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KONSULTUJ KÓRNIK

SPOŁECZNE 2013
DECYDUJMY WSPÓLNIE
Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprasza
Mieszkańców Powiatu Poznańskiego
do udziału w Debacie Społecznej dotyczącej bezpieczeństwa
W spotkaniu udział wezmą m. in.:
Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
Przedstawiciele Władz Samorządowych
Debata odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 r. w godzinach od 12:00 do
14:00 w Sali OSP Kórnik, ul. 20 Października 93
W związku ze zbliżającym się „Świętem Zmarłych” w dniu 1 listopada, nastąpi zamknięcie części ulic,
celem bezpiecznego ruchu pieszych zdążających na cmentarze.
1. Odcinek ul. 20 Października od skrzyżowania z ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej ( ruch jednokierunkowy );
2. Ul. Steckiego od skrzyżowania z ul. 20 Października do remizy OSP ( ruch jednokierunkowy );
3. Ul. 20 Października ( odcinek od ul. Steckiego do Średzkiej ) – tylko ruch pieszy;
Wymienione ulice zabezpieczane będą siłami funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji w godz. 12.00 do 16.00.
Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, by reagowały na polecenia funkcjonariuszy i nie stwarzały zagrożeń
w ruchu pieszym i kołowym.
Straż Miejska

11 listopada, w dniu 95-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
o godz. 18:00 odprawiona zostanie w Kolegiacie Kórnickiej uroczysta msza św.
Po liturgii, w asyście orkiestry harcerskiej poczty sztandarowe, delegacje
oraz wszyscy chętni uczestnicy obchodów przejdą
z Kolegiaty pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Wcześniej, bo o godzinie 16:00 w Zamku Kórnickim odbędzie się finał
organizowanego przez kórnicki hufiec ZHP konkursu recytatorskiego „Wpisani w Historię”.
Po prezentacji nagrodzonych uczestników wystąpi chór Castellum Cantans.
Z okazji 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Kórnik
zaprasza
na III Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 23 listopada 2013 roku o godz. 15.00
w Strażnicy w Kórniku.
Zarząd Koła

PROSTO Z RATUSZA
Posiedzenie PLOT
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął
udział w posiedzeniu Rady Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej, która
odbyła się 10 października w Poznaniu.
Podczas obrad zaakceptowano formę
wspólnej z Metropolią Poznań prezentacji
członków PLOT na targach Tour Salon, które odbyły się w dniach 16-19 października
na terenach Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Podczas Tour Salon Gminę
Kórnik reprezentowała kierownik Wydziału
promocji Magdalena Matelska Bogajczyk.
Więcej o Tour Salon w tym numerze Kórniczanina.
Grunty pod promenadę
Przekazanie 11 października podpisano
akt notarialny w sprawie nieodpłatnego
przejęcia przez Gminę Kórnik od Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
gruntów (7760 m²) pod II etap promenady.
Nabycie praw do gruntu pozwoli na
wystąpienie do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu z wnioskiem o pozwolenie na
budowę. Urząd zabiega o dofinansowanie
tej inwestycji ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dotacji II etap promenady
powinien powstać w III kwartale 2014 r.
Jubileusz konsulatu
Na zaproszenie Ambasadora Królestwa
Danii w Polsce, pana Steena Hommena
oraz Honorowego Konsula Generalnego
Królestwa Danii w Poznaniu, pana prof.
UAM dr hab. Krystiana Ziemskiego, burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w
jubileuszu 10-lecia Konsulatu Honorowego
Królestwa Danii w Poznaniu. Uroczystość
miała miejsce 14 października w sali Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu z udziałem m. in. wojewody Piotra Florka, wicemarszałka Mateusza Klemenskiego
i samorządowców Wielkopolski.

Otwarcie zmodernizowanej
oczyszczalni
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków w Borówcu odbyło
się 15 października. Uczestniczyli w nim
między innymi przedstawiciele samorządu
Kórnika: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radni, pracownicy Urzędu Miejskiego,
oraz przedstawiciele sp. Aquanet pod
przewodnictwem prezesa zarządu Piotra
Chudzińskiego oraz przewodniczącego
rady nadzorczej Pawła Rzepki.
Goście zwiedzili obiekt i zapoznali
się z przebiegiem procesu oczyszczania
ścieków.
Tego samego dnia zwiedzanie zmodernizowanej oczyszczalni umożliwiono
zainteresowanym mieszkańcom naszej
gminy. Więcej na temat modernizacji w tym
numerze Kórniczanina.
Więcej linii autobusowych
Na zaproszenie prezes Beaty Urbaniak
17 października w siedzibie spółki Kombus
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radni
spotkali się z przedstawicielami poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
Dyskutowano na temat uruchomienia
dodatkowych linii autobusowych obsługujących Borówiec, Kamionki, Szczytniki i Koninko. Zgodnie z ustaleniami ilość kursów
ma się podwoić w porównaniu z obecną
ich liczebnością. Będzie to się wiązało z
przeznaczeniem na ten cel około 280 tys.
zł w budżecie gminy na 2014 rok dla ZTM.
ZTM zleci tę usługę naszej spółce Kombus.
Debata o bezpieczeństwie
Tego samego dnia gościli w Urzędzie
Miejskim: mł. insp. Roman Kuster - Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Naczelnik
Wydziału Prewencji nadinsp. Hubert Haegenbarth oraz zastępca komendanta kórnickiego komisariatu Robert Kaźmierczak.

Przedstawili oni propozycję zorganizowania
w Kórniku debaty społecznej dotyczącej
bezpieczeństwa. Zgodnie z ustaleniami
odbędzie się ona 7 listopada 2013 roku w
godz. 12:00-14:00 w sali OSP w Kórniku. W
spotkaniu udział wezmą m. in. Wojewoda
Wielkopolski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz przedstawiciele władz
samorządowych. Do debaty zapraszamy
wszystkich mieszkańców.

Z RATUSZA

DEBATY

Dodatkowe inwestycje Aquanetu
Burmistrz Jerzy Lechnerowski i kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak
spotkali się 17 października z osobami
odpowiedzialnymi za inwestycje Aquanetu.
Dyskutowano na temat zagospodarowania
dodatkowych środków na inwestycje. Sumę
760 tys. zł zdecydowano przeznaczyć na
budowę kanalizacji w ul. Zwierzynieckiej,
w okolicy działek należących do Gminy
Kórnik, oraz na budowę kanalizacji części
ul. Katowickiej w Dziećmierowie.
80 lat ID PAN w Kórniku
W dniach 21-23 października obchodzono 80 lecie Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. W otwarciu obchodów, w ceremoniach
odsłonięcia w Kórniku tablicy poświęconej
prof. Bugale i nadania imienia prof. Tadeusza Przybylskiego polanie edukacyjnej
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Trzydniowa impreza ściągnęła do Poznani i
Kórnika liczne grono związanych z dendrologią i naukami pokrewnymi naukowców.
Integralną częścią obchodów była konferencja naukowa „Biologia i Ekologia Roślin
Drzewiastych”, która odbyła się w Ośrodku
Nauki PAN w Poznaniu. Organizatorem
konferencji był Instytut Dendrologii PAN, a
komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli prof. dr hab. Jacek Oleksyn i dr Andrzej
M. Jagodziński.
Opr. ŁG

74. rocznica zbrodni
W dniu 20 października br. minęła 74-ta rocznica rozstrzelania
przez hitlerowców mieszkańców Kórnika i okolic. Uroczystości
związane z rocznicą rozpoczęły się o godz. 11.30 przed ratuszem
w Kórniku, na którym znajduje się tablica upamiętniająca ofiary
tego tragicznego wydarzenia. Jak powiedział burmistrz Jerzy
Lechnerowski, otwierający uroczystość, dzień 20 października
1939 roku był najtragiczniejszym dniem w historii ziemi kórnickiej,
gdyż rozstrzelanych zostało przez hitlerowców 15 mieszkańców
Kórnika i okolic. Burmistrz odczytał nazwiska 15 rozstrzelanych,
którzy zginęli pod murem kórnickiego ratusza i dodał, że Roman
Gawron został rozstrzelany w Mosinie.
Następnie licznie przybyłe delegacje przedstawicieli kombatantów, samorządu, szkół, organizacji społecznych i kórnickich firm, by
oddać hołd pomordowanym, złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą
rozstrzelanych. Delegacje udały się także na cmentarz parafialny,
gdzie złożono kwiaty na mogile rozstrzelanych.
MMB
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Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu
została wybudowana w 1989 r., a jej przepustowość wynosiła wtedy 580 m3/dobę.
Pierwsza jej rozbudowanastąpiła w 1999
r., co pozwoliło zwiększyć przepustowość do
2000 m3/dobę. Druga modernizacja, warta
prawie 37 mln zł, została dokonana w latach
2010 – 2013 przy finansowym współudziale
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki
niej średnia przepustowość wzrosła do 4000
m3/dobę (4 mln litrów), co szacunkowo odpowiada ilości ścieków odebranych od ok.
28 000 mieszkańców. Powierzchnia terenu
oczyszczalni wynosi nieco ponad 2 ha.
Oczyszczalnia jest oparta na technologii
mechaniczno-biologicznej. Oczyszczone
ścieki trafiają do Strumienia Kamionka (czyli
Głuszynki). Jak zapewniają administratorzy obiektu, technologie zastosowane w
oczyszczalni ścieków w Borówcu pozwalają
uzyskać „na wyjściu” wodę o parametrach

II klasy czystości czyli czystszej niż woda
płynąca w Głuszynce..
Inwestycja została zrealizowana w
dwóch etapach, z zachowaniem ciągłości
pracy oczyszczalni. Jej Wykonawcą była
firma Instal Kraków S.A. Zakres prac objął
wykonanie robót rozbiórkowych (likwidację)
wszystkich dotychczasowych obiektów i budowę nowych wraz z zagospodarowaniem
terenu, takich jak: pompownia ścieków,
hala Krat, piaskownik, bioreaktory – 2 szt.,
osadniki wtórne – 2 szt., pompownia osadu,
stacja dmuchaw, trafostacja, zagęszczacze
grawitacyjne, stacja odwadniania osadu,
budynek socjalny, biofiltry.
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Borówcu została dokonana
ze względu na brak możliwości przejęcia
zwiększonej ilości ścieków, wynikającej z
rozbudowy systemu kanalizacyjnego na
terenie gminy Kórnik, jak również z powodu
złego stanu technicznego urządzeń oczysz-

czalni oraz obciążenia dużym ładunkiem
zanieczyszczeń, dopływających do obiektu.
Ponadto, na terenie oczyszczalni znajdowały
się obiekty nieużytkowane, takie jak: wiata
kompostowni osadu oraz stare laguny osadowe, które wpływały negatywnie na stan
środowiska, a także na walory estetyczne
obiektu. Inwestycja umożliwi rozbudowę
sieci kanalizacyjnej i podłączenie nowych
osiedli mieszkaniowych w Gminie Kórnik.
W trakcie modernizacji, Oczyszczalnia
Ścieków w Borówcu została całkowicie
zhermetyzowana, co oznacza, że wszystkie
uciążliwe zapachowo obiekty zostały przykryte. Nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni
mogą jednak być czasami wyczuwalne, gdyż
specyfika pracy tego typu obiektu, wymaga
regularnych przeglądów urządzeń i instalacji
oczyszczających ścieki, co wiąże się z chwilową emisją odorów.
(na podstawie broszurki
wydanej przez Aquatet)

Proces oczyszczania ścieków
w zmodernizowanej
Oczyszczalni Ścieków w Borówcu

zlewczej urządzonej w budynku, który posiada halę przyjęć beczkowozów oraz halę
urządzeń technologicznych ze stacją dmuchaw służącą do napowietrzania zbiornika
ścieków dowożonych i rozdzielnią. Ścieki
dowożone spływają do hermetycznego
dwudzielnego zbiornika ścieków dowożonych, w którym zastosowano dyfuzory
drobnopęcherzykowe. Powietrze odsysane
z obudowy kontenerowej stacji zlewczej
oraz ze zbiornika ścieków dowożonych,
skierowane jest na urządzenie do oczyszczenia powietrza zużytego

usuwają pozostałe zanieczyszczenia, tj.
związki węgla, azotu, fosforu. Powietrze
do procesu oczyszczania w sposób płynny
dostarczają dmuchawy, zlokalizowane w
budynku dmuchaw. Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego spływa
ostatecznie przez komorę rozdziału do 2
osadników wtórnych. Ścieki pozbawione
zawiesiny osadu czynnego odprowadzane
są do rzeki Głuszynki, natomiast powstające
osady tłoczone są do 2 zagęszczaczy grawitacyjnych. Następnie zagęszczony osad
doprowadzany jest do odwodnienia i wywożony do suszenia na terenie Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Nie
przewiduje się składowania, magazynowania czy unieszkodliwiania osadów na terenie
zmodernizowanego obiektu.
Powstały w wyniku suszenia osadu
granulat o średnicy powyżej 2 milimetrów
jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska.
Posiada dużą wartość opałową i jest łatwy
w transporcie. Gotowy produkt można
zagospodarować na różne sposoby np.
spalać (wartość opałowa zbliżona do węgla
brunatnego) lub wykorzystać do produkcji
cementu
(na podstawie broszurki
wydanej przez Aquatet)

Dostawa ścieków
Ścieki doprowadzane są na teren
oczyszczalni grawitacyjnie dwoma rurociągami tłocznymi o śr. 300 mm ze zlewni
Kórnik, rurociągiem grawitacyjnym o śr.
800 mm ze zlewni Borówiec oraz dowożone beczkowozami. Wszystkie ścieki
podlegają dwuetapowemu oczyszczaniu:
- mechanicznemu
- biologicznemu.
W wyniku procesu oczyszczania ścieków powstają różnego rodzaju odpady, tj.:
skratki, piasek, osady ściekowe.
Skratki to największe zanieczyszczenia
znajdujące się w ściekach: odpady kuchenne (resztki jedzenia), papier (bardzo często
waciki i pieluchy) oraz tekstylia. Skratki to
przedmioty, których absolutnie nie należy
wrzucać do kanalizacji.
Na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Borówcu przyjmowane są również ścieki
dowożone, co ma miejsce w stacji zlewczej
ścieków dowożonych.
Ścieki dowożone w ilości maksymalnej
380 m³/dobę przyjmowane są w stacji
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Oczyszczanie mechaniczne
Pierwszym obiektem oczyszczalni jest
budynek krat. Tu najpierw trafiają ścieki,
które przepływają przez kraty zatrzymujące skratki. Następnie ścieki spływają do
przykrytego piaskownika, gdzie wytrącane
są zawiesiny mineralne. Mechanicznie
podczyszczone ścieki (pozbawione skratek
i piasku) płyną do bioreaktorów, w których
zaczyna się oczyszczanie biologiczne.
Oczyszczanie biologiczne
Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu
tłoczone są do 2 bioreaktorów, w których
żyjące organizmy zwane osadem czynnym
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W BORÓWCU –
ETAP II
realizowana w ramach Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
który zobowiązuje Polskę do skanalizowania
wszystkich aglomeracji na terenie kraju, Aquanet SA rozpocznie w IV kwartale 2013 r. II
etap budowy kanalizacji sanitarnej w Borówcu,
w ulicach: Główna, Graniczna, Borowa, Grzybobranie, Maślakowa, Borowikowa, Kozakowa,
Podgrzybkowa, Prawdziwkowa, Borówkowa,
Poziomkowa, Jeżynowa, Fiołkowa, Różana,
Kurkowa, Żurawinowa, Zapomniana, Nad Potokiem, Słowikowa, Labirynt Wodny, Wrzosowa,
Leśna Polana, Spółdzielcza, Karmelowa, Jęczmienna, Sosnowa, Deszczowa, Pod Lasem,
Pod Bukiem, Wierzbina, Skwer Brzozowy, Pod
Borem, Spółdzielcza, Świerkowa, Lisa Witalista,
Wolniewicza, Jesionowa, Skwer Topolowy (oraz
działki nr 406, 159/4, 403, 400 i 411). Łączna
wartość inwestycji wyniesie około 20 mln zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej połączona
będzie z budową przyłączy kanalizacyjnych.
Jeżeli zostanie z Aquanet podpisany wniosek,
a następnie umowa na odbiór ścieków (dokumenty dostarczy po rozpoczęciu inwestycji
Wykonawca), Spółka wybuduje dla odbiorcy
z własnych środków finansowych fragment
przyłącza biegnący od infrastruktury znajdującej się w ulicy do studni na terenie odbiorcy
wraz z niniejszą studnią. Zadaniem odbiorcy
będzie jedynie wykonanie fragmentu instalacji
od studni do posesji oraz powiadomienie o tym
fakcie Aquanet, z jednoczesnym podaniem
informacji na temat stanu wodomierza na dzień
wykonania podłączenia.
W przypadku niepodpisania z Aquanet
umowy na odbiór ścieków w trakcie trwania
inwestycji, Spółka wykona przyłącze wyłącznie
do granicy posesji. Wówczas odbiorca w celu
podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej
będzie zobowiązany do zachowania wszystkich etapów procesu podłączania posesji, tj.
do uzyskania warunków technicznych podłączenia, wykonania i uzgodnienia projektu oraz
do zgłoszenia wybudowanego odcinka do
odbioru. Wszystkie wymienione czynności są
świadczone przez Aquanet odpłatnie, zgodnie z
cennikiem dostępnym na stronie www.aquanet.
pl. Samo przyłącze, jak również studzienka kanalizacyjna muszą być wybudowane staraniem
i na koszt odbiorcy (wynosi on, w zależności od
długości przyłącza i głębokości posadowienia,
od 3000 do 5000 zł).
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z
Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w Art. 5
pkt. 2 nakłada się na właściciela posesji obowiązek podłączenia jej do istniejącej kanalizacji
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sanitarnej. Dalej w Art. 5 pkt. 7 i 9 wymienionej
ustawy jest mowa, że w przypadku uchylania
się od wykonania tego obowiązku prezydent
może wydać decyzję nakazującą wykonanie
takiego podłączenia, która podlega egzekucji
(zgodnie z Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.19). W celu realizacji założeń
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, Urząd Gminy Kórnik wspólnie
z Aquanet SA podejmuje obecnie działania w
kierunku identyfikacji i podłączania do kanalizacji sanitarnej wszystkich posesji na terenie,
na którym znajduje się kanalizacji sanitarna.
UWAGA!
W przypadku nieudzielenia na etapie
projektowania (w latach 2006 - 2010r.) przez
Właściciela nieruchomości zgody na realizację
przyłącza Aquanet informuje, że:
1. Istnieje możliwość zmiany tej decyzji.
Wszelkie pytania, a zwłaszcza te dotyczące
pozyskania i składania Wniosków o zawarcie
Umowy prosimy kierować do Wykonawcy:
Wuprinż S.A.
Zaplecze Budowy:
ul Polna 1 (nad Pocztą)
Przedstawiciel Wykonawcy:
Danuta Abramczuk
tel. 500 298 201,
d.abramczuk@wuprinz.pl”
2. W celu sprawdzenia obszaru działek objętych realizacją inwestycji prosimy zainteresowanych mieszkańców o udanie się do Urzędu
Gminy w Kórniku, gdzie są udostępnione do
wglądu mapy z obszarem objętym realizacją
inwestycji.
3. Osoby, które nabyły nieruchomość
po 2010 r. i nie miały wpływu na lokalizację
przyłącza, istnieje możliwość przeprojektowania, ale tylko w sytuacjach uzasadnionych
np. zaistniały okoliczności zmiana właściciela,
podziału działki itp.
4. W przypadku braku okoliczności, o których mowa w pkt. 2 istnieje możliwość zmiany
lokalizacji przyłącza, ale tylko i wyłącznie na
zlecenie i koszt Właściciela nieruchomości
Jednocześnie informujemy, że na tym etapie budowy kanalizacji sanitarnej w Borówcu,
mają Państwo możliwość wykonania przyłącza
na koszt Zamawiającego tj. Spółki Aquanet.
Natomiast po zakończeniu inwestycji, na terenie
skanalizowanym zostaną Państwo zobowiązani
przez Urząd Gminy Kórnik do wykonania przyłącza do działek zabudowanych na swój koszt,
w terminie 12 miesięcy.
Komunikat ten dotyczy działek zabudowanych, bądź posiadających pozwolenie na
budowę. Do działek niezabudowanych bez
pozwolenia na budowę przyłącza realizuje
Właściciel nieruchomości na swój koszt.

