krystian
KK Tarnowia 24 pkt
3 Kostański Mateusz KLTC Konin 5 pkt
4 Kordus Kamil
KKS Gostyń 3 pkt
5 Richter Wiktor Kozminianka 1 pkt

26

9 Jan Łamaszewskil UKS Jedynka Limaro
Kórnik
10 Mikołaj Ratajczak UKS Jedynka Limaro
Kórnik
Kat. Młodziczka
1 Przybylak Karolina KKS Gostyń 20 pkt.
2 Bielawska Klaudia Kożminianka 13 pkt
3 Golec Joanna UKS Jedynka Limaro Kórnik
4 pkt
4 Radzicka Gracjana UKS Jedynka Limaro
Kórnik 1 pkt
5 Garczarek Zuzanna KS Tarnowia 1 pkt
7 Szymczak Natalia UKS Jedynka Limaro
Kórnik
8 Ryszewska Sandra UKS Jedynka Limaro
Kórnik
Kat. Juniorka Młodsza
1 Weronika Humelt UKS Koźminianka
Kat. Junior Młodszy
1 Korcz Szymon UKS Jedynka Limaro Kórnik
30 pkt
2 Sójka Mikołaj KTK Kalisz 19 pkt
3 Czubak Dawid KTK Kalisz 13 pkt
4 Kuśmirek Bartosz KTK Kalisz 11 pkt
5 Matusiak Sebastian NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki 7 pkt
Kat. Juniorka- open
1 Płosaj Nikol UKS Jedynka Limaro Kórnik
21 pkt
2 Radzicka Natalia UKS Jedynka Limaro
Kórnik 16 pkt
3 Pietrzak Łucja UKS Kożminianka 14 pkt
4 Żegleń Viktoria UKS Jedynka Limaro Kórnik
4 pkt
5 Nowotarska Natalia UKS Jedynka Limaro
Kórnik 3 pkt
Kat. Junior
1 Pawlak Tobiasz KTK Kalisz 26 pkt
2 Wolny Karol KKS Gostyń 17 pkt
3 Chodyła Bartosz KTK Kalisz 16 pkt
4 Radzicki Adam UKS Jedynka Limaro Kórnik
12 pkt
5 Wewiór Patryk KTK Kalisz 10 pkt
Wyścig Duński - junior
1 Wewiór Patryk KTK Kalisz
2 Wolny Karol
KKS Gostyń
3 Matuszak Patryk UKS Jedynka Limaro
Kórnik

OGŁOSZENIA / SPORT

SPORT

KOLARSKIE ŚWIĘTO W KÓRNIKU

Już po raz XVI na Kórnickim rynku odbyło
się Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar
Burmistrza Kórnika i zarazem VIII Memoriał
znanego trenera kolarskiego Franciszka
Przecinkowskiego, oraz XLI Wielki Festyn
Rowerowy Dla Dzieci.
W imprezie udział wzięło 172 zawodników
z 14 klubów. Zawodnikom tradycyjnie dopisała
piękna pogoda. Wszystkie wyścigi zostały
rozegrane bardzo sprawnie i planowo zgodnie
z harmonogramem i bez żadnych przeszkód.
Sporą atrakcja dla kibiców był wyścig kobiet
o memoriał Franciszka Przecinkowskiego,
w którym wspaniałą rywalizację stoczyły zawodniczki gospodarzy, reprezentantki Polski
na Mistrzostwa Świata i Europy z aktualną
Mistrzynią Europy w torowym omnium Łucją
Pietrzak z Koźminianki. W ostateczności zwyciężyła najbardziej pechowa reprezentantka
Polski na Mistrzostwa Świata Nikol Płosaj,
przed swoją koleżanką Natalią Radzicka i Łucją
Pietrzak. Najliczniejszą kategorią okazał się
wyścig młodzików który zgromadził na starcie
31 zawodników. Gośćmi honorowymi byli pani
Barbara Przecinkowska, żona memoriałowego
bohatera, oraz założyciel kolarstwa w Kórniku
w roku 1978, pierwszy trener Roberta Taciaka,
Kazimierz Gogolewski.
Najmłodszy uczestnik festynu rowerowego
był Jacek Schmidt (24.11.2011), syn byłego
mistrza Europy Tomasza Schmidta.