Kolejna
dyskusja
o straży
miejskiej

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu już po modernizacji

Podczas obrad komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Kórniku 11 X br. dyskutowano
po raz kolejny na temat Straży Miejskiej.
Na początku burmistrz przedstawił swoje
pomysły dotyczące reformy. Zaproponował
zmianę godzin funkcjonowania Straży Miejskiej. Nowy harmonogram ma być wprowadzony próbnie na trzy miesiące i przedstawia
się następująco: służba od poniedziałku do
czwartku od 7:00 do 22:00, w piątki 7:00-24:00,
soboty 8:00 - 24:00, natomiast w niedziele i
święta 10:00 -18:00. Po trzech miesiącach,
działanie SM ma być po raz kolejny przeanalizowane.
Jerzy Rozmiarek prosił o sprawozdanie
dotyczące obowiązków komendanta Straży
Miejskiej dodając, że w innych miastach komendanci biorą również udział w patrolach.
Radna Dorota Półchłopek uznała za niewystarczające wprowadzenie jedynie zmiany
czasu pracy. Przypomniała, że radni prosili o
przeanalizowanie priorytetów działania SM.
Wskazała uwagi dotyczące działania Straży.
Radny Marek Broniewski poparł zdanie, że
zmiana czasu nie jest działaniem wystarczającym. Jego zdaniem potrzebny jest program
naprawczy przewidujący także zmianę komendanta SM.
Radny Andrzej Surdyk wskazał, że strażnicy powinni np. skutecznie kontrolować
legalność handlu obwoźnego. Jego zdaniem powinni także dokładniej patrolować
newralgiczne tereny wokół szkół. Radny
Przemysław Pacholski poparł trzymiesięczny
okres próbny dla Straży i komendanta. Jego
zdaniem powinna być przeprowadzona także,
przed ewentualnymi innymi drastyczniejszymi
krokami, rozmowa dyscyplinująca.
Radny Roman Genstwa wyraził opinię, że
uwagi do działania SM ciągną się przez kolejne
trzy kadencje. Jego zdaniem konieczne są
konkretne decyzje, a samo zmienienie godzin
niewiele wnosi, bo w godzinach nocnych
obecność strażników może być nieskuteczna.
Przewodniczący Rady Maciej Marciniak
po raz kolejny powiedział, że jest przeciwko
rozwiązywaniu Straży. Jednak potwierdził
konieczność wyznaczenia priorytetów i rozliczenia z ich realizacji. Poparł także pomysł
redukcji etatów. Przychylił się do wyznaczenia
trzymiesięcznego okresu próbnego, czasu
„ostatniej szansy”.
Radny Piotr Plewka wskazał na konflikt
personalny, brak zaufania części radnych do
konkretnej osoby. Jego zdaniem to właśnie
jest główny problem, a niekoniecznie chodzi
o likwidację jednostki.
Radny Bogdan Wesołek stwierdził, że
każdy ma w tej dyskusji swoją rację, ale taka
gmina jak Kórnik bez Straży Miejskiej sobie
nie poradzi.
(cd. na str 6)
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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. Do akcji włączyły się
sołectwa: Skrzynki, Borówiec, Konarskie,
Czołowo, Radzewo, Prusinowo, Robakowo,
Dziećmierowo, Czmoniec, Trzykolne Młyny
i Czmoń przekazując m.in. zboże, jabłka,
kapustę, ziemniaki oraz pieniądze. Transport darów dokonała firma Pawtruck Pawła
Grzybowskiego z Kórnika, a sfinansowania
podjął się prezes zarządu firmy Luk-Pol
Roman Lorens.
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.
Dziękuję również prezesowi firmy Luk-Pol
Romanowi Lorensowi za sfinansowanie
kosztów transportu darów.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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KONKURS NA STANOWISKO
POBORCY JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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 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 przewidzianych 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 6 listopada
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
Uwaga!
Na wcześniej ogłoszony konkurs
wpłynęły 2 oferty, które nie spełniały
wymogów formalnych.
W dalszym postępowaniu został
ponownie ogłoszony konkurs na w/w
stanowisko.

nr 18/2013

„Nowoczesne centra miast tak wyglądają”

WYWIAD

INFORMACJE

(cd. ze str 5)
Radna Julia Bartkowiak również nie była
usatysfakcjonowania propozycjami burmistrza i stwierdziła, że w obecnym składzie
funkcjonariusze nie będą mogli skutecznie
działać w zwiększonym czasie pracy.
Burmistrz poinformował, że wskazał
komendantowi by strażnicy zwrócili szczególną uwagę na:
- kontrolę prawidłowości umieszczania
plakatów i reklam
- poszukiwanie sprawców odpowiedzialnych za wyrzucanie śmieci w miejscach do
tego nie przeznaczonych
- egzekwowanie opłaty za zajęcie pasa
drogowego
Strażnicy mają pełnić piesze patrole.
Poprosił także o zgłaszanie uwag do pracy
strażników.
Radni nie zarzucili pomysłu wprowadzenia do porządku obrad sesji uchwały
o likwidacji.
Radny Maciej Marciniak, ze względu
na konieczność dostosowania przepisów
regulujących działanie SM i konieczność
wyznaczenia priorytetów działania, zaproponował powstanie doraźnej komisji do
spraw Straży Miejskiej.
Komisja była długa i pełna emocji. Dyskusja o losach Straży potrwa przynajmniej
do najbliższej sesji Rady Miejskiej, apewnie
i dłużej.
ŁG

Rozmowa z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim o modernizacji kórnickiego rynku

Już niebawem rozpocznie się wielka
inwestycja w sercu miasta - modernizacja
Placu Niepodległości. Jak dokonano wyboru projektu ?
Jednym z założeń modernizacji rynku w
Kórniku było ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, z możliwością jednak
dużej ilości miejsc parkingowych. Głównie
mieszkańcy wsi narzekali na to, że przyjeżdżając do miasta nie mieli gdzie zaparkować samochodu. Założono zatem, że wyeliminowany
zostanie ruch na Placu Niepodległości na odcinku między ulicami Pocztową i Kuśnierską.
Kilka lat temu ogłoszono konkurs na koncepcję
modernizacji rynku, na który wpłynęły 4 prace. Były one swego czasu prezentowane na
łamach „Kórniczanina”. Jedna z prac proponowała dużo zieleni w środku miasta, nowy układ
komunikacyjny – zarówno pieszy jak i kołowy
(notabene bardzo mi się podobała), ale została
mocno skrytykowana przez komisję konkursową i konserwatora zabytków. Zdaniem Komisji
była ona zbyt rewolucyjna w stosunku do
historycznego układu rynku. Pozostałe prace
były w swych założeniach dość podobne, ale
żadna nie uzyskała jednoznacznego poparcia
komisji konkursowej. Konkurs został przeze
mnie unieważniony. Opracowanie projektu
modernizacji rynku zlecono ostatecznie firmie
Modulor (Maciej Soczyński) z Kórnika, której
koncepcja była najbliższa naszym założeniom.
Jakie są mocne i słabe strony projektu?
Mocną stroną projektu jest to, że głównym
ciągiem komunikacyjnym będzie południowo-zachodnia strona Placu Niepodległości.
Tutaj odbywać się będzie ruch autobusowy,
nie będą się zatem krzyżować kierunki ruchu
naprzeciw restauracji Biała Dama. Tam też
będzie przystanek autobusowy w kierunku
Poznania. Przystanek w kierunku Śremu
będzie się znajdować na wysokości sklepu
„Tęcza”. Ładnym elementem rynku będzie na
pewno fontanna. Parkingi będą znajdować
się m.in. wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz
między ratuszem i tzw. Pługiem. Na nowym
rynku będzie tyle samo zieleni co obecnie, ale
będzie ona w innych miejscach: naprzeciw
„Białej Damy”, wzdłuż północno-wschodniej
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części Pl. Niepodległości i w okolicy kościoła.
Środek rynku to wolna przestrzeń, na której
mogą powstać np. ogródki gastronomiczne,
które uatrakcyjnią miasto pod względem
turystycznym. Nowoczesne centra miast tak
wyglądają.
Wśród mieszkańców krąży opinia, że
nowy rynek będzie nadal jednym wielkim
parkingiem. Co Pan na to?
Miejsc parkingowych będzie mniej więcej
tyle samo co teraz, jednak będą one usytuowane w bardziej uporządkowany sposób.
Dodatkowo będzie można, przy użyciu specjalnych słupków betonowych, w zależności
od potrzeb, zmniejszać ilość przestrzeni zajętej parkingami. Należy także pamiętać, że
przygotowujemy się do wprowadzenia strefy
płatnego parkowania, która również będzie
miała wpływ na regulację tego problemu. Ostateczną decyzję o tym, czy strefa rzeczywiście
powstanie podejmiemy dopiero wtedy, gdy w
praktyce przetestujemy nowe rozwiązania po
modernizacji.
Jakie jest Pana zdanie na temat projektu, czy się Panu podoba?
Początkowo miałem wiele wątpliwości, bo
byłem przyzwyczajony do obecnego wyglądu
rynku. Tu się urodziłem i wydawało mi się, że
nie może być inaczej. Teraz jednak twierdzę,
że będzie to nowa jakość, ten rynek będzie
po prostu inny, nowoczesny, ale nawiązujący
jednocześnie do jego historycznego wyglądu.
Takie też stanowisko zajął Powiatowy Konserwator Zabytków.
Jak konsultowano projekt ?
Ogólna dyskusja publiczna odbyła się
jeszcze w 2009 r. (15 stycznia w Strażnicy OSP
Kórnik) z udziałem mieszkańców, architektów,
urzędników. Na podstawie tamtej dyskusji,
przyjęto założenia i proponowane rozwiązania
rewitalizacji rynku. Po wstępnych uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków, koncepcję
przedstawiono w 2011 r. na komisjach Rady
Miejskiej. Projekt był również prezentowany
w prasie lokalnej („Kórniczaninie”) w 2012r.
Mieszkańcy gorąco dyskutują na
temat planów modernizacji. Pojawiają
się na przykład propozycje wzbogacenia

płyty rynku o nowe elementy. Na łamach
Kórniczanina taką właśni propozycję
złożył prof. Władysław Chałupka, który
powołując się na historyczne dokumenty wnioskuje o wybudowanie figury św.
Wawrzyńca. Proszę o komentarz w tej
sprawie.
Rozmawiałem na ten temat z autorami
projektu modernizacji rynku i rozważamy
powstanie w późniejszym czasie takiej figury. Projektanci przekonali mnie jednak, że
taki sakralny element architektury najlepiej
pasowałby do obszaru pomiędzy ratuszem a
„Pługiem” - gdzieś w pobliżu kościoła.
Jakie będą koszty inwestycji i sposób
jej finansowania ?
Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu
wiedzieliśmy, że koszt modernizacji rynku
to kwota szacunkowa ok. 10 – 12 mln.zł.
Na tego rodzaju zadania nie ma możliwości otrzymania dotacji w ramach środków
unijnych, są tylko niskooprocentowane
pożyczki. Gmina skorzystała z takiej możliwości i otrzymała środki finansowe z funduszu Jessica (pożyczka 1%). W miesiącu
wrześniu ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji rynku. Jesteśmy na
etapie rozstrzygania przetargu. Spośród 9
ofert, najkorzystniejsza opiewa na kwotę
11.986.073,93 zł. Trwa sprawdzanie ofert.
Jeżeli nie zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, to w drugiej połowie listopada powinno
dojść do podpisania umowy z wykonawcą.
Jak długo potrwają prace, jakie będą
utrudnienia dla mieszkańców?
Jeżeli umowa zostanie podpisana w
listopadzie, to prace modernizacyjne będą
skończone za rok. Utrudnienia oczywiście
będą, jednak dołożymy wszelkich starań,
aby były one jak najmniejsze. Ruch w centrum miasta będzie ograniczony (ale nie
wyłączony). Zmieniona będzie, niestety,
trasa autobusów, które poruszać się będą
ulicami Wojska Polskiego, Stodolną i 20go Października. Szczegółowo te zmiany
zostały opisane w „Kórniczaninie” z dnia 6
września br.
Rozmawiał ŁG
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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?
Tomasz Siuda
fotograf
animator pracowni

W kwietniu Arboretum dotknęła wielka
strata – skradziono mosiężne tablice pamiątkowe, które były tam od blisko 40 lat.
Po kilkumiesięcznej nieobecności na parkowe kamienie powróciły tablice poświęcone
wybitnym osobom związanym z Kórnikiem.
Dzięki wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie
udało się sfinansować odtworzenie skradzionych wiosną tablic. Repliki te wykonane
są z żywic syntetycznych, nie stanowią
więc żadnej wartości dla zbieraczy złomu,
pozwalają jednak na wierne odtworzenie
oryginalnych tablic i upamiętnienie zasłużonych dla Arboretum postaci.
ID PAN

aaaaaaaaaaaaaAle Grzyby !

ZNALEZIONO SUCZKĘ

Dnia 21.10.2013 ok. godz. 17:00 na
trasie KÓRNIK – MIECZEWO znaleziono
suczkę. Mała, o białym zadbanym futerku,
miała założone szelki. Wygląda na to, że
się zgubiła. Szukamy właściciela! Piesek
obecnie przebywa w Przytulisku w Mosinie.
Tel. Ewelina - 518 878 886
Tel. do Przytuliska - 512 815 865

Niespodziane
grzybobranie

Dwa gigantyczne borowiki znalazł przed trzema tygodniami pan Marcin Konował z
Kórnika. Większy borowik waży 1,685 kg, a mniejszy 0,995 kg.
Takich okazów jak żyję nie widziałem. Gratulacje!
ŁG

Uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły
Podstawowej w Radzewie wybrali się kilka
dni temu na krótki spacer, by zebrać rośliny
do zielnika. Poszli polną drogą w kierunku
Dworzysk. Niedaleko szkoły rośnie przy tej
drodze piękny dąb. Jeden jedyny, wzdłuż
całej drogi. Nagle ktoś zawołał głośno!
Patrzcie, jakie wielkie grzyby! Okazało
się, że pod dębem wyrosła spora rodzinka
prawdziwków. I to jakich wielkich! Dzieci
zebrały dorodne okazy. Kiedy wróciły do
szkoły, z roślinkami i grzybami, wzbudziły
wielkie zainteresowanie i … zazdrość :).
					
				
Elżbieta Gajewska

Nie Bnin a Żnin
O! niełatwa to była zagadka. Pytanie o to, gdzie
stoi kościół, który błędnie opisany został w publikacji z
1912 roku jako ewangelicka świątynia z Bnina, sprawiło
Państwu wiele problemów.
Jako pierwsza z prawidłową odpowiedzią zgłosiła
się do Redakcji pani Anna Kowalska, której dzięki
temu przypadła nagroda w postaci kubka z logiem
Kórnika. Gratuluję.
Przedstawiony kościół umiejscowiony jest w Żninie.
Mała pomyłka, jedna literka, a taka różnica.
ŁG
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W DOMU
DZIECKA

Nowe
tablice
w Arboretum

nr 18/2013

Narodowe czytanie
- film
Pod adresem http://www.youtube.
com/watch?v=01czG-ngTJw znaleźć
można film podsumowujący akcję narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry w
Kórniku. Zapraszamy do obejżenia materiału. Na profilu
http://www.youtube.com/user/umkornik
znaleźć można także relację z wizyt burmistrza J. Lechnerowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Marciniaka w
przedszkolach, podczas których czytali oni
przedszkolakom bajki tego samego autora.
ŁG

RADA RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM
IM.WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO
W KÓRNIKU
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ, KTÓRA
ODBĘDZIE SIĘ 30.11.2013 ROKU
W KONARSKIM GMINA KÓRNIK
O GODZINIE 20.00
CENA BILETU OD PARY 170ZŁ. REZERWACJA POD NUMERAMI
TEL:695 262 412 P.GÓRNA
605 735 150 P. KNOPP.
ILOŚĆ BILETÓW OGRANICZONA.
CZAS UMILAĆ BĘDZIE ORKIESTRA
KSERO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
RADA RODZICÓW

Z życia Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach

Członkinie naszego Koła w dniu
06.10.2013 r. uczestniczyły w imprezie
plenerowej „Poznańska Pyra”, na terenie
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Mimo
nienajlepszej pogody do Szreniawy zjechały się tłumy ludzi. Na miejscu skosztować
można było wiele potraw z ziemniaków. Na
stołach gościły szare kluchy, placki ziemniaczane, pyry z gzikiem, kotlety z ziemniaków
itp. Chętni mogli sprawdzić się w konkursie
wiedzy o odmianach ziemniaków. Oprócz
uczty dla podniebienia, była też uczta dla
ducha - występy zespołów artystycznych,
pogadanki o gwarze poznańskiej, konkursy dla najmłodszych. Na polu można było
kopać ręcznie ziemniaki, sprawnie poszło
to naszym Paniom, z całym urobkiem wróciły do domu. Na całym placu unosił się
zapach świeżego chleba, pieczonego w
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dużym piecu , według starej receptury. Nie
ustraszyła nas długa kolejka i z wielkimi ,
gorącymi bochenkami wróciłyśmy do domu.
Posmakowałyśmy też zupy ziemniaczanej
z dużego kotła. Zupa była znakomita, ostra

aż dech zapierało, ale dobra na rozgrzewkę
w ten jesienny czas. Za rok znowu wrócimy
do Szreniawy na Święto Pyry.
Genowefa Błotna
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W dniu 5 października br. na skraju
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
w Czmońcu odbył się rodzinny piknik
parafialny dla dzieci ze scholi, ministrantów i ich rodzin ze wspólnoty parafialnej
w Bninie.
Spotkanie zorganizowali Ks. Karol Maciejak
i Siostra Judyta, którzy przygotowali różnorodne
zadania i atrakcje. Pierwszą z nich były podchody, w których tematem przewodnim była
osoba św. Pawła.
Trasa wędrówki wiodła przez malownicze
tereny Czmońca, dlatego przed startem, w
ramach wprowadzenia, sołtys gminy- Zbigniew Tomaszewski opowiedział zebranym
o walorach krajobrazowych tego miejsca,
atrakcyjnym przyrodniczo Szlaku Bobrowym i
wieży widokowej. Następnie drużyny otrzymały
mapy tras i wyruszyły w poszukiwaniu zadań.
Drogę do poszczególnych punktów wskazywały
przygotowane wcześniej znaki rozpoznawcze,
przy których należało odszukać ukryte zadanie
oraz odczytywać specjalny list od Św. Pawła,
w którym opisywał on swoje życie. Wszyscy
chętnie włączali się w rozwiązywanie zadań
logicznych i sprawnościowych, a także starali
się zapamiętać jak najwięcej faktów z życia
świętego.
Po powrocie z trasy, w wigwamie czekała na
uczestników niespodzianka – prawdziwa uczta
przy ognisku. Smażono kiełbaski i kosztowano

ciasta przygotowane przez mamy. Nie zabrakło
także religijnej oprawy muzycznej, wspólnych
rozmów i dobrego humoru. Na spotkaniu gościła również Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Polityki Społecznej-Irena Kaczmarek,
która pogratulowała organizatorom pomysłowości i wspaniałej atmosfery oraz wyraziła swój
podziw i uznanie dla rodzin za zaangażowanie
w spotkanie, wkład i współpracę.
Po biesiadzie przyszedł czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy o św. Pawle. Eksperci – ks.
Karol i s. Judyta przygotowali quiz religijny.
Wywołał on wiele pozytywnych emocji, mobilizował do myślenia i łączył zabawę z nauką.
Zawodnicy wykazali się doskonałą pamięcią,
a zwycięska drużyna otrzymała puchar i słodki

upominek. Na zakończenie spotkania ksiądz
pobłogosławił wszystkich zebranych.
Rodzinny piknik okazał się wspaniałym
pomysłem na owocne spędzenie czasu we
wspólnocie i bliskim kontakcie z naturą. Sprzyjał
wzajemnej integracji rodzin, ubogacił w wiedzę
i przyniósł uczestnikom wiele pozytywnych
emocji.
W imieniu rodziców składam ks. Karolowi i
s. Judycie wielkie podziękowania za zorganizowanie wspaniałego spotkania, p. Zbigniewowi
Tomaszewskiemu za gościnność, a wszystkim
mamom za pyszne ciasta.

Udział delegacji z Kórnika na święcie miasta w zaprzyjaźnionym Humaniu
Od kilku już lat naszą gminę łączą przyjazne stosunki z Humaniem na Ukrainie i
choć nie podpisaliśmy jeszcze formalnej
umowy partnerskiej, to co roku przedstawiciele Humania przyjeżdżają do Kórnika
na „Kórnickie spotkania z Białą Damą”, a
nasza delegacja bierze udział w święcie
miasta w Humaniu.
W tym roku do Humania na święto
miasta udała się delegacja w składzie:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena Matelska-Bogajczyk i kierownik
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” Wojciech Kiełbasiewicz.
W pierwszym dniu pobytu w Humaniu,
czyli 4 października br., nasza delegacja
wspólnie z delegacjami z Gniezna i Łańcuta została przyjęta przez zastępcę mera
miasta panią Galinę Kuczer. Następnie

zwiedziliśmy Uniwersytet Pedagogiczny im.
Tuczyna i polskie centrum kulturalno-oświatowe, mieszczące się w jednym z oddziałów
Uniwersytetu, gdzie uczestniczyliśmy w
spotkaniu dotyczącym współpracy kulturalno-oświatowej między Humanieniem, a
miastami polskimi. Zwiedziliśmy również
szkołę muzyczną w Humaniu, gdzie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu najbardziej
utalentowanych uczniów tej szkoły.
Z pewnością najważniejszym dniem
pobytu naszej delegacji w Humaniu była
sobota
i udział w pochodzie z okazji święta
miasta, w którym co roku biorą udział
przedstawiciele licznych zakładów pracy,
organizacji oraz dzieci i młodzież. Tak liczny
udział mieszkańców Humania w pochodzie
wywarł na nas duże wrażenie, zwłaszcza na
tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w

tym święcie. W tym samym dniu zaproszone na święto delegacje
z Polski i Estonii spotkały się z merem
miasta panem Jurijem Bodrovem, któremu
burmistrz Lechnerowski wręczył statuetkę
„Białej Damy”.
W niedzielę wspólnie z zastępcą mera
panią Galiną Kuczer zwiedziliśmy dom
dziecka w Humaniu, gdzie dzieci przygotowały dla nas specjalny program artystyczny.
Na koniec zwiedziliśmy przepiękny park
dendrologiczno-krajobrazowy „Zofiówka”
o powierzchni 150 ha, założony przez
hrabiego Stanisława Potockiego w roku
1796 w darze dla swojej żony greczynki
Zofii.
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Rodzinny Piknik Parafialny ze Świętym Pawłem

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydziału Promocji Gminy

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

ŚWIĘTO PATRONA W KÓRNICKIEJ JEDYNCE

„Walczył wszystkim czym potrafił,
życia swego nie żałował.
Nauką rozum swój wzbogacał,
po świecie nieustannie wędrował.”
Alicja Halama lat 10

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr
1 -hr. Tytusa Działyńskiego, rozpoczęło się
dnia 10 października od Mszy Św. w Kórnickiej Kolegiacie. Szkolny sztandar
został wniesiony przez uczniów i
nauczycieli naszej szkoły. Delegacja
uczniów i Dyrekcji złożyła kwiaty na
płycie przy Kaplicy Matki Boskiej
Różańcowej, gdzie spoczywa Tytus
Działyński. Dalszy ciąg uroczystości
przeniósł się w mury szkoły, gdzie
zebranych powitała pani dyrektor
Ewa Szybiak- Lewandowska. Następnie uczniowie obejrzeli inscenizację o życiu naszego patrona,
przygotowaną przez uczniów klasy
6b. Kolejnym punktem obchodów
było wręczenie nagród za udział w
konkursach związanych z Dniem
Patrona, a także wyrecytowanie
przez byłą uczennicę naszej szkoły,
panią Alicję Zygmanowską wiersza
pt. „Nasz patron”, napisanego przez nią w roku
1986 z okazji obchodów X-lecia nadania szkole
imienia Tytusa Działyńskiego.
Po apelu uczniowie uczestniczyli w prezentacji multimedialnej przygotowanej
i
prowadzonej przez panią Magdalenę Szkopek- Biniaś.
Lidia Jakubowska
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Dopełnieniem obchodów jednego z
najważniejszych dni w życiu szkoły, było
zwiedzanie wystaw zorganizowanych w
bibliotece, czytelni oraz w kąciku Patrona.
Na gazetce afiszowej można było zaznajomić się z dokonaniami Tytusa Działyńskiego nie tylko na niwie kulturalnej i wydawniczej, ale także politycznej i społecznej.
„Ze zbiorów biblioteki szkolnej” to wy-

stawa książek, albumów, folderów i przewodników dotyczących rodu Działyńskich,
zamku, kościoła, parku, arboretum, wreszcie
Kórnika i Bnina w znaczeniu ogólnym. Wśród
cennych, starych wydawnictw znalazła się
tutaj również współczesna książka dla dzieci
autorstwa Mariusza Niemyckiego pt. „Zuzia
na zamku Białej Damy”.

Najwięcej emocji wzbudziła wystawa archiwalnych albumów o patronie, wykonanych
przez byłych uczniów w ciągu 37 lat, jakie
minęły od dnia nadania szkole imienia. Niejeden z „dzisiejszych” uczniów odnalazł dzieło
swoich rodziców, cioci, czy wujka; dzieło nie
byle jakie , bo wykonane techniką bynajmniej
„niekomputerową”: pisane ręcznie, z własnymi ilustracjami i samodzielnie zszywane.
Zaprezentowano też autentyczny,
wspomniany wyżej wiersz Alicji
Halamy z zawiązaną przez nią 27
lat temu …wstążeczką. Wzruszeń
było co niemiara!
Pokonkursowa wystawa prezentowała kolekcje najcenniejszych
– najpiękniejszych „Pocztówek nie
tylko z Kórnika”. Podkreślenie w
tytule konkursu „nie tylko” miało
uświadomić dzieciom, że Tytus
Działyński, to człowiek „światowy”
i jest wiele miejsc,
z którymi
był On związany. Konkurs wygrała
Julia Łopińska z klasy VI a, która
zgromadziła najstarsze, czarno-białe pocztówki z okresu kiedy nazwę
naszego miasta pisało się jeszcze
przez „u”. I miejsce zajęła też Marika
Godlewska z klasy I a (z ciekawymi ujęciami
parku z perspektywy zamkowego dachu), a
uczeń klasy V a - Grzegorz Gierczak kolekcją
pocztówek współczesnych zajął miejsce II.
W kórnickiej „Jedynce” pamięć o Patronie
jest ciągle żywa, nie tylko w dniu 10 października.
Teresa Lubińska
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Gmina Kórnik na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu

W sobotę zakończyły się 24-te targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Tegoroczna edycja targów trwała trzy
dni. Pomimo, że targi były krótsze, z pewnością były intensywniejsze. Organizatorzy
zrezygnowali z dzielenia gości Tour Salonu
na profesjonalistów i turystów.
Cała impreza, przez trzy dni
dostępna była dla wszystkich, bo
takie było życzenie wystawców.
Łącznie w pawilonach 3 i 3a
Międzynarodowych Targów Poznańskich można było spotkać
około 600 wystawców z 40 krajów świata, a także wszystkich
regionów Polski.
Targi Tour Salon to możliwość zapoznania się z ofertami
biur podróży, przewoźników,
ubezpieczycieli i wszelkich innych przedstawicieli branż związanych
z turystyką. Przede wszystkim to jednak
szansa bliższego poznania atrakcji turystycznych, jakie czekają na nas w różnych
zakątkach świata.
Gmina Kórnik podobnie, jak w zeszłym
roku, prezentowała się wspólnie z gminami Powiatu Poznańskiego, Miastem
Poznaniem i członkami stowarzyszenia
„Metropolia Poznań” na wspólnym stoisku
pod szyldem „Metropolia Poznań”.
Na naszym wspólnym stoisku prezento-
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waliśmy m.in. liczne propozycje ciekawego
i niepowtarzalnego spędzenia czasu
w Poznaniu, szeroki wachlarz atrakcji
kulturalnych,
ofertę poznańskich hoteli i restauracji
oraz atrakcje turystyczne gmin aglomeracji

poznańskiej. Rowerzyści oraz miłośnicy wycieczek pieszych i samochodowych mogli
znaleźć na stoisku propozycje dostępnych
szlaków i tras, które prowadzą poprzez
przepiękne tereny Metropolii.
Na odwiedzających nasze stoisko czekało wiele atrakcji, np. udział w konkursach
na temat różnych obiektów na terenie
Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej,
gdzie można było wygrać cenne nagrody.
Dla lubiących nieco bardziej skomplikowane gadżety Powiat Poznański przygotował

X-Boxa z kinectem, który cieszył się olbrzymią popularnością, zwłaszcza wśród
najmłodszej publiczności.
Tour Salon to także mnogość atrakcji
dla zwiedzających, występów, to możliwość
skosztowania regionalnych specjałów i niepowtarzalna okazja na spotkanie
ze znanymi podróżnikami. W
tym roku na stoisku magazynu
„National Geographic Travel”
można było spotkać się, porozmawiać i zdobyć autograf
„kobiety na krańcu świta”, czyli
Martyny Wojciechowskiej, Marka
Kamińskiego, wybitnego polskiego polarnika, zdobywcy obu biegunów i Marcina Kydryńskiego,
podróżnika, który odwiedził m.in.
Zanzibar, Etiopię, Kenię, Sudan
oraz niedostępne pustynie afrykańskie.
Obok stoiska magazynu „National
Geographic Travel” można było obejrzeć
wystawę przygotowaną przez magazyn
„7 Nowych Cudów Polski”, na której
prezentowani byli zwycięzcy plebiscytu
odbywającego się pod tym samym tytułem
z pierwszej i drugiej edycji oraz wybrane
miejsca nominowane w tym roku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik
w godzinach pracy urzędu.
Przedmiotem projektu jest wyznaczenie
nowych funkcji terenu, usługowej i mieszkaniowej wraz z wyznaczeniem nowych zasad
podziału terenu na dwie działki, oraz określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu
18 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik o godz. 1500 (sala urzędu
stanu cywilnego, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imie-

nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17 grudnia 2013 r. na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 210.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz
obwodnicy miasta Kórnik w nciągu
drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik
– ETAP 1 i 2.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012
r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z
póź. zm.) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2010 r.
i uchwały Nr XXIX/336/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 28 grudnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej
i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik –
ETAP 1 i 2, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 4 listopada 2013r. do
3 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik w
godzinach pracy urzędu.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz
zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i
infrastruktury technicznej oraz uporządkowanie
stanu istniejącego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu
13 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 1500 (sala urzędu stanu
cywilnego, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść

każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
grudnia 2013 r. na adres: Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust.
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.

„DZIWNY HRABIA”

salonach arystokracji, przez ulicę, górali,
rodzinę, jak przedstawiały postać Hrabiego media. Czy sprawiedliwie?
Komentarzem do przedstawionych
historycznych wydarzeń są czasy współczesne. Uczennica ze szkoły im Władysława hr. Zamoyskiego wraz z nauczycielką
są klamrą spinającą spektakl. Zamoyski
jest przedstawiony oczami współczesnej
młodzieży, wyjęty z szuflady „historia” do
szuflady „dziś”.” I z zakopianką by sobie
poradził” – nie ma wątpliwości dzisiejsza
Marysia.
Spektakl jest kostiumowy, z góralską
muzyką, charakterystycznymi gazeciarzami i licznymi anegdotami o Zamoyskim.
LEGION nie powtarza swoich spektakli, „Dziwnego hrabiego” wznawiamy
z okazji odwiedzin parafii pw. Wszystkich Świętych przez arcybiskupa

Stanisława Gądeckiego. Kto więc
nie widział „Dziwnego Hrabiego” ma
okazję zobaczyć spektakl 3 listopada
o godz. 17.00 na Zamku w Kórniku,
wstęp wolny. Zaprasza Parafia pw.
Wszystkich Świętych w Kórniku oraz
Stowarzyszenie Teatralne Legion.
AW

LEGION
O ZAMOYSKIM

„Pan Potocki poluje na lwy w
Afryce, pan Siemieński hoduje konie
wyścigowe, pan Lanckoroński grzebie
w starożytnościach Pamfilii. A on?
Organizuje spółki, prowadzi fabryki,
daje chleb setkom ludzi, buduje koleje, chroni lasy od zniszczenia. Dziwny
hrabia”.
Władysław hr. Zamoyski wyrastał ponad swoje czasy. Spektakl Legionu „Dziwny hrabia” opowiada o tym, jak był on po
strzegany przez mu współczesnych: na
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„Dziwny Hrabia”, scenariusz Anna
Łazuka-Witek, reżyseria Anna Łazuka-Witek, Maria Gierczyńska, scenografia i
kostiumy Maria Gierczyńska. Występują:
Julia Bejma , Artur Buda, Joanna Brylewska
, Kinga Czyżewska , Anna Jarmuszkiewicz,
Anna Kowalska, Wiktoria Kanciak, Maria
Michalak, Julian Michalak, Rafał Nyklewicz,
Dawid Urbowicz, Anna Woźnicka, Zuzanna
Wawrzyniak, Magdalena Zimniak.

nr 18/2013

„Samotność to najgorszy sposób umierania”

PROLOG
W naszej gminie funkcjonuje wiele instytucji
pomocowych, które w oparciu o przepisy prawne, posiadają kompetencje do niesienia pomocy potrzebującym. Jeśli ktoś z nas znajdzie się
w trudnej sytuacji bytowej czy rodzinnej, może
zwrócić się o pomoc do takiego organu i oczekiwać reakcji ze strony samorządu. Wystarczy
wstać z krzesła, wyjść z domu, przejść parę ulic
i… poprosić. Te proste czynności nie są zarezerwowane dla ludzi wyjątkowo inteligentnych
czy obrotnych. Każdy, kto w miarę normalnie
funkcjonuje w otaczającej nas, często skomplikowanej rzeczywistości – wie co robić.
A co z tymi, którzy nie mają krzesła, z którego mogą wstać, nie mają domu, z którego
mogą wyjść i nie przejdą paru ulic, bo nie
wiedzą dokąd iść? Mogliby zapytać kogoś
zaprzyjaźnionego, znajomego, ale nie wiedzą,
jak sformułować pytanie. O ile w ich najbliższym
otoczeniu jest ktoś, kto mógłby pomóc. O ile
potrafią poprosić.
Okazuje się, że tacy ludzie istnieją – i to w
naszym mieście. Oto historia takiego człowieka.
ROZDZIAŁ I
Pan Edziu jest osobą niepozorną. Drobny
(chuchro właściwie), za to łatwo rozpoznawalny. Lubił nosić fantazyjny kowbojski kapelusz
i pozdrawiać nim przechodzących ludzi na
ulicy. Kłaniał się każdemu. Znany wszystkim,
szczególnie zamieszkałym w centrum Kórnika. Bo on też mieszkał w rynku, parę kroków
od jeziora, plantów, ratusza. „Mieszkał” to
określenie trochę na wyrost, bo nora, w której
nocował nie nadawała się do mieszkania dla
nikogo, nawet dla Pana Edzia. Prąd, gaz, woda,
ogrzewanie – to luksusy, których nie posiadał.
Nie miał nawet podłóg, ani… klucza, bo zgubił.
Wchodził oknem, więc nie mógł go zamykać,
nawet zimą. Nie mył się, bo nie miał mydła, no
i wody. Nie prał też bielizny. Czasami (rzadko)
oddawał rzeczy do czyszczenia. Nie gotował,
bo nie miał czego i nie miał garnka.
Był w „domu” jakiś piec, dymiący, w którym
palił kartonami. Wieczory spędzał po ciemku,
bo nie miał lampy ani prądu. Kiedyś dostał kilka
świeczek (ale to zawsze strach, bo można
usnąć i się nie obudzić). Dostawał też (regularnie, przez kilka miesięcy) parę innych rzeczy.
Gorącą zupę lub mocno osłodzoną, gorącą
herbatę w słoiku w mroźny wieczór, kiełbasę,
margarynę, chleb, konserwy (tylko takie gotowe do otwarcia), pulpety w słoiku, paprykarz.
Niechętnie przyjmował pomoc. Lubił czuć się

potrzebny, więc zamiatał ulice. Kiedyś to była
jego prawdziwa praca, zresztą tylko to potrafił.
Na fali niepowodzeń utracił ją, ale zamiatał
dalej, już bez firmowego uniformu. Kórniccy
sklepikarze i właściciele zaśnieżonych posesji
mogli być spokojni – od szóstej rano odśnieżał
plac Niepodległości i przyległe adresy.