Wyniki XLI Wielkiego Festynu Rowerowego Dla Dzieci – Kórnik 29.09.2013
Dzieci do lat 4
1 2009 Grzempa Roksana
Kórnik
2 2010 Walczak Cezary Puszczykowo
3 2010 Przybyłek Gabriwl
Kórnik
4 2009 Humelt Amanda Koźminek
5 2010 Zięta Nikodem
Kórnik
Najmłodszy uczestnik
11 24.11.2011 Schmidt Jacek Poznań
Dzieci do lat 6
1 2007 Zimny Stanisław
2 2008 Stypczyńska Julia
3 2007 Skoczylas Antoni
4 2007 Suszyński Jakub
5 2007 Kasprzak Piotr

Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kotlin

Dzieci do lat 8
1 2006 Michalak Marta Borowiec
2 2005 Michałowski Patryk Kórnik
3 2005 Kaczmarek Ida Swarzędz
4. 2006 Szlecht Dawid Kórnik
5.2005 Śmieszek Laura Grodzisk Wlkp.
Dzieci do lat 10
1 2003 Matuszak Piotr
Śrem
2 2004 Golec Bartosz
Jarocin
3 2004 Mazurek Jakub
Czapay
4 2003 Wartecka Zofia
Kórnik
5 2003 Anna Osajda Kórnik
ORGANIZATORZY:
1. UKS Jedynka Limaro Kórnik
2. GMINA KÓRNIK
3. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI
4. KCSiR „OAZA” Kórnik
5. OSiR w Kórnku
SPONSORZY IMREZY:
1. Gmina Kórnik
2. BCM :Nowatex” Puszczykowo
3. Euro Bike – Piotr Pawlak
4. Firma BDC - Legionowo
5. Hotel „Rodan”
6. Firma „Raben”
7. Firma LIMARO
7. Michał Lewandowski
8. Ryszard Pawlak
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Opowieścią „ALBANIA - piękna nieznajoma” chcę pokazać Albanię - kraj owiany złą sławą, przez kilka dekad
odizolowany od reszty świata, kraj będący bodaj ostatnią
tajemnicą XXI-wiecznej Europy - jako rejon przepięknej
przyrody, przyjaznych ludzi i miejsce bezpieczne dla
chcących tam podróżować.
Albanię przemierzam z rodziną od wielu lat i tu spełniły
się nasze marzenia o ciszy, spokoju, nieskażonej cywilizacją przyrodzie. Znajdziemy w niej wszystko: niezmierzone
góry, majestatyczne kaniony, dzikie plaże, zapierające
dech widoki.
Pokażę Albanię tę turystyczną i tę niedostępną. Ponieważ podróżujemy
samochodem terenowym, mamy możliwość dotarcia
tam, gdzie nie spotkamy przez wiele godzin żywej istoty,
gdzie piękno przyrody niezmącone jest obecnością człowieka, a pokonanie 70-ciu kilometrów to czasem 9-cio
godzinne zmagania z terenem. W kraju tym byliśmy ponad dwudziestokrotnie, przemierzyliśmy tam kilkanaście
tysięcy
kilometrów (kraj powierzchnią zbliżony do województwa
mazowieckiego)
gładkich, jak stół dróg oraz totalnych bezdroży, spotkaliśmy wielu wspaniałych i życzliwych ludzi, mamy wśród
Albańczyków wielu
znajomych. Chcę podzielić się naszymi wrażeniami,
emocjami, z pomocą zdjęć i żywego słowa, a swoim doświadczeniem służymy „namacalnie” organizując wyprawy
do najciekawszych terenów „Wrót Bałkanów”, jak zwano
dawniej Albanię.
Więcej informacji o naszych podróżach uzyskać można
na stronie:
www.fotolandia4x4.com
Andrzej Pasławski