ROZDZIAŁ II
Pan Edziu miał (ma) rodzinę. W jego przypadku to nie miało znaczenia. Nadal był sam.
Cierpiał z tego powodu i chciał to zmienić (widać
to proces instynktowny i nie potrzeba skomplikowanych procesów myślowych, żeby się z
kimś zaznajomić). Nie odmawiał towarzystwa
nawet tym, którzy szukali u niego pieniędzy. Nie
rozumiał tej zależności. Był samotny i to był jego
kłopot. Częstowany alkoholem nie odmawiał.
Sam kupował sobie i innym, zaklinał się za to,
że nie pali i nie pije kawy. Co dostał – oddawał
albo mu zabierano. Lubił się dzielić, czuł się do
tego zobowiązany (choć tak by tego nie nazwał,
bo nie rozumie takiego zjawiska).
Wielu rzeczy nie był w stanie zrozumieć.
Że trzeba się zarejestrować na bezrobociu,
stawiać się tam zgodnie z wyznaczonym terminarzem, że trzeba mieć ubezpieczenie, starać
się o świadczenia (emeryturę), otwierać listy
polecone i czytać ze zrozumieniem. List, który
go niepokoił – chował głęboko (do dziurawej)
kieszeni. Niepokoiło go zresztą wiele sytuacji.
Błądził zalęknionym wzrokiem, powtarzał
zwroty i słowa do znudzenia, nie nadążał za
rozmówcą. Ograniczenia, które utrudniały mu
funkcjonowanie, stały się jego przekleństwem.
Będąc pod „opieką” jednej z instytucji, został
skierowany na przymusowe leczenie odwykowe. Strasznie się bał, bo zrozumiał tylko tyle,
że będzie musiał opuścić Kórnik i wyjechać w
nieznane (nie wiadomo gdzie). Nie stawił się
więc na czas i w kajdankach trafił pod więzienny
adres (zadziałała machina administracyjna).
Wychodząc z aresztu, pożegnał się (grzecznie)
słowami: „Do widzenia!”. Potem kłaniał się w
stronę każdego przejeżdżającego radiowozu,
obwieszczając z radością w głosie: „Ja tych
panów znam!” (myślał, że spotkał znajomych,
poza tym stosowanie form grzecznościowych
jest jego mocną stroną).
Przez jakiś czas otrzymywał pomoc instytucjonalną w postaci zasiłków okresowych,
obiadów wydawanych w szkole (dzieci się
skarżyły, że cuchnie), węgla na opał (zapytany,
czy pali w piecu, odpowiadał: „Ale ja węgiel
mam”). Otrzymał też świadczenie emerytalne

(po czasie, ze spłatą za zaległe miesiące) w
gotówce z rąk listonosza, którą to emeryturę
w całości mu ukradziono (złodzieje bawili się
jego kosztem kilka dni nad morzem). Życzliwa
osoba chciała zabezpieczyć go na przyszłość
przed podobną sytuacją i założyć mu konto
bankowe z możliwością wypłaty limitowanej
kwoty na dowód osobisty, ale się nie udało
(w/w ograniczenia) – jak zwykle nie przyszedł
umówione spotkanie (a tego zaocznie zrobić
się nie da).

POMOC SPOŁECZNA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie
działki 69/4 w Koninku, gm. Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 30
października 2012 r. Rady Miejskiej w Kórniku
nr XXVII/303/2012 zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej
na terenie działki 69/4 w Koninku, gm. Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 listopada 2013r. do 3

ROZDZIAŁ III
Jak widać, Pan Edzio spokojnie sobie żył.
W międzyczasie podjęto decyzję o rozbiórce
budynku, w którym „mieszkał”, więc należałoby się spodziewać, że zły los się od niego
odwróci i pomoc w postaci przyznania mieszkania socjalnego się ziści (lato się kończyło).
I tu znów niespodzianka: Pan Edzio został
prawomocnym wyrokiem sądu skazany na
karę bezwzględnego pozbawienia wolności
na okres pół roku i umieszczony w Areszcie
Śledczym (właściwie więzieniu) w Środzie
Wielkopolskiej. Bardzo tęsknił i płakał (nie lubi
wyjeżdżać z Kórnika, choć się tu nie urodził),
ale życzliwy współwięzień pomógł i napisał w
jego imieniu prośbę o kilka osobistych rzeczy
(przybory toaletowe, sweter, kapcie) i wysłał do
własnej rodziny. Kiedy paczka była już prawie
gotowa do przewiezienia, to przewieziono,
ale nie paczkę, tylko samego Pana Edzia do
Zakładu Karnego w Wronkach. Podobno to
straszne miejsce. Cóż, pewnie niewielu z nas
miało okazję się o tym przekonać, więc może to
tylko plotki. Czy można się spodziewać, że Pan
Edziu w nowym miejscu się „ogarnie”, załatwi
sobie kopertę i znaczek, wystąpi z wnioskiem
do administracji więziennej o możliwość przesłania komuś (komu?) talonu do realizacji na
drobiazgi, niezbędne do godnej egzystencji?
Jak widać, Kórnik ma swojego Radka Agatowskiego, choć nie do końca, bo za Radkiem
stanęła cała społeczność.
Kto stanie za Edziem?
EPILOG
(NIEDOKOŃCZONY)
Kilka dni temu, w miejscu jego kórnickiego
zamieszkania, w przeciągu kilkunastu godzin
wybuchły dwa pożary. Pan Edziu wyjdzie wczesną wiosną i zamieszka w ……. .
Imię i nazwisko autora
znane Redakcji

INFORMACJA

PIELĘGNIARKI RODZINNE „SALUS” ZAPRASZAJĄ W SZYSTKIE OSOBY
MAJĄCE PROBLEMY CUKRZYCOWE,
DLA KTÓRYCH MAMY BEZPŁATNIE, NOWE APARATY DO BADANIA POZIOMU CUKRU.
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA
W GABINECIE nr.1 NA PARTERZE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA.
ZAPRASZAMY
OD PN – PT OD 9.00 DO 13.00

8 listopada 2013 r.
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O puchar przechodni VIII Memoriału płk. Jana Wójkiewicza zmagały się trzy drużyny
z Konarskiego, Radzewa i Czmońca. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że mecz ten zawsze odbywa się w Konarskim, ponieważ jest to miejscowość, gdzie urodził się płk. Jan
Wójkiewicz. Uroczystość ta odbywa się dzięki naszej współpracy ze Szkołą Podstawową
w Radzewie oraz z sołectwem Radzewo, Czmoń i Czmoniec. W tym roku swą obecnością
zaszczycili nas: wicedyrektor Szkoły Podstawowej p. Małgorzata Pawlaczyk, nauczyciel
wychowania fizycznego p. Karol Niemier, radni gminy Julia Bartkowiak i Jerzy Rozmiarek
oraz p. Maciej Małecki, rodzice i kibice zawodników, a także miszkańcy wsi. Mecz sędziowali p. Karol Niemier i p. Eugeniusz Rybak. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna
z Konarskiego, II miejsce zajęła drużyna z Czmońca, a III miejsce przypadło drużynie z
Radzewa. Nagrodą główną był wspomniany puchar przechodni, oprócz tego wszystkie
drużyny otrzymały nagrody pocieszenia oraz pamiątkowe butony.
Nagrodzono także najlepszego bramkarza, najaktywniejszego strzelca i najmłodszego
zawodnika. Dekoracji dokonała wicedyrektor Szkoły Podstawowej p. Małgorzata Pawlaczyk, sołtys p. Józef Bartkowiak i sędzia p. Eugeniusz Rybak. Na koniec można było
się posilić ciepłą kiełbaską praz wypić kawę i zjeść ciasteczko. Składam podziękowania
burmistrzowi p. Jerzemu Lechnerowskiemu za wsparcie finansowe. Dziękuję zawodnikom,
kibicom, gościom oraz mieszkańcom za przybycie.
Sołtys J. Bartkowiak

II Spotkanie Strzeleckie
zorganizowane przez
ZPP SSWW
Zarząd Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Zbigniewa
Tomaszewskiego, Walentego Moskalika,
Piotra Owczarza, Dorotę Trocha
wspólnie z wójtem gminy Tarnowo Podgórne zorganizował II
Spotkanie Strzeleckie dla Burmistrzów, Wójtów, Radnych i Sołtysów Gmin Powiatu Poznańskiego
dnia 06 października 2013 r. na
strzelnicy w Tarnowie Podgórnym
pod hasłem:‘’Ćwicz oko i dłonie,
w Ojczyzny obronie’’
Gospodarz Tadeusz Czajka Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne wraz z
V-ce Wójt Ewą Noszczyńską - Szkurat i Sołtysem Piotrem Owczarzem,
przywitali gości. Powiat Poznański
reprezentowany był przez Przewodniczącego
Rady Powiatu Piotra Burdajewicza, Panią Wójt
Gminy Dopiewo Zofię Dobrowolską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku Macieja
Marciniaka, V-ce Burmistrza Kórnika Antoniego
Kalisza, Przewodniczącą Rady Gminy Kostrzyn
Ranatę Lepczyk jak i Barbarę Czachurę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
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W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje
gmin takich jak: Buk, Dopiewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Swarzędz, Tarnowo Podgórnego, łącznie udział wzięło 45-osób.Uczestnicy
strzelali do tarcz ufundowanych przez:
Tarczę ufundowaną przez Wójta Tarnowa
Podgórnego Tadeusza Czajkę wystrzelali:
I miejsce Mirosław Sroka Tarnowo Podgórne
II miejsce Tadeusz Czajka Tarnowo Podgórne

III miejsce Antoni Kalisz Kórnik
Tarczę ufundowaną przez Wojewódzkiego
Dyrektora Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych Arkadiusza Błochowiaka wystrzelali:
I miejsce Dorota Trocha Komorniki
II miejsce Waldemar Kubiak Tarnowo Podgórne
III miejsce Jan Bręk Buk

Pasowanie
na przedszkolaka w
„Bajkowym Dworze”

27 września był dniem bardzo wyjątkowym dla naszych maluszków, ponieważ
tegoż dnia zostali oni pasowani na prawdziwego przedszkolaka. Był to pierwszy tak
ważny i poważny debiut przedszkolaków
z najmłodszych grup. Dzieci podeszły do
tego z entuzjazmem, przez wiele dni pilnie
uczyły się piosenek, wierszy i tańców, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Był
to dla dzieci ogromny, ale miły wysiłek, z
jednej strony trwał ciągle okres adaptacyjny
związany z przyjściem do przedszkola, a z
drugiej strony musiały się skupić na nauce,
na próbach. Uporały się z tym ciężarem
doskonale, czego efekt Rodzice mogli
podziwiać.
Najmłodsi zaprezentowali piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek” do której sami
stworzyli akompaniament na instrumentach
perkusyjnych. Starszacy natomiast przygotowali krótkie przedstawienie dla młodszych
grup opowiadające o misiu, który nie chciał
iść do przedszkola. Pasowania, olbrzymim
ołówkiem dokonała nasza Pani Dyrektor.
Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy
dyplom. Na koniec był też wspaniały tort
oraz pyszne pączki i sernik upieczony przez
naszą wspaniałą Panią Alę.
Na twarzach naszych przedszkolaków
można było wyczytać dumę i radość z
przyjęcia ich do grona prawdziwych przedszkolaków z Bajkowego Dworu”.
Wychowawczyni grupy „Elfy” –
Małgorzata Szczepaniak - Deptuła

Góry, pagóry i… chór Castellum Cantans
Bukowina Tatrzańska ulokowana
jest w południowej części województwa
małopolskiego, na południowym krańcu
Polski.
Co zatem łączy Castellum Cantans i
Bukowinę Tatrzańską?
Można by rzec - gmina partnerska, Zamoyscy… ale my odkryliśmy coś jeszcze!
Jak dobrze nam zdobywać… chóry
Północ… Ruszamy… Rawicz – policja!
Jeden postój, drugi, trzeci i wreszcie jesteśmy! Za oknem góry, słońce, w sercach
radość. Mamy szczęście w Tatrach w
najlepsze trwa złota polska jesień. Szybko
meldujemy się w pensjonacie i biegiem (dosłownie) nad Morskie Oko. Dla śmiałków Czarny Staw, dla innych - bryczki. Na trasie
spotykamy łanie, nietoperze, orzechówki i…
niedźwiedzie. Te ostatnie całe szczęście w
Muzeum Tatrzańskim im Chałubińskiego.
Na wieczorne zakwasy najlepsze jest piwo
i termy, baseny i sauny.

Czego Chcesz od nas…. Lauro?
Ledwo wróciliśmy ze szlaku, a już próba ! Jak tu śpiewać kiedy serce się rwie
by zdobywać kolejne szczyty? Laura zna
receptę(tajemnica zawodowa) – zewsząd
już rozbrzmiewa „Czego chcesz od nas
Panie”. Przed nami dwa występy – w Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej,
a program niełatwy. Ale nie taki koncert
straszny jak go malują. Przed koncertem
sesja fotograficzna, a po – owacje na stojąco! A skoro owacje, to i bis. Serca rosną.
A w Bukowinie? W Bukowinie pełen kościół!
Jacy są chórzyści na szlaku?
Niewątpliwie brawurowi. Czerwone
Wierchy to dla części z nas małe piwo.
Anka zdobyła Czerwoną Ławkę, a to już nie
mały wyczyn. Niektórzy preferują Krupówki.
Każdy wybiera to co dla niego najlepsze.
Słońce podsyca kolor płonących szczytów Czerwonych Wierchów. Widoki rekompensują drżenie nóg i serca, wszak nad

przepaścią kolana nam miękną. Nabieramy
respektu do gór i odnajdujemy w sobie siłę.
A na Czerwonej Ławce śnieg, łańcuchy
i przyjemna adrenalina. Wędrując samotnie
po szlakach nigdy nie jesteś sam, otacza
Cię wszak cały świat. A w walce ze słabościami pomagają nowo nabyte znajomości.
A wieczorem? Kolacja i szeroko pojęta
integracja .
Bilans
Kilka pęcherzy, siniaków, zerwany paznokieć, trochę zakwasów, dźwięki, których
jeszcze nie śpiewaliśmy i kilka kilogramów
mniej od stresu. Niewątpliwie jesteśmy
bogatsi o nowe doświadczenia. Górale
podzielają naszą miłość do muzyki, namawiają nas do powrotu. Nie damy się prosić
– wrócimy najszybciej jak się da! A może
tak zaprosić ich do nas?... Zobaczymy co
nam życie przyniesie :)
Chórzystki

KULURA

SPORT / KULTURA

Turniej w Konarskim

Tarczę ufundowaną przez ZPP SSWW
wystrzelali:
I miejsce Waldemar Kubiak Tarnowo Podgórne
II miejsce Maciej Marciniak Kórnik
III miejsce Adam Szyszka Kostrzyn
Kura ufundowanego przez Strzeleckie
Bractwo Kurkowe z Tarnowa Podgórnego
wystrzelali: I miejsce W-ce Burmistrz Kórnika
Antoni Kalisz, II miejsce Beata Bruczyńska
Sołtys Skrzynek, III miejsce Maciej
Marciniak Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku.
Panu Wójtowi Tarnowa Podgórnego Tadeuszowi Czajce za
okazaną pomoc i ufundowaną tarczę okolicznościową oraz nagrody
składamy jako Zarząd w imieniu
wszystkich uczestników serdeczne
podziękowania.
Panu Prezesowi Strzeleckiego
Bractwa Kurkowego z Tarnowa Podgórnego Stanisławowi Bączykowi i
jego kolegom dziękujemy za udostępnienie strzelnicy i za sprawne
przeprowadzenie zawodów.
Wszystkim uczestnikom, którzy przybyli
na strzelnice i ta rywalizacja mogła się odbyć
bardzo, bardzo dziękujemy.
Informujemy, że następne spotkanie odbędzie się już za rok w Strzelnicy KBBK w Kórniku.
Dorota Trocha
Członek ZPP SSWW
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Przez ostatnie 3 dni przed rajdem
obserwowałam pogodę. Prognozy były
optymistyczne, lecz czwartek 26 września wstał pochmurny z ciężko wiszącymi deszczowymi chmurami. Było pewne,
ze tk mozolnie przygotowywany rajd nie
odbędzie się. W deszczu rajdowicze nie
przyjadą. Spoglądałam na telefon, ale
ten milczał. To był dobry prognostyk.
Wszystkie drużyny rajdowe zjawiły się
na mecie. Odetchnęłam z ulgą. Potem
poszło jak z płatka.Było uroczyste
otwarcie, powitanie drużyn rajdowych i
zaproszonych gości.
Tegoroczny XII Rajd Rowerowy do Radzewa odbył się pod hasłem „Uwaga! Strażak w
akcji” i przybliżał mozolną pracę odważnych
strażaków, a szczególnie OSP w Kórniku. Na
holu szkoły powstały interesujące wystawy w
100 rocznicę powstania OSP, gazetki i albumy
ukazujące strażaków w akcji, podczas parad
ulicznych, imprez strażackich i rocznic. Wyłożone były odznaczenia strażackie i sprzęt
strażacki, ten starszy i najnowszy. Spoglądając
w górę, nad gazetkami prezentowały się sztandary straży OSP z Bnina i Kórnika (starszy i ten
najnowszy z szarfą). Na boisku szkolnym, jak w
muzeum, stały stare wozy strażackie.
Z okazji rajdu odwiedziło naszą szkołę
samochodowe laboratorium chemiczne z PSP
Krzesiny. Każdy mógł wejść do niego, zwiedzić, a potem zadać pytanie na interesujący
go temat.
Rozpoczęła się rywalizacja. Na pierwszy
ogień poszedł test z przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. W
międzyczasie pogoda poprawiła się, przestał
padać deszcz i wszyscy przenieśli się na boisko
szkolne. Tam odbyły się konkurencje: tor przeszkód i hydronetka, przy wparciu wszystkich
uczestników rajdu. Teraz palące się ognisko
czekało, by upiec na nim zasłużone kiełbaski.
Nikogo nie potrzeba było namawiać. Wszyscy
gromadnie skupili się przy ogniu, żeby nie tylko
upiec własnoręcznie kiełbaskę, ale ogrzać się
i osuszyć. Było ciepło, przyjemnie, wesoło i
radośnie. Każda drużyna rajdowa miała czas

Drodzy
pasjonaci tenisa !
W dniu 29.09.2013r. uroczyście zakończono drugą edycję singlowych turniejów
tenisowych „Rodan-Cup”, w kategorii open.
Dzięki gościnności hotelu Rodan w Skrzynkach,
przy pysznych wyrobach cukierniczych, kawie
i sokach uczestnicy turniejów spotkali się tym
razem przy stole. Po wręczeniu okolicznościowych pamiątek dla uczestników i pucharów za
miejsca na podium, odbyła się sesja zdjęciowa,
prowadzona przez naszego nadwornego
fotografa Pana Romana Bartkowiaka. Po
części oficjalnej rozlosowano pary deblowe,
które rozgrywały mecze na korcie nr 1 i nr 2 do
późnych godzin wieczornych.
W tegorocznej edycji udział brało ponad 30
zawodników, w tym dwie damy, które niestety
pojawiły się tylko raz na 8 turniejów, pomimo
tego, że wielu mężczyzn mogłoby polec w
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na zastanowienie się: Wygraliśmy? Zdobyliśmy
Puchar? A może nie poszło tak dobrze...?
Nastał czas zakończenia rajdu, poznania
zwycięzców, rozdania nagród. Czwarte miejsce
zdobyła SP nr 1 w Kórniku, trzecie miejsce
SP nr 2 w Kórniku, drugie SP w Radzewie, a
pierwsze miejsce i Puchar Komendanta Straży
Miejskiej w Kórniku Marka Kaczmarka SP w
Szczodrzykowie!. Przyjechali na metę rajdu
ostatni w największym deszczu, a nagrodą za
upór było I miejsce i puchar. Dobrze wiedział co
robi św. Florian – patron strażaków.
Każda drużyna otrzymała drzewko – różanecznik ufundowane przez PAN w Kórniku,
piękną czerwoną apteczkę pierwszej pomocy
ufundowaną przez OSP w Kórniku, oraz dyplom, statuetkę szklaną. Pieniądze na zorganizowanie rajdu i jego oprawę ufundował Urząd
Miejski w Kórniku. Odbyły się dodatkowo dwa
konkursy: jeden dla uczestników rajdu, drugi dla
dorosłych i zaproszonych gości. W konkursie
plastycznym „Strażak – gasi, ratuje, interweniuje
i pomaga” I m. zajęła Agata Lampercht SP nr
2 w Kórniku, II m. Zuzanna Korcz SP nr 1 w
Kórniku, III m. Krystian Grześkowiak SP nr 1
w Kórniku. Przyznano 3 wyróżnienia: Jagoda
Lasek SP nr 2 w Kórniku, Dominika Frąckowiak
pojedynku z przedstawicielkami piękniejszej połowy
ludzkości.
Zwycięzcą cyklu został
Adam Weinert, który do
ostatniego turnieju toczył
zacięte pojedynki z Miłoszem Talarskim. Młodzież
próbował gonić senior Maciej Talarski, który ostatecznie zajął miejsce trzecie.
Cykl turniejów cieszył się
dużym zainteresowaniem,
a grupa ok. 10 zawodników prezentowała bardzo
wyrównany poziom, co
zwiększa motywację do
dalszego doskonalenia tenisowych umiejętności i zachęca do udziału w kolejnej edycji,
która rozpocznie się już 20 października
2013r. Szczególne podziękowania należą się
opiekunowi cyklu turniejów „Rodan-Cup” Panu

SP Radzewo, Barbara Kudła SP Radzewo. W
konkurencji dla dorosłych „Strażak – Sokole
Oko” (pistoletem na wodę trzeba było strącić jak
najwięcej puszek na czas ) I m. P. Leszek Orlewicz przedstawiciel OSP Kórnik, II m. Robert
Kaźmierczak przedstawiciel Policji z Kórnika i
III m. P. Andrzej Szymankiewicz przedstawiciel
SP Szczodrzykowo.
Organizator rajdu i dyr. P. Krystyna Kiełpińska bardzo dziękują za nieocenioną pomoc i
wielkie zaangażowanie przy organizacji wystaw
Naczelnikowi OSP w Kórniku p. Leszkowi Orlewiczowi i Sekretarzowi OSP p. Ewie Sieroń.
Osobne podziękowania za pomoc w możliwości
przeprowadzenia rajdu składam nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi szkoły oraz
p. Markowi Klimińskiemu, który trwa z nami
przez 12 lat i dokumentuje fotografią nasze
rajdy.Za pomoc finansową oraz nagrody UM
w Kórniku, PAN w Kórniku, OSP w Kórniku.
Kto na tym rajdzie nie był, nie zmókł na rowerze, nie walczył o puchar, nie upiekł kiełbaski
w gronie kolegów, niech zabierze się z innymi
koniecznie w przyszłym roku. Bo czas mija a
wspomnienia pozostają. Do zobaczenia!

KOLARSTWO
ZAWODNICZKI LIMARO REWELACJĄ
TOROWYCH
MISTRZOSTW POLSKI ELITY
Drużyna juniorek Kórnickiego Limaro
była sprawczynią największej niespodzianki
podczas torowych mistrzostw Polski elity,
które odbyły się w miniony weekend na
Pruszkowskim welodromie. Zespół w
składzie Natalia Radzicka, Natalia Nowotarska, Nikol Płosaj i Viktoria Żegleń,
zdobyły kolejny swój tytuł mistrzowski w
wyścigu drużynowym na 4km, tym razem
w gronie seniorek z czasem 4:51:46. Nie
mogła wystartować w tej drużynie lekko
kontuzjowana, (kolano) Alicja Ratajczak, a
mimo to młodziutkie Kórniczanki pokonały
bardzo utytułowany zespół GK Żyrardów,
składający się praktycznie z samych kadrowiczek elity i U-23. Drużynowe złoto trafiło
do Kórnika po raz czwarty z rzędu, tyle że
w tamtej drużynie jeździła mistrzyni Świata,
Katarzyna Pawłowska, a ta składała się z
samych juniorek, w dodatku trzy pierwsze z
nich w przyszłym roku jeszcze będą juniorkami. Wynik jest doskonały, tym bardziej,
że młode zawodniczki Kórnika praktycznie
kończą sezon, a jej rywalki przygotowywały się cały czas do Mistrzostw Europy,
które odbędą się w najbliższy weekend
w holenderskim Appeldorm. Co prawda
był to jedyny medal dla Kórnika na tych
mistrzostwach. Zdobyte dwa złote i jeden
srebrny przez Kasie Pawłowską, niestety
zalicza się już do Grupy zawodowej GSD
Kalisto, którą od marca reprezentuje, choć
podczas pruszkowskich mistrzostw była
obsługiwana i zabezpieczana oczywiście
przez swojego trenera z Limaro Roberta
Taciaka. Kasia wygrała dwie najbardziej
prestiżowe konkurencje, wyścig na 3 km
na dochodzenie i Omnium Olimpijskie

(wielobój – 6 konkurencji). Srebrny medal
zdobyła w wyścigu punktowym. Kolejną
wręcz sensację sprawiła inna młodziutka
zawodniczka Limaro Nikol Płosaj, która
doskonale sobie radziła w rywalizacji z
całą plejadą polskich seniorek. W wyścigu
punktowym była bardzo bliska podium
zajmując czwarte miejsce, m.in. przed byłą
mistrzynią Europy, olimpijką z Londynu
Małgorzatą Wojtyrą. We wspomnianym
wyścigu na 3 km wygrała Kasia Pawłowska,
ale młodziutkie Kórniczanki, Nikol Płosaj i
Natalia Radzicka, zajęły kolejno miejsca
6 i 8. Największą niespodziankę sprawiła
Nikol w Omnium Olimpijskim, w którym
zajęła doskonałe piąte miejsce. O krok
od medalu była drużyna juniorska Limaro
w sprincie olimpijskim. Zespół w składzie
Adam Radzicki, Patryk Rajkowski i Patryk
Matuszak, zajął czwarte miejsce, przegrywając z drużyną Stali Grudziądz zaledwie
0,069m sek. Adam Radzicki doskonale sobie radził w konkurencjach indywidualnych
z najlepszymi seniorami w kraju. W wyścigu
na 4km na dochodzenie był 11, a w wyścigu
na 1km zajął doskonałe 8 miejsce. .
ŚWIETNY WYSTĘP KOLARZY
W MASZEWIE
Bardzo dobrze zaprezentowali się
zawodnicy i zawodniczki Kórnickiego Limaro podczas ogólnopolskiego kryterium
ulicznego w Maszewie k/Goleniowa (woj.
Zachodniopomorskie). Na początek odbył
się wyścig młodziczek, a startująca w nim
Natalia Szymczak, uplasowała się trzecim
miejscu. W kategorii młodzik, w nagradzanej piątce zawodników znalazło się
aż trzech zawodników Limaro. Po pięknej
walce Jan Łamaszewski zakończył zawody
na drugim, Mikołaj Ratajczak na trzecim, a
Wojciech Bystrzycki na piątym miejscu. Wyścig open, juniorów i juniorów młodszych,
w zdecydowany sposób, niespodziewa-

nie rozstrzygnął na swoją korzyść junior
młodszy, Szymon Korcz, który samotnie
uciekał prawie cały dystans, będąc bliski
zdublowania peletonu. Natomiast w wyścigu kobiet open zdecydowanie wygrała Alicja
Ratajczak, przed Natalią Radzicką. Czwarte
miejsc zajęła Viktoria Żegleń.
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XII Rajd Rowerowy do Radzewa – „Uwaga! Strażak w akcji”

NADZIEJE OLIMPIJSKIE
NA TORZE W PRUSZKOWIE
Co raz lepiej poczyna sobie najmłodsza
grupa kolarska Kórnickiego Limaro, czyli
młodzicy. Na torze kolarskim w Pruszkowie,
odbyła się pierwsza edycja Nadziei Olimpijskich, na których młodzi Kórniczanie,
stawali już na podium, lub byli bardzo blisko. W wyścigu na 250m ze startu lotnego,
Natalia Szymczak, uplasowała się trzecim
miejscu, Gracjana Radzicka na czwartym,
a Joanna Golec piątym. W wyścigu punktowym, Gracjana była druga, natomiast Natalia Szymczak i Sanrda Ryszewska wśród
dziewcząt, oraz Wojciech Kaczmarek i Wojciech Bystrzycki zajmowali kolejno miejsca
piąte i szóste. W wyścigu scetch Ponownie
drugie miejsce zajęła Gracjana, natomiast
Wojtek Bystrycki i Janek Łamaszewski
zajęli miejsca 6 i 7. Najlepiej zawodnikom Limaro wyszły wyścigi Australijskie.
Joanna Golec w pięknym stylu wygrała
wyścig dziewcząt, przy czwartym miejscu
Natalii Szymczak, a Wojtek Kaczmarek
również czwarty, był w wyścigu chłopców.
Na zakończenie rozegrano wyścigi sprintu
drużynowego. Wśród dziewcząt dwójka Radzicka – Szymczak, zajęły trzecie miejsce,
a Ryszewska – Golec, czwarte. W wyścigu
chłopców, trzyosobowy zespół w składzie
Bystrzycki, Kaczmarek i Łamaszewski,
stanęli na drugim stopniu podium. Kolejne
zawody z tego cyklu z udziałem naszej
młodzieży w pierwszy weekend listopada.
UKS Jedynka limaro Kórnik
Złota drużyna na starcie ...

Krystyna Jarecka

Jarosławowi Paczyńskiemu, który dzięki swojemu zaangażowaniu sprawił, że popołudnia
trzeciej niedzieli każdego miesiąca spędzamy
z przyjemnością na kortach hotelu Rodan w
Skrzynkach.
Maciej Talarski
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ŁUCZNICY
W ŚWIETNEJ
FORMIE

Kiedy liście na drzewach zmieniły
kolor z zielonego na żółty, brązowy i
czerwony był to znak, że nastała jesień.
To z kolei dało sygnał dla uczestników
Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej,
że pora na rozegranie Warcabowego
Turnieju Jesiennego. 6 października w
Radzewie na starcie czwartego w tym
sezonie turnieju stanęło 28 zawodników.
Wystartowało 9 mężczyzn i 8 chłopców
oraz 3 kobiety i 8 dziewcząt. Po rozegraniu 9
rund (grano systemem szwajcarskim z czasem
7 minut na partię dla zawodnika) zdecydowane
zwycięstwo odniósł Jarosław Błaszczyk (Dalabuszki), który zanotował komplet zwycięstw.
Była to jego pierwsza wizyta w Radzewskiej
Krainie Sportu. Na drugim miejscu zameldował
się stały bywalec tych rozgrywek, tj. Dawid
Miszczak (Błażejewo), który przez trzy lata nie
opuścił jeszcze żadnego turnieju w ramach
KLSz-W. Tym razem zgromadził na swoim
koncie 7 pkt. Kolejni trzej zawodnicy zgromadzili
po 6 pkt, a byli to: 3. Karol Rybak (Kleszczewo),
4. Robert Kątny (Pleszew), 5. Karol Niemier
(Czmoń). Była to czołówka klasyfikacji mężczyzn jak i klasyfikacji ogólnej. Wyniki w innych

Po udanym starcie w Mistrzostwach
Wielkopolski Dzieci łucznicy UKS „Jedynka-Kórnik” – SKS „Sokół” Radzewo
wzięli udział w trzech kolejnych turniejach. Była to okazja do potwierdzenia
wysokiej formy w drugiej części sezonu
2013.
29 września na obiektach KS Leśnik w
Poznaniu zorganizowano VIII Jesienny Otwarty Międzyszkolny Turniej
Łuczniczy i były to kolejne zawody, obfitujące w sukcesy naszych łuczników.
Złote medale w konkurencji 15/10
metrów wywalczyli Agata Radziejewska oraz Bartosz Radziejewski, którzy
kroczą w tym sezonie od zwycięstwa
do zwycięstwa. Dodatkowo Bartek
osiągnął także bardzo dobry wynik
punktowy, bijąc tym samym rekord
naszego klubu. Srebrny medal, ze
stratą zaledwie 2 punktów do Agaty
zdobyła Monika Stempniak. Cała
trójka uzyskała wyniki powyżej 300
pkt. i była liczona do klasyfikacji drużynowej, w której już drugi raz z rzędu
puchar za zwycięstwo zdobyła Szkoła
Podstawowa w Radzewie. Dyplomy
za kolejne miejsca uzyskali jeszcze: 5. Michał
Najewski oraz 6. Kamil Stempniak. Oprócz
nich startowali także: Kinga Banecka, Tomasz
Frąckowiak oraz największy przegrany tego
dnia Wojciech Radziejewski, dla którego była
to solidna lekcja pokory. Zwycięzca Mistrzostw
Wielkopolski, które rozegrano tydzień wcześniej
tym razem musiał przełknąć gorycz porażki.
12 października zawody łucznicze odbyły
się na terenie Szkoły Podstawowej w Radzewie (już po raz czwarty). W turnieju pod
nazwą ROBINsonada 2013 – II Otwarty Turniej
Łuczniczy o Puchar Kierownika Sekcji UKS
Jedynka-Kórnik” wystartowało 11 adeptów łuku
i strzały w wieku 9-14 lat. Było to niejako podsu-

kategoriach przedstawiały się następująco:
DZIEWCZĘTA SP: 1. (6 w klasyfikacji ogólnej)
Joanna Rybak (Kleszczewo, 5.5 pkt.), 2. (7)
Magdalena Sułkowska (Czmoń, 5.5), 3. (11)
Mirella Rozmiarek (Radzewo, 5.0). CHŁOPCY
SP: 1. (10) Tomasz Siejak (Konarskie, 5.0),
2. (13) Michał Szczepaniak (Radzewo, 5.0),
3. Jakub Sułkowski (Czmoń, 4.0). KOBIETY:
1. (9) Karolina Piechowiak (Czołowo, 5.0), 2.

(15) Zuzanna Zięta (Mościenica, 4.5), 3. (25)
Barbara Rybak (Konarskie, 2.5). Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe, które zakupiono dzięki dotacji z budżetu
gminy Kórnik. Organizatorami zawodów były:
MUKS Wieża Kórnicka i SKS Sokół Radzewo,
a sędzią głównym Ryszard Bartkowiak.
Karol Niemier

Sześć medali w Niemczech Bottrop – turniej Mistrza Baek
Doskonały występ odnotowali zawodnicy UKS Oaza Kórnik sekcji taekwondo,
podczas wyjazdowego wyjazdu do Bottrop
w Niemczech. Reprezentacja w składzie
Julia i Zuza Szpak, Wiktor Kościelski i
Marcel Politowicz wywalczyli sześć medali.
W pierwszej fazie turnieju rozgrywano konkurencje układów formalnych. Tu wystawiliśmy dwóch zawodników – Julie Szpak i
Marcela Politowicza. Oboje po pierwszych
wykonaniach obowiązkowych układów
dostali się do finałów swoich kategorii.
Po kolejnych wykonaniach ostatecznie
uplasowali się na: drugim miejscu Marcel
Politowicz i trzecim miejscu Julia Szpak.
Więcej emocji przynosi konkurencja
walki. W bardzo dobrej dyspozycji pokazała
się Zuzanna Szpak, która walczyła w kat
wiekowej junior do 49 kg. Wygrała trzy walki
w turnieju w tym dwie przed czasem przez
nokaut techniczny. To był jej najlepszy
występ w karierze sportowej. W tak dobrej
dyspozycji nigdy się nie prezentowała. Trzyletni okres treningu przynosi efekty. Również jej siostra Julia Szpak dostała się do
finału zawodów. Niestety po wyrównanym
pojedynku musiała uznać wyższość przeciwniczki z Holandii, ostatecznie wywalczyła srebrny medal zawodów. Coraz lepsze
pojedynki prowadzi wieloletni zawodnik
Wiktor Kościelski. Pierwszy pojedynek
rozstrzygnął na punkty w drugiej rundzie
walki. Niestety kolejny pojedynek nieznacznie przegrywa i ostatecznie zajmuje trzecie
miejsce na podium. W kategorii Wiktora
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KARATE

RAWEN
NIE ZAWIÓDŁ!!!
zawsze jest wielu konkurentów i rywalizacja
jest wyrównana . O medal jest bardzo trudno. Po wielu latach treningu wreszcie widać
postępy u Wiktora. Marcel Politowicz to
najmłodszy stażem w naszej ekipie. Po roku
treningu prezentuje naprawdę doskonałe
umiejętności. Już w pierwszym pojedynku
spotkał się ze zwycięzcą swojej kategorii
wagowe. Pojedynek bardzo wyrównany i
zacięty niestety przegrał. Dla Marcela było
to bardzo cenne doświadczenie. Przeanalizowaliśmy walkę, drobne błędy taktyczne
spowodowały końcowy wynik. Marcelowi
brakuje obycia startowego.

Oceniając wyjazd należy stwierdzić, że
szkoleniowo był bardzo udany. Zuza Szpak
poczuła, że może wygrywać. Julka Szpak
podnosi swoje umiejętności w układach
formalnych. Wiktor Kościelski i Marcel
Politowicz nasi młodzicy, zdobyli cenne doświadczenie przed najważniejszą imprezą
dla nich Mistrzostwami Makroregionu, które
w październiku rozegrane zostaną w Szczecinku. Czwórka zawodników startująca w
Bottrop to człon naszej reprezentacji. Dają
przykład pozostałym zawodnikom klubu, że
warto brać udział w rywalizacji sportowej
UKS Oaza
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Ogromnym sukcesem organizacyjnym
i sportowym zakończył się zorganizowany
12.10.2013 roku przez Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven, I TURNIEJ KARATE
DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR BURMISTRZA KÓRNIKA.
W zawodach zorganizowanych w Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku
wzięło udział 270 zawodników z 27 klubów
z całej Polski. Rozegranych zostało 45 konkurencji w kata( konkurencja techniczna)
i kumite (walka sportowa). Kórnicki Klub
Karate Shotokan Raven reprezentowała 20
osobowa ekipa, osiągając znakomite wyniki

8 listopada 2013 r.

mowanie pracy szkoleniowej w minionym roku.
W pierwszej części zmagań rywalizowano na
odległościach 15 i 10 metrów. Kolejne puchary
w swojej przygodzie z łucznictwem wystrzelali
Bartosz Radziejewski i Agata Radziejewska, dla
której jednak było to dopiero pierwsze zwycięstwo odniesione w Radzewie. Srebrne medale,
z niewielkimi stratami punktowymi wywalczyli
Mikołaj Ratajczak (do niedawna nasz najlepszy
łucznik, a obecnie perspektywiczny kolarz)
oraz Monika Stempniak. Brązowe medale
zawisły na szyjach Kingi Baneckiej i Wojciecha Radziejewskiego. Drugą część rywalizacji
stanowiły konkurencje na wesoło. Zawodnicy
musieli w nich upolować indyka (oczywiście
papierowego), strzelać w określone strefy na
macie oraz rozprawić się z balonami. Emocji

nie brakowało, tym bardziej że chłopcy strzelali
razem z dziewczętami. Do ostatnich strzałów
nie było wiadomo jak będzie wyglądał podział
miejsc. Ostatecznie swój drugi złoty medal tego
dnia zdobyła Agata, która pokonała dwójkę
chłopców: Bartka i Mikołaja. Tuż za nimi znalazła się Monika, która była o krok (a właściwie o
strzał) od drugiego miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.
13 października nasz klub wziął udział w
ostatnich zawodach tego sezonu, a był to
Turniej o Puchar KS Leśnik, przeprowadzony w Poznaniu. Zakończył się on triumfem
Bartosza Radziejewskiego, który 1 punktem
wyprzedził... najlepszą z dziewcząt Agatę
sportowe zdobywając łącznie pięć medali
dwa złote, srebrny i dwa brązowe. Brązowe
medale w swoich kategoriach wiekowych
wywalczyli w kumite Krzysztof Mrugas, oraz
Filip Młynarczyk, srebrny medal wywalczył
w kata indywidualnym Julian Gabrusewicz,
natomiast dwa złote medale w konkurencji
kumite drużynowe i kumite drużynowe
Rotation, zdobyła drużyna w składzie:
Krzysztof Mrugas, Filip Młynarczyk i Szymon Siódmiak. Jak nam powiedział trener
Ravena Jacek Kruk zawody stały na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym,
dlatego bardzo cieszy uzyskany wynik sportowy, tym bardziej, że zawodnicy KKKSR są
w fazie przygotowań do sezonu, a ich forma
nie jest jeszcze optymalna. Bardzo cieszy
również fakt iż w turnieju wystartowały tak
liczni uczestnicy, to świadczy o tym, że
Kórnik jest już uznaną marką wśród klubów
z całej Polski. Jako organizatorzy składamy

Radziejewską, co było jej sporym osiągnięciem zważywszy na to, że rywalizowano bez
podziału na płeć. Jeszcze większą wagę ma
ten wynik, jeśli dodamy, że zarówno Bartek
jak i dwaj kolejni chłopcy i jedna dziewczyna
strzelali z łuków typu Orlik, a Agata z łuku
typu Apacz. 6 miejsce zajął Kamil Stempniak.
Wszystkie dzieci rywalizowały na odległościach 20 i 15 metrów.
Kończy się trzeci sezon w historii istnienia
sekcji łuczniczej w Radzewie. Sezon, który
napawa optymizmem i z nadzieją pozwala
patrzeć w przyszłość. W skromnych warunkach rodzą się bowiem talenty, które trzeba
dalej szlifować, aby tego nie zmarnować.
Sekcja stale się rozwija. Nasz klub w 2013 roku
otrzymał licencję Polskiego Związku Łuczniczego, a zawodnicy licencje Wielkopolskiego Związku Łuczniczego.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
obóz łuczniczy, którego efekty widać
było na zawodach w drugiej części
sezonu. Dokonaliśmy także zakupu
koszulek klubowych. Cieszą wyniki,
jakie nasi zawodnicy uzyskiwali na
zawodach, przede wszystkim liczne
zwycięstwa liderów naszej drużyny,
czyli Bartka i Agaty. Na ich przykładzie najdobitniej można stwierdzić,
że trening czyni mistrza. Nie od razu
zaczęli oni wygrywać. Początki były
trudne, jednak trenują już dwa lata,
przez które uczestniczyli w wielu
treningach. Cieszą też postępy pozostałych zawodników, u których
widać głód sukcesów, duża frekwencja na
zajęciach, zaangażowanie dzieci, chęć do
pracy i wytrwałość w dążeniu do celu. Ze
słabych stron działalności sekcji na pierwszy
plan wysuwa się brak wyników w starszej kategorii wiekowej. Niestety po przejściu ze szkoły
podstawowej do gimnazjum wykruszyli się
wszyscy młodzicy. Miejmy nadzieję, że obecni
zawodnicy będą chcieli strzelać nieco dłużej.
Przed łucznikami teraz przerwa zimowa, dla
jednych dłuższa, a dla innych nieco krótsza,
bowiem czołówka niebawem rozpocznie treningi pod dachem.
Kierownik sekcji
Karol Niemier

SPORT

SPORT

WARCABOWY
TURNIEJ
JESIENNY

serdeczne podziękowania Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik w szczególności panu
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu,
Restauracji Ventus, Panu Piotrowi Rotter,
oraz zaprzyjaźnionemu Klubowi Jodo,
Jaido, Kendo Meshinkan z Poznania za
wykonanie pokazu na otwarcie imprezy,
oraz TKD Taekwondo Kórnik za użyczenie
tatami. Dziękujemy również za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc rodziców.
Warto nadmienić fakt, iż patronat medialny
nad zawodami objęło Radio Merkury, a relację z zawodów mogliśmy obejrzeć w PTV
Poznań. Tak udana organizacja turnieju na
pewno w przyszłości zaprocentuje jeszcze
większą frekwencją w kolejnych edycjach
turnieju.
Jacek Kruk v-ce prezes
ds. szkoleniowych KKKSR
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W ostatnią sobotę września UKS Sokół
Robakowo i tamtejsze gimnazjum było organizatorem kolejnego już turnieju w piłce
nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik. Na
starcie stanęło 7 drużyn. W kategorii szkół
podstawowych wygrał I zespół Kotwicy Kórnik przed II zespołem Kotwicy. W tej grupie
rodzice wybrali najlepszego zawodnika,

którym został Marcel Kujawa.
W kategorii klas I i II gimnazjów po
zaciętej walce wygrał zespół FC LA MASIA
przed „ Lechem Poznań” i Super Partią.
W tej grupie wybieraliśmy najlepszego
strzelca, którym został Dariusz Konowrocki – 3 gole.
W najstarszej kategorii wygrał zespół
THE REDS przed Sejmem. Najlepszym

bramkarzem turnieju został Adrian Mruk.
W całym turnieju wzięło udział ponad 70
młodych piłkarzy, którzy wraz z opiekunami
zostali poczęstowani kiełbaskami. Każdy
zawodnik otrzymał słodki upominek a najlepsze drużyny puchary i nagrody.
Paweł Pawlaczyk

UDANY DEBIUT MŁODYCH KÓRNICZANEK !

Bardzo dobrze rozpoczęły swoją przygodę
w lidze wojewódzkiej młodziczek młodszych
zawodniczki MUKS-u Kórnik. Drużyna prowadzona przez trener Aleksandrę Semmler,
to dziewczęta urodzone w roku 2001 oraz
2002, które na co dzień są uczennicami Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku. W pierwszym
swoim oficjalnym meczu w dniu 13.10.2013
dziewczęta pokonały w meczu wyjazdowym
OKSiR WITKOWO 71:38 (1kwarta 19:14,
2kwarta 22:0, 3kwarta 12:13, 4kwarta 18:11).
Punkty w tym spotkaniu dla drużyny MUKS
Kórnik zdobywały: Łopińska Julia 11, Drzewiecka Magdalena 10, Wójcik Adrianna 9, Tomczak
Jagoda 8, Kędziora Katarzyna 8, Jójka Weronika 8, Sikorska Weronika 6, Siódmiak Martyna
6, Kozieł Agnieszka 2, Kowalska Klaudia 2,
Kaczmarek Kinga 2.
W niedzielę 14.10.2013 pokonały w KCRiS
Oaza w Kórniku druzynę OLIMP Rawicz 67:38
(1kw.10:7, 2kw. 22:8, 3kw.11:9, 4kw. 22:14)
Punkty dla MUKS Kórnik zdobywały : Kedziora
Katarzyna 13, Jójka Weronika 12, Sikorska
Weronika 10, Tomczak Jagoda 10, Drzewiecka
Magdalena 5, Siódmiak Martyna 5, Łopińska
Julia 4, Kaczmarska Natalia 2,Kaczmarek
Kinga 2, Kowalska Klaudia 2, Wojcik Adrianna
2, Kozieł Agnieszka 0.
Dziewczynom serdecznie gratulujemy
wygranych i życzymy dalszych sukcesów

SPORT SZKOLNY
Niespodziewane zwycięstwo drużyny KS Szczytniki!
9 października 2013 roku o godzinie
16:00 na boisku w Szczytnikach (ul.
Międzylesie 7) odbył się mecz V rundy
Pucharu Polski grupa Wielkopolski ZPN
– Poznań, pomiędzy miejscową drużyną
KS Szczytniki a 1920 Mosina. Drużyna z
Mosiny na co dzień występuje w IV lidze,
Szczytniki natomiast grają w Kórnickiej
I lidze amatorskiej. Przyjezdni byli więc
zdecydowanymi faworytami tego spotkania . Jednak to Szczytnicka drużyna jako
pierwsza objęła prowadzenie, po fatalnym
błędzie bramkarza drużyny Mosińskiej;
do piłki dopada Karol Wolniewicz i już
w pierwszej minucie meczu mamy 1:0.
Drużyna gości często znajdowała się pod
polem karnym gospodarzy ale ich akcje nie
stwarzały zagrożenia . W około 15 minucie
meczu po zamieszaniu przed polem karnym
do piłki dopada Mikołaj Czarnota i uderza
w stronę bramki, ale bramkarz Mosińskiej
drużyny fenomenalnie interweniuje wyłapując piłkę. Wreszcie w 17 minucie meczu
drużyna przyjezdna oddaje bardzo groźny
strzał na bramkę ale bramkarz gospodarzy
- Filip Leśniewski wybija ją na rzut rożny.
Chwilę później Mosina znów atakuje, strzał
zza pola karnego obija bramkarz by później ofiarną interwencją obronić dobitkę
napastnika z Mosiny. Do końca pierwszej
połowy mecz był wyrównany i zakończył
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POWIATOWE SZTAFETY PŁYWACKIE
Kórnik-basen OAZA
Dnia 9 października 2013 na Powiatowych
Mistrzostwach w Sztafetach Pływackich szkół
podstawowych ( 14), gimnazjów ( 9) , szkół
ponadgimnazjalnych (3) startowało ponad 260
młodych pływaków. Wśród nich nasze szkoły.
Miło nam donieść, że wreszcie wśród medalistów znalazła się ekipa Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku. Szkoła zajęła drugie miejsce,
otrzymała puchar a uczestnicy sztafety srebrne
medale. Ponadto Kórnik zakwalifikował się
na zawody wojewódzkie, gdzie mogą starto-

sportowych!!! Oby tak dalej !!!
Klub MUKS Kórnik zaprasza również ”
wysokie”dziewczęta z rocznika 2001 oraz 2001
na treningi do KCRiS Oaza, które odbywają
się w dniach : poniedziałek 17:30-19:00, środa
14:30-16:00 oraz piątek 15:00- 16:30
MUKS Kórnik prowadzi także treningi
koszykówki dziewcząt z klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej, które odbywają się w dniach : środa

13:30-14:30 oraz piątek 14:00-15:00 oczywiście
w KCRiS OAZA.
Wszystkie zajęcia dla dziewczynek są prowadzone przez bardzo dobrze wykwalifikowaną
kadrę trenerską, a klub w którym pracują jest
ponad 20-krotnym Mistrzem Polski w różnych
kategoriach młodzieżowych. Zajęcia dla dziewczynek są BEZPŁATNE !!!
TS

wać tylko dwie najlepsze sztafety z powiatu.
Gratulujemy. W sztafecie pływali: Martyna
Jakubowska, Kinga Kaczmarek, Natalia Piątek,
Julia Łopińska, Zofia Wartecka oraz chłopcy
Filip Młynarczyk, Łukasz Nowak, Wiktor Grocholewski, Roman Kapusta i Szymon Zimniak.
Kolejne miejsca naszych szkół : 10. SP
Szczodrzykowo, 11. SP 2 Kórnik, 13. SP
Radzewo.
W gimnazjach wystartowała tylko jedna nasza szkoła Gimnazjum Kórnik i zajęła 7 miejsce.
Całość imprezy przygotowały pp. Dorota
Frąckowiak i Anetta Szarzyńska przy współpracy A.T. Rauk i pracowników CSR „OAZA”,
które także przygotowało puchary i dyplomy dla
szkół gminy Kórnik. Wśród gości imprezy była

paraolimpijka igrzysk olimpijskich w pływaniu ,
która w Toronto(Kanada) zdobyła 3 medale ( 2
srebrne i 1 brązowy) oraz Arnhem ( Holandia)
1 brązowy. Nasz gość pani Krystyna Sikorska
–Majewska wręczała puchary, medale, dyplomy
najlepszym pływakom z szkół powiatu poznańskiego. Odcisk Jej dłoni wkrótce znajdzie się
na ścianie w holu Oazy. Wymieniona olimpijka
mieszka w Nagradowicach i często korzysta
z naszej pływalni. Niech będzie wzorem dla
tych dziewcząt z naszej gminy, które nie chcą
pływać w sztafetach pływackich, reprezentować
swoją szkołę i gminę w tych zawodach. Tak
czasami im trudno przepłynąć 25 m- SP i 50
m - Gim. i SPG.
ARA
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III Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego

IV Familiada Warcabowa pamięci Marka Serwatkiewicza

się wynikiem 1:0. W drugiej połowie mecz
był bardzo zacięty napastnikom obydwu
drużyn przeszkadzali obrońcy i pewnie
interweniowali bramkarze. Dopiero w 83
minucie po znakomitym długim podaniu
napastnik drużyny gości wychodzi sam na
sam z bramkarzem i strzela bramkę. Mimo
ogromnego zmęczenia drużyna KS Szczytniki jeszcze raz ruszyła do ataku. 88 minuta
spotkania daleki wyrzut z autu w pole karne
Mosińskiej drużyny przez Dawida Paprockiego do piłki dopada Marcin Wiśniewski i
głową z bliskiej odległości zdobywa bramkę
na 2:1. Taki wynik utrzymał się do końca
meczu.

Skład:
Bramkarz: Filip Leśniewksi
Obrona: Mieczyszław Kieć (89 min.
Artur Przybyszewski), Dawid Paprocki,
Tomasz Wawrząkowski, Franciszek
Budnik
Pomocnicy: Tomasz Meller, Marcin
Wiśniewski (k), Rafał Wiśniewski, Mikołaj Czarnota (75 min. Mariusz Lasek),
Jarosław Kieć
Napastnik: Karol Wolniewicz (65 min.
Tomasz Dziubiński)
Trener: Dominik Czarnota
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IV Familiada Warcabowa pamięci Marka
Serwatkiewicza zgromadziła 48 zawodników a w tym 19 rodzinnych zespołów. Turniej zrealizowano w ramach grantu „Sport
dla logicznie myślących”.
Przed rozpoczęciem I rundy Pan Karol
Niemier przedstawił sylwetkę nauczyciela,
dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzewie, organizatora wielu imprez sportowych
ś.p. Marka Serwatkiewicza, którego pamięć
uczczono minutą ciszy.
Po zakończonych rozgrywkach wręczono upominki, dyplomy, puchary: najmłodszym zawodnikom, najlepszym uczniom
SP w Radzewie, najlepszym zawodnikom
w klasyfikacji indywidualnej oraz rodzinom
startującym w turnieju. W zawodach grali
mieszkańcy z 14 miejscowości: Radzewo-11, Czmoń -8, Konarskie-5, Trzykolne
Młyny i Pleszew po 4, Studzianna i Bnin
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po 3, Kleszczewo Trzek Dalabuszki po 2,
Luciny Dziećmierowo Czmoniec po1. W
zawodach indywidualnych zwyciężył Ja-

rosław Błaszczyk. Błaszczykowie wygrali
także klasyfikację rodzinną.
Ryszard Bartkowiak
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Rady Miejskiej w Ratuszu Bninie (w godzinach
urzędowania). Kartę przekazać będzie można
także sołtysom, przesłać pocztą na adres
kórnickiego Urzędu w kopertach z dopiskiem
„Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014
rok” lub pocztą elektroniczną na adres:
budzet.obywatelski@kornik.pl
- w tym przypadku wypełniony wniosek powinien zostać zeskanowany.
Wybierzemy w ten sposób 20 propozycji,
które wezmą udział w II turze głosowania, która
potrwa od 18 listopada do 29 listopada 2013r.
Zwycięskie wnioski poznamy 6 grudnia br.
Zakończył się etap składania wniosków i ich
weryfikacji. Jak już informowaliśmy zgłoszono
prawie 130 wniosków, z czego 50 dotyczyło
budowy kanalizacji i oczyszczalni zbiorowej w
Dębcu. Niestety szacunkowy koszt tej inwestycji okazał się zbyt duży (jej koszt przekroczyłby
znacznie 500 tys. zł. przeznaczone na Budżet
Obywatelski). Z powodu przekroczonych
kosztów, lub z innych przyczyn z walki odpadła

część pomysłów. Niektóre zadania miały być
realizowane na terenach, na których samorząd nie mógłby inwestować, cześć zadań
było już zaplanowane do realizacji z budżetu
gminy. Zdarzyło się także, że swój pomysł złożyła osoba nie zameldowana w naszej gminie.
Cześć propozycji powtarzających się udało się
skonsolidować.
Zachęcamy do głosowania na wybrane
przez Państwa projekty, których pełną listę po
weryfikacji publikujemy poniżej. Szczegółowe
informacje na temat konsultacji, złożonych
wniosków, regulaminu znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.kornik.pl/bogk2014.
W razie pytań dzwonić można do pani
Iwony Pawłowicz – Napieralskiej
tel. 61-8170-411 w. 685 (Wydział Inwestycji).
W promocji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 2014 doradza i pomaga finansowo
Stowarzyszenie Instytut Zachodni.
ŁG

Lista Zweryfikowanych
Propozycji ,
na kóre można głosować
w konsultacjach
Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik 2014.

aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych
zawodów sportowych, weekendów ze
sportem i turystyką. Dodam, iż w Żernikach
jest spora grupa młodzieży, która musi
korzystać z boiska w pobliskich wioskach.
KOSZT: 166.150,00 zł, 			
Pomysłodawca: Daniel Kulza

5. Plaża miejska w Kórniku Plac Browarowy Kórnik (część działki 653/2)
OPIS ZADANIA: Plaża miejska (bez
kąpieliska) teren wysypany piaskiem żwirowym z miejscami na leżaki, część przeznaczona na boisko do piłki siatkowej plażowej.
UZASADNIENIE: Plaża zostałaby
wkomponowana w planowaną promenadę.
Jedna trzecia plaży została zaplanowania
jako naturalny teren porośnięte niską roślinnością trawiastą na miejsca piknikowe,
wkomponowane między istniejące krzewy i
drzewa. Pozostała część została wykonana
jako plaża piaszczysta. Leżaki, parasole
i piłki oraz opiekę nad plażą i mogli by
zapewnić prywatni przedsiębiorcy, którym
gmina wydzierżawiła by teren na prowadzenie wynajmu leżaków itp. lub zlecić kontrolę
nad tym pracownikowi OSiR-u czy CSiR.
Miejsce wykonania plaży nie jest przypadkowe. Znajduje się w bezpośrednim
centrum Kórnika, przy początku lub końcu
(jak, kto woli) promenady gdzie wybudowany będzie taras widokowy, a miasto zyskuje
to, co najcenniejsze: ludzi spędzających
czas wolny w ścisłym centrum, a nie
tylko kursujących pomiędzy prowentem i
zamkiem.
Można też pomyśleć nie tylko o miłośnikach piłki siatkowej czy korzystających z
kąpieli słonecznych, ale też o ich dzieciach
– tuż obok plaży znajdować się może mały
plac zabaw, gdzie milusińscy mogą miło
spędzić czas.
W ciepłe długie letnie wieczory teren
plaży miejskiej mógłby pełnić rolę kawiarenek, których brakuje na rynku, a zwolenników wieczornych spacerów nie brakuje.
Na miejscu obecnego budynku gmina
mogła by postawić pawilony drewniane,
(które wykorzystuje tylko w okresie przedświątecznym) pod wynajem osobą na cele
wypożyczalni leżaków i hamaków, rowerów,
punkty gastronomiczne, toalety.
KOSZT: 150.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Krzysztof Napieralski

1. Projekt oraz wykonanie chodnika na
ul. Leśnej w Skrzynkach ok. 200 m.
OPIS ZADANIA: Zadanie polega na
wykonaniu projektu dalszego odcinka
chodnika ulicy Leśnej (do końca ulicy),
następnie realizacji projektu i budowy
chodnika do końca asfaltowej drogi (bez
ujęcia płyt betonowych, tu poczekamy na
zmianę nawietrzni tego odcinka drogi). Na
chwilę obecną chodnik kończy się w ulicy
Leśnej jego Kontynuacja do końca drogi
asfaltowej przy której znajduje się przystanek dla autobusu szkolnego. Uzyskamy
dzięki temu poprawę bezpieczeństwa dzieci
wracających autobusem szkolnym.
UZASADNIENIE: Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających
się tym odcinkiem drogi zarówno pieszym
(przy ulicy Leśnej znajduje się przystanek
dla autobusu szkolnego) rowerzystom
(bardzo dużo cyklistów pokonuje trasę
Kórnik – Borówiec) osobom które trasę
Kórnik – Borówiec – Mościenica traktują
jako trasę rekreacyjną dla uprawiania nordic
walking lub biegów. Bardzo duże znaczenie
ma ta propozycja nie tylko dla mieszkańców
Skrzynek ale całej Gminy.
KOSZT: 200.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Beata Bruczyńska
2. Zagospodarowanie terenu sportu i
rekreacji w Żernikach (dz. 22/19)
OPIS ZADANIA: Ogrodzenie terenu,
wyrównanie terenu. Ogrodzenie działki
pomoże na bezpieczną grę gdyż teren leży
blisko rzeczki Kopla, gdzie można podczas
gry wpaść lub piłka może odlecieć.
UZASADNIENIE: Modernizacja terenu
położonego na dz. nr 22/19 umożliwi dzieciom i młodzieży, aktywnego uprawiania
sportu i rozwoju fizycznego; popularyzację
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3. Doprowadzenie mediów do działki sołeckiej w Skrzynkach, ul. Poznańska
OPIS ZADANIA: Zadanie polega na
wykonaniu projektu przyłącza wodnego,
gazowego energetycznego, projektu szamba.
UZASADNIENIE: Celem jest zaopatrzenie w przyłącza wodne, energetyczne,
gazowe działki którą gmina Kórnik zakupiła
celem przeznaczenia na grunt sołecki. Bez
mediów na tej działce trudno jest zrobić cokolwiek, począwszy od nasadzeń czy budowy
ogrodzenia itp. Czekaliśmy na grunt sołecki
ponad 145 lat, teraz jak go mamy trudno jest
rozpocząć jakiekolwiek prace przygotowujące
grunt bez najpotrzebniejszych mediów.
KOSZT: 65.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Teresa Kapusta
4. Remont ulicy os. Przylesie w Błażejewie,
(os. Przylesie od numeru 14 do 62)
OPIS ZADANIA: Utwardzenie i wyrównanie ok. 300 m drogi gruntowej os. Przylesie od
numeru 14 do 62, tak jak zostało to wykonane
w 2013 roku na odcinku od numeru 1 do 12 wymiana ziemi na kruszywo, zagęszczenie,
utwardzenie i wyrównanie nawierzchni drogi.
UZASADNIENIE: Celem realizacji jest poprawa warunków dojazdu i dojścia do osiedla
Przylesie oraz do nowo budowanych osiedli
lawendowe pola i rodzinny zakątek. W tej
chwili około 90% ruchu kołowego i pieszego
rozpoczyna i kończy się w szeregowcach i
przechodzi przez niewyremontowany, dziurawy odcinek, który jest trudny do przejechania
samochodem i do przejścia pieszo, szczególnie w deszczowe dni. W przyszłym roku
ruch ten jeszcze wzrośnie z chwilą oddania
do użytku nowych budynków.
KOSZT: 85.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Michał Rogozinski

nr 18/2013

7. Wykonanie opaski z kostki brukowej świetlica (Żerniki dz. 31/20)
OPIS ZADANIA: Wykonanie kostki brukowej sprawi, że teren będzie wyrównany z
jednej strony jest taka kostka wykonana.
UZASADNIENIE: Wykonanie w/w zadania
sprawi, że teren przy świetlicy wiejskiej będzie
wyglądał estetycznie, będzie wyrównany
teren.
KOSZT: 6.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Sabina Bogusławska
8. Wykonanie miejsca piknikowego (Żerniki
31/22)
OPIS ZADANIA: Na terenie placu zabaw
- zamontowanie 5 sz. ławeczek, dołożyć
kostkę brukową, postawienie grilla oraz wiaty
osłonowej przed deszczem
UZASADNIENIE: Wykonanie w/w przedsięwzięciu sprawi, iż mieszkańcy będą mieli
miejsce na integrację i kulturę.
KOSZT: 22.000,00 zł,			
Pomysłodawca: Janina Kulza
9. Budowa muszli koncertowej (Żerniki
31/20)
OPIS ZADANIA: Ułożenie kostki brukowej budowa muszli koncertowej na terenie
gminnym.
UZASADNIENIE: Wykonanie ma na celu
wspomóc bardziej się integrować, zwiększyć
atrakcję dla mieszkańców.
KOSZT: 46.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Janina Szymczak
10. Budowa chodnika Kórnik - Bnin ul.
Armii Krajowej i ul. Kościelna (lewa strona
od krzyżówki z ul. Biernacką)
OPIS ZADANIA: Wymiana istniejącego
chodnika pełnego nierówności - wyboje, przełomy wjazdowe, dziury itp. Efekt to bezpieczne
przejście - wyeliminuje potknięcia i upadku –
szczególnie osób starszych – potwierdza się
także zdarzenia.
UZASADNIENIE: Ulica Armii Krajowej
w ciągu drogi wojewódzkiej winna być m.in.
reprezentacyjną ulicą Kórnika. Nowy chodnik wykonany z kostki brukowej poprawi
efektywnie wygląd całej ulicy, pozwoli też na
wymagane odśnieżanie chodników przez
mieszkańców.
KOSZT: 140.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Walerian Wójkiewicz
11. Budowa „siłowni pod chmurką” w
Robakowie (okolica budowanej świetlicy
(przy gimnazjum).
OPIS ZADANIA: Siłownia z przeznaczeniem dla osób dorosłych. Projekt w miarę
możliwości można uzupełnić o plac zabaw dla
dzieci: dzieci na plac, rodzice na siłownię ;-)
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UZASADNIENIE:
Każda forma bezpłatnej aktywności
ruchowej poprawia mieszkańcom zdrowie,
kondycję i humor.
KOSZT: 42.026,64 zł			
Pomysłodawca: Maria Sójka-Bursztyn
12. Budowa dróg gminnych (z pasami na
ścieżki rowerowe) w miejscowości Kamionki - prace wstępne (miejscowość Kamionki,
wszystkie ulice będące własnością gminy).
OPIS ZADANIA: Zadanie obejmuje wszystkie początkowe prace konieczne do rozpoczęcia programu budowy dróg w miejscowości
Kamionki, mieszczące się w limicie 500 000 zł
na rok 2014. Szczegółowy opis zadania:
• wyznaczenie dróg (odcinków) objętych zadaniem, •wyznaczenie dróg, które będą zawierały
pasy przeznaczone na ścieżki rowerowe,
• wyznaczenie miejsc w których przy ścieżkach
rowerowych będą drogowskazy pokazujące
kierunki do najważniejszych obiektów, osiedli,
miejscowości i szlaków rowerowych (szkoła,
Rogalin, Kórnik, Poznań, Szczytniki, BRR, KPR,
RPP), • wyznaczenie miejsca parkingowego
przy szkole na rowery, • wyznaczenie miejsc
przy chodnikach w których znajdą się pojemniki
na psie odpady (wraz z woreczkami), • przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie rodzaju nawierzchni na poszczególnych
osiedlach (asfalt/pozbruk), • przygotowanie
harmonogramu prac zsynchronizowanego z
harmonogramem prac kanalizacyjnych, • przygotowanie projektu technicznego budowy dróg,
• przygotowanie specyfikacji przetargowej, •
przeprowadzenie przetargu/przetargów,
• rozpoczęcie budowy pierwszych odcinków dróg.
UZASADNIENIE: Obecny stan dróg to największa udręka dla mieszkańców Kamionek.
Drogi przypominają bardziej drogi dla czołgów
niż dla samochodów osobowych. Wszelkie
prace naprawcze robione są nieudolne. Po
każdym równaniu już po pierwszym ulewnym
deszczu drogi przypominają leje po bombach.
Marnotrawione są wielkie pieniądze, a mieszkańcy nic z tego nie mają. Koniecznie jest
wykonanie solidnych dróg, przy których przez
40 lat nie trzeba będzie nic robić. Obecny stan
dróg uniemożliwia też bezpieczne poruszanie
się dzieci na rowerach a ze względu na budowę
szkoły przewiduję wzmożenie tego ruchu w
miejscowości Kamionki i nie tylko. W miejscowości Kamionki z budżetu gminy w latach
2002-2012 nie wykonano żadnych większych
prac. Jedynie co zrobiono to: • rządowy Orlik, •
powiatową drogę (duży fragment uszkodzony),
• prywatną kablówkę (TESAT).,
Z budżetu gminy nie zrobiono nic, albo rzucano jakieś ochłapy. Nasza miejscowość była
dyskryminowana przez władze gminne. Najwyższy czas aby dotrzymały one składanych
obietnic i rozpoczęły prace nad infrastrukturą
w naszej miejscowości
KOSZT: 500.000,00 zł 			
Pomysłodawca: Krzysztof Kukliński
UWAGA INWESTORA: Wybór dróg przeznaczonych do realizacji będzie zależny od
harmonogramu prac związanych z budową
sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach (której
inwestorem jest Aquanet S.A.). Ilość dróg wykonanych w ramach zadania zależeć będzie
od wysokości nakładów jakie będą konieczne

do poniesienia na poszczególne ulice. Łącznie
nie więcej niż 500 tyś. zł..
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28 listopada zaczynamy głosowanie
w konsultacjach społecznych Budżet
Obywatelski Gminy Kórnik 2013! Wśród
wszystkich, którzy wezmą udział w
pierwszej i drugiej turze głosowania
rozlosujemy nagrody (karnety na basen,
lot paralotnią, gadżety z logo gminy).
Głosować może każdy pełnoletni, zameldowany mieszkaniec naszej gminy. Głos
będzie można oddawać za pomocą kart do
głosowania dostępnych na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kórniku i w Biurze Obsługi
Mieszkańca w Urzędzie Miejskim (w godzinach
urzędowania). Każdy może zagłosować tylko
raz, ale na trzy propozycje inwestycji.
Kartę do głosowania w pierwszej turze
będzie można do 12 listopada wrzucić do urn
, które znajdować się będą w:
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
– Biurze Obsługi Mieszkańca (w godzinach
urzędowania), holu Centrum Sportu i Rekreacji
OAZA w Kórniku (w godzinach pracy), Biurze

6. Modernizacja figurki kultu religijnego
(Żerniki dz. 31/13)
OPIS ZADANIA: Wyremontowanie, ułożenie kostki brukowej wyrównanie terenu,
nasadzenie trawy, choinek.
UZASADNIENIE: Figurka jest naszym
miejscem kultu przy której odbywają się różne,
ważne dla społeczeństwa adoracje.
KOSZT: 20.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jadwiga Wojciechowska

13. Montaż lamp oświetleniowych Robakowo ul. Polna
OPIS ZADANIA: Montaż latarni oświetleniowych na odcinku od ulicy Szerokiej do
Jaśminowej. Maksymalnie 3 lampy
UZASADNIENIE: Intensywna rozbudowa
osiedli mieszkaniowych w pobliżu ulic Polna-Jaśminowa. Poprawiłoby to zmianę bezpieczeństwa mieszkańców.
KOSZT: 22.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Ziemowit Nowak
14. Budowa sieci kanalizacyjnej Kórnik Bnin ul. Radosna 14
OPIS ZADANIA: Wybudowanie sieci kanalizacyjnej na odcinku od ulicy Konarskiej do
ulicy Radosnej. Odległość ok. 350 m, na chwilę
obecną 6 odbiorców pozostałe działki w ciągłej
rozbudowie co zwiększa ilość odbiorców w
dalszym czasie.
UZASADNIENIE: Wybudowanie sieci
kanalizacyjnej pozytywnie wpłynie na środowisko, ułatwi życie mieszkańcom, zmniejszy
koszty życia codziennego, związanego z wywozem szamba, teren ulicy Radosnej jest w
ciągłej rozbudowie. Plan Zagospodarowania
przestrzennego przewiduje w tym miejscu
powstanie kilkunastu domów jednorodzinnych.
KOSZT: 220.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Maciej Grzegorczyk
UWAGA INWESTORA: Warunkiem wykonania inwestycji będzie uzyskanie pozytywnych
warunków technicznych
15. Wykonanie oświetlenia ulicy Wrzosowej
w Borówcu
OPIS ZADANIA: Należy zaprojektować i
wykonać oświetlenie ulicy Wrzosowej w Borówcu. Należy zaplanować system oświetlenia,
wybrać konkretny standard. Następnie należy
wykonać projekt, i przeprowadzić realizację.
Spodziewany wzrost bezpieczeństwa mieszkańców wsi.
UZASADNIENIE: Celem projektu jest podniesienie standardu wsi Borówiec oraz wzrost
zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy
Kórnik poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego, a szczególnie ułatwienie mieszkańcom
ulicy Wrzosowej poruszania się po zmroku.
Wykonanie oświetlenia wpłynie także na
podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców
wsi i posesji. Do oświetlenia ulicy należy zaprojektować lampy uliczne typowe dla małych
podmiejskich osiedli. Można zaprojektować
oprawy wykonane w technologii LED (niski
pobór energii elektrycznej) emitujące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozproszonym,
nieolśniewające mieszkańców posesji. Lampy
należy montować pomiędzy posesjami w
ilości zgodnej z normami oświetlenia lub wypracowaną praktyką. Nie projektować lamp
ulicznych typowych dla oświetlenia drogowego.
Projekt powinien nawiązywać do ujednolicenia
systemów oświetlenia przynajmniej w poszczególnych częściach Borówca (np. rejon ul. Zapomnianej lub większych części wsi jak np. rejon
ul. Poznańskiej, Szkolnej czy Głównej). Ulica
Wrzosowa jest zamieszkana (24 z 30 działek)
na całej długości i jest zupełnie pozbawiona nawet odległych źródeł światła. Ulicą o nierównej

cd. na str. 24
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17. Siłownia pod chmurką i plac zabaw
dla dzieci w Kórniku obręb Bnin Droga
Kalejska (Lokalizacja siłowni mogła by
być w Kórniku przy ul. Lipowej 9 nr działki
515/1 jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, zagospodarowany na boisko
sportowe i plac zabaw dla dzieci, lub ul.
Droga Kalejska nr dz. 674/2 jest to teren
nie zagospodarowany. Właścicielami tych
dwóch terenów jest Gmina Kórnik).
OPIS ZADANIA: Jeśli budowa siłowni
pod chmurką miała by miejsce na Lipowej
9, należałoby odgrodzić kawałek placu na
siłownię, ponieważ jest tam boisko sportowe
i plac zabaw dla dzieci. Jeśli jednak siłownia
pod chmurką miałaby powstać na działce
przy Drodze Kalejskiej nr dz.674/2 to jest to
teren niestety zachwaszczony i należałoby go
najpierw uporządkować. Teren też musiałby
być ogrodzony i oświetlony. Następnie przystąpić do zagospodarowania w siłownię i plac
zabaw dla dzieci. Możnaby było zamontować
takie urządzenia jak np: biegacz – piechur,
rowerek treningowy, motylek – rozpiętki, drążek do podciągania, orbitrek, narty biegówki,
podciąg nóg, twister, wahadło-surfem. Plac
zabaw dla dzieci mógłby być wyposażony w
następujące urządzenia: karuzele, drabinkę
krzyżową ze ścianką wspinaczkową, piaskownica, huśtawkę.
UZASADNIENIE: Nie ma nic gorszego
niż siedzący tryb życia, ale na szczęście
zwiększa się świadomość na temat zdrowego
stylu życia. Dziś już niemal wszyscy wiemy,
jak ważna jest aktywność fizyczna. Doskonałym impulsem do zmian nawyków mogą
być właśnie siłownie pod chmurką. Osoby,
które z nich korzystają, zauważają, że to nie
tylko sposób na zachowanie formy, ale też
doskonały relaks. Doskonale uzupełniają
też place zabaw, dzięki czemu rodzice również mają możliwość aktywnego spędzenia
wolnego czasu, mając przy tym na oku
swoje pociechy. Z siłowni pod chmurką mogą
korzystać wszyscy bez względu na wiek. Bywalcy cenią sobie również to, że nie muszą
kupować karnetu, jak na tradycyjne siłownie,
a na ćwiczenia wybierają się w dogodnej dla
siebie porze. Nic dziwnego, że chętnych na
aktywność pod chmurką nie brakuje.
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18. Budowa chodników ze ścieżkami rowerowymi na szlaku parafialnym Kamionki
- Szczytniki – Koninko. Planowany przebieg
inwestycji: Kamionki ul. Poznańska i ul.
Mostowa dalej przez Szczytniki ul. Jeziorna
i Koninko ul. Lazurowa oraz część Radiowej
w kierunku Dziennikarskiej.
OPIS ZADANIA: Efektem realizacji projektu
ma być uatrakcyjnienie turystyczne regionu
dające możliwość bezpiecznego poruszania się
pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych oraz
powiązanie tej części regionu od strony Poznania z miastem Kórnik i pozostałą częścią naszej
Gminy. Chodniki ze ścieżkami rowerowymi
mają być wykonanie tylko po jednej (lewej jadąc
i idąc od remizy OSP w Kamionkach) stronie
dróg przelotowych przez Kamionki, Szczytniki
i Koninko bezpośrednio po zakończeniu tam
prac kanalizacyjnych. Ostateczne środki z
BOGK 2014 mogą być racjonalnie wydane
jeszcze w 2015r. po zakończeniu kanalizacji w
całości do lipca 2015r.
UZASADNIENIE: Inwestycja ma zapewnić
bezpieczny ruch pieszych oraz rowerzystów
wyodrębniony
z wąskich i krętych dróg o mocno nasilonym
ruchu pojazdów mechanicznych prowadzący
do trasy katowickiej przez ten najbardziej
obecnie zurbanizowany i mocno zasiedlony
region Gminy Kórnik. Inwestycja ta rozwiąże
kluczowe problemy komunikacyjne w zakresie
bezpiecznego ruchu na głównych drogach
komunikacyjnych zaznaczonego obszaru.
Warto zainwestować 500 000PLN nawet na
częściową lecz fachową realizację tego projektu
ograniczając go choćby na początek do terenu
bezpośredniego dojazdu i dojścia z trzech
miejscowości gminy do nowej Parafii Kamionki.
Można całą tą kwotę budżetu obywatelskiego
potraktować jako uzupełnienie środków na
inwestycję celową od dawna oczekiwaną nie
tylko przez lokalne środowisko. Niestety inwestycja ta blokowana jest trwającym już dekadę
opóźnieniem realizacji kanalizacji. Dodatkowo
można wykorzystać do dofinansowania tej
niezbędnej inwestycji także środki unijne. Drogi
leśne i polne także zgodnie z wolą i życzeniem
osiadłych tu mieszkańców mają zaś zachować
swój dotychczasowy naturalny charakter. Dodatkowe tłumaczenie władz Gminy, że drogi
przewidziane do modernizacji w tym projekcie
są w obszarze odpowiedzialności Powiatu nie
może odebrać nam szansy finansowania z
Budżetu Obywatelskiego 2014 całej lub tylko
częściowej inwestycji tak przez wielu Obywateli
oczekiwanej i tylko w ten sposób możliwej w tak

nieodległym terminie do realizacji. Inwestycja ta
jest warta realizacji choćby miała przynieść efekt
zachowania choćby jednego życia czy zdrowia
uczestnika ruchu na niebezpiecznych drogach
realizacji tego projektu w obecnym ich stanie.
Życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
muszą być zawsze priorytetem.
KOSZT: 500.000,00 zł 			
Pomysłodawca: Andrzej Kaźmierczak
UWAGA INWESTORA: Realizacja zadania
będzie prowadzona do kwoty 500 tyś. i zależna będzie od uzyskania zgody na lokalizację
chodnika od właściciela drogi – Zarządu Dróg
Powiatowych. Realizację zadania uzależnia
się od możliwości posadowienia chodnika ze
ścieżką w pasie drogowym.
19. Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki - Koninko Koninko ul.
Lazurowa, Szczytniki ul. Jeziorna, Kamionki
ul. Mostowa
OPIS ZADANIA: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej trzy wsie Kamionki –
Szczytniki – Koninko. Wytyczenie przebiegu
ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Lazurowej w
Koninku, ul. Jeziornej w Szczytnikach oraz ul.
Mostowej w Kamionkach. Przygotowanie terenu i wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej
na odcinku ul. Mostowej w Kamionkach od
ronda przy ul. Poznańskiej do ul. Wilczej 1700
metrów (etap I) oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku
od ul. Wilczej w Kamionkach do ul. Radiowej
w Koninku 1300 metrów (etap II). Mieszkańcy
Naszej Gminy będą mogli swobodnie i bezpieczne poruszać się pieszo i rowerem między
przyległymi miejscowościami. W związku z
planowaną budową kanalizacji sanitarnej w ul.
Mostowej na terenie Kamionek proponowana
ścieżka ma tymczasową nawierzchnię żwirową, w pozostałej części w związku brakiem w
najbliższych latach planów budowy kanalizacji
ścieżka ma nawierzchnię asfaltową.
UZASADNIENIE: • zbudowanie ścieżki
umożliwi mieszkańcom Naszej Gminy bezpieczne poruszanie się pieszo i rowerem
między trzema miejscowościami, • docelowo
ścieżka może być wykorzystana do połączenia
Gminy Kórnik z Poznaniem – wykorzystanie
turystyczne oraz dojazd do pracy, • wkrótce powstanie szkoła w Kamionkach i będzie to jedyna
ścieżka, gwarantująca bezpieczne dotarcie
dzieci do szkoły, • umożliwi wiernym, bezpieczne dojście i dojechanie na msze święte do powstającego kościoła w Kamionkach – do parafii
w Kamionkach należą (Kamionki, Szczytniki,
Koninko), • w najbliższym roku rozpocznie się
budowa kanalizacji w Borówcu i Kamionkach,
ruch samochodów będzie przekierowany na
ul. Mostową i ul. Jeziorną – całkowity brak
możliwości poruszania się pieszych i rowerzystów, drogi są bardzo wąskie i jest bardzo duże
zagrożenie wypadkowe.
KOSZT: 490.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Kazimierz Głuch
UWAGA INWESTORA: Realizacja zadania
zależna będzie od uzyskania zgody na lokalizację chodnika od właściciela drogi – Zarządu
Dróg Powiatowych. Realizację zadania uzależnia się od możliwości posadowienia chodnika
ze ścieżką w pasie drogowym.
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20. „o-BIEGAM Kórnik” 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
mościenicki 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. Konaraskie, przez Konarskie i dalej do
krzyża – pętla /6 km/ 4 znaki, 6 trasa - OAZA Dziećmierowo - Śródka kierunek do trasy A2
na Krzyżowniki i nawrót przed wiaduktem, z
powrotem do oazy /20 km/ 6 znaków.
OPIS ZADANIA: „o-BIEGAM Kórnik” to
ukłon w stronę coraz większej rzeszy osób
biegających w Kórniku i Gminie. To pomysł na
umieszczenie znaków informacyjnych z mapką,
na której naniesione są trasy biegowe. Dodatkowo możliwe będzie ich wydrukowanie ze strony
internetowej Kórnika. Każdy uprawiających
jogging, nornic walking zna ciekawe trasy o różnych stopniach trudności i ich długości, dlatego
wpadłam na pomysł zaproponowania takiego
rozwiązania. Nie raz sama zastanawiam się
którędy biegać, aby pokonać określony odcinek
trasy i rozsądnie zaplanować efektywny trening.
Dodatkową zachętą jest fakt, że istnieje w Kórniku Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”,
z którego członkami biegam w każdą niedzielę.
Warto więc tym bardziej promować wszelkie
formy sportu szeroko pojętego.
UZASADNIENIE: Celem – tego pomysłu
jest uświadomienie mieszkańcom, gdzie można
biegać i jaką odległość pokonują. Działania
– związanie z projektem miałyby obejmować
umiejscowienie słupków z tabliczkami zawierającymi mapę i zaznaczoną trasę biegu.
Efektem – czytelna, tania i prosta informacja/
wskazówka – gdzie biegać!
KOSZT: 12.000,00 zł,			
Pomysłodawca: Katarzyna Kaczmarek
21. Zaplecze sanitarne boiska przy ulicy Piaskowej w Bninie. Kórnik - Bnin ul. Piaskowa
OPIS ZADANIA: Zadanie polega na zakupie kontenera szatniowo-sanitarnego. W
związku z tym inwestycja jest bardzo łatwa do
realizacji, nie wymaga angażowania specjalistów - architektów. Kontener miałby stanąć w
miejscu istniejącego starego i zdezelowanego
baraku. Efektem tej inwestycji będzie poprawa
warunków uprawiania sportu dzieci i młodzieży
oraz znaczna poprawa estetyki obiektu sportowego na ulicy piaskowej.
UZASADNIENIE: Celem projektu jest
zapewnienie właściwych warunków uprawiania sportu masowego zawodnikom klubów
sportowych i uczniom SP nr 2. korzystającym
z boiska, potrzebne jest miejsce gdzie mogliby
się przebrać i umyć po lekcjach WF, treningach
i zawodach. Brak ubikacji jest ogromnym
problemem dla wszystkich przebywających
na obiekcie, w tym dla matek i dzieci które
korzystają z przyległego placu zabaw. Boisko
w Bninie powstało dzięki społecznej pracy
członków bnińskiego klubu sportowego. Klub
dba o należyty porządek i stan płyty boiska. Realizacja projektu „zakup kontenera szatniowo-sanitarnego” znacznie poprawi estetykę tego
miejsca, poprawi komfort pracy nauczycieli,
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uczniów, zawodników i gości zawodów sportowych. Możliwość korzystania z dobrodziejstwa
cywilizacyjnego jakim jest WC i umywalnia
nie jest w tych czasach żadnym luksusem a
podstawowym warunkiem bytowym. Istotne
znaczenie w procesie wychowawczym dzieci i
młodzieży ma także wyrabianie nawyku zdrowego i higienicznego trybu życia.
KOSZT: 120.000,00 zł			
Pomysłodawca: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
22. Oświetlenie uliczne. Skrzynki ciąg ulicy
Palmowej
OPIS ZADANIA: Wykonanie projektu na
ustawienie trzech lamp ulicznych oraz jego
realizacja.
UZASADNIENIE: Ulica Palmowa w Skrzynkach jako jedyna we wsi nie posiada jeszcze
oświetlenia ulicznego. Realizacja tego projektu
pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa nieruchomości położonych przy tej ulicy.
Z uwagi na długość ulicy oraz niewielką ilość
lamp potrzebnych do jej oświetlenia koszty tej
inwestycji nie powinny być duże.
KOSZT: 25.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Agnieszka Łuczak
23. Utworzenie ścieżki rekreacyjno przyrodniczej „Szlak Polskich Drzew” Dziećmierowo ul. Polna dz. 119, 190, runowo dz. 37 na
odcinku przylegającym od strony północnej
do działki 124/1 obręb Dziećmierowo oraz
na odcinku przylegającym od strony południowej do działek nr 40 i 39 obręb Runowo.
OPIS ZADANIA: Celem jest utworzenie
ścieżki rekreacyjno-przyrodniczej, posiadającej
również walory edukacyjne i wzbogacającej
krajobraz, wiodącej z Kórnika w kierunku
północnym północno-wschodnim, poprzez
Dziećmierowo – ulicę Polną, do Runowa – do
skrzyżowania w miejscowości Runowo z drogami na Pierzchno, Zimin oraz Szczodrzykowo ul.
Poznańska). Sednem projektu jest pielęgnacja
i uzupełnienie zadrzewień przydrożnych w taki
sposób, aby stworzyć urozmaicony pas drzew i
krzewów oraz oznakowanie ścieżki drogowskazami i tablicami informacyjnymi.
Projekt zakłada, że zadanie zostanie
wykonane w taki sposób, aby połączyć cztery
aspekty: rekreacyjno-turystyczny (miejsce do
wypoczynku i wędrówek pieszych oraz wycieczek rowerowych), edukacyjny (ponieważ
rośliny zostaną dobrane oraz opisane w taki
sposób, aby przedstawić bogactwo i specyfikę
drzew i krzewów charakterystycznych dla
polskiego krajobrazu wiejskiego), przyrodniczo-krajobrazowy (wzbogacenie biotopu o zróżnicowane gatunki drzew i krzewów), jak również
czysto użytkowy (zapewnienie ochrony przed
wiatrem i nawiewanym na drogę śniegiem oraz
poprawę możliwości komunikacyjnych, poprzez
uporządkowanie roślinności, która obecnie w
wielu miejscach zarasta drogę).
Ścieżka ma być połączona z trasą Kórnickiego Ringu Rowerowego i stanowić alternatywę dla przejazdu ze Szczodrzykowa do Kórnika
drogą krajową nr 434, aby trasa była łatwiejsza,
bardziej bezpieczna i ciekawa.
Zakres prac koniecznych do wykonania:
a) Uporządkowanie istniejących zadrzewień
i skupisk krzewów: wytyczenie pasów drzew
i krzewów wzdłuż drogi, cięcia pielęgnacyjne

istniejących krzewów (uzyskanie efektu „żywopłotu częściowo formowanego”), wycięcie
gałęzi utrudniających ruch na drodze. Ta część
zadania dotyczy głownie działki „Runowo nr 37”,
szczególnie przy granicy z działką „Dziećmierowo nr 124/1”.
b) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów:
nasadzenia ciągłe krzewów wzdłuż drogi
(żywopłot) oraz pojedyncze drzewa i krzewy w
wybranych punktach. Ta część zadania dotyczy
wszystkich trzech działek..
c) Wykonanie oznakowania: 2 kierunkowskazy – na początku i końcu „Ścieżki”, 2 tablice
informujące o przebiegu i walorach „Ścieżki”,
zawierające jej mapkę i połączenie z Kórnickim Ringiem Rowerowym, oraz 30 tabliczek z
opisami drzew.
d) Pielęgnacja i bieżące utrzymanie: coroczne cięcia pielęgnacyjne krzewów, przycinanie
gałęzi drzew, konserwacja oznakowania (kierunkowskazy i tablice informacyjne).
Spodziewane efekty – wynik wykonania
zadania:
Po zrealizowaniu zadania powstanie
uporządkowany, różnogatunkowy pas drzew i
krzewów po jednej i drugiej stronie drogi. Ścieżka będzie oznaczona tablicami i kierunkowskazami. Powstanie atrakcyjne miejsce wycieczek
o walorach edukacyjnych i przyrodniczych.
Ułatwiona będzie komunikacja pomiędzy Runowem i Dziećmierowem, a Kórnikiem.
UZASADNIENIE: Cele realizacji projektu:
a) Stworzenie miejsca wypoczynku i
ciekawej oraz bezpiecznej trasy turystycznej
wiodącej z Kórnika na północny-wschód – do
Runowo, skąd można kontynuować ją w kierunku Pierzchna lub drogą polną w kierunku
Zimina, albo dotrzeć do Szczodrzykowo i stacji
PKP Kórnik.
b) Stworzenie miejsca edukacji przyrodniczej, prezentującej bogactwo drzew i krzewów
z krajobrazu rolniczego, jak również edukacji
kulturowej, poprzez prezentowanie sposobów
wykorzystania poszczególnych roślin przez
człowieka (tablice informacyjne).
c) Wzbogacenie walorów turystycznych
Gminy Kórnik poprzez stworzenie nowego
połączenia miasta i stacji kolejowej z Kórnickim
Ringiem Rowerowym.
d) Poprawa komunikacji na drodze Runowo
– Dziećmierowo - Kórnik poprzez uporządkowanie krzewów i drzew obecnie zarastających
drogę, co utrudnia np.: dojazd do pól i przejazd
maszyn rolniczych. Poprawa bezpieczeństwa i
przejezdności – ponieważ nasadzenia ochronią
drogę zimą przed nawiewaniem śniegiem bądź
to zjawisko ograniczą.
e) Znaczące wzbogacenie krajobrazu i
zwiększenie bioróżnorodności poprzez stworzenie nowych siedlisk.
KOSZT: 20.290,00 zł, 			
Pomysłodawca: Stowarzyszenie „Lepsze Runowo”
24. Budowa oświetlenia oraz chodnika na
ul. Prof. Zb. Steckiego w Kórniku
OPIS ZADANIA: Budowa chodnika z jednej
strony ulicy Stockiego od przedszkola do końca
ulicy oraz zainstalowanie oświetlenia na tym
samym odcinku.
UZASADNIENIE: W wyniku braku utwardzonej nawierzchni na ul. Stockiego w czasie
odpadów deszczu i o okresie zimowym bardzo
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16. Położenie chodnika na ul. Głównej w
Dziećmierowie
OPIS ZADANIA: Budowa chodnika, wybranie ziemi, położenie pozbruku, chociaż po
jednej stronie ulicy.
UZASADNIENIE: Dzieci idące do szkoły i ze szkoły idą jezdnią, ponieważ brak
chodnika.
Wszyscy mieszkańcy idący do domów
również idą jezdnią. Jest też sporo spacerowiczów, którzy również chodzą tą ulicą.
Powyższe stwarza niebezpieczeństwo na
jezdni dla ich uczestników.
KOSZT: 130.000,00 zł 			
Pomysłodawca: Kazimiera Hypsior

OPIS ZADANIA II: Remontowanie gotowych urządzeń w pobliżu szlaków spacerowych, biegowych, rowerowych.
UZASADNIENIE II: W częstych kontaktach z mieszkańcami osiedli wyrażali uwagi
co do braku takich urządzeń na terenie
Kórnika i Bnina
KOSZT: 110.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Magdalena Bąkowska, Bogdan Wesołek (zadanie połączone)
UWAGA INWESTORA: jeden z wniosków
wskazywał lokalizację siłowni również przy
ul. Woźniaka w Kórniku (droga na OSiR), ze
względu na ograniczone miejsce na tej trasie
lokalizacja ta została wykreślona.

cd. na str. 26

cd. ze str. 23
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nawierzchni poruszają się osoby starsze oraz
młodzież i dzieci w wieku szkolnym, w drodze
do szkół i sklepów.
KOSZT: 80.000,00 zł,			
Pomysłodawca: Andrzej Kowalewski
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25. Rozbudowa placu zabaw w Czmoniu
oraz mini siłowni pod chmurką (Czmoń ul.
Strażacka dz. 199/1)
OPIS ZADANIA: W Czmoniu funkcjonuje
obecnie plac zabaw wyposażony w kilka urządzeń oraz boisko do siatkówki plażowej. Jednak
istniejące urządzenia nie są wystarczające dla
dynamicznie rosnącej liczby najmłodszych
mieszkańców Czmonia. Niezbędne jest również wykonanie zieleni izolacyjnej od strony
rowu i ul. Strażackiej oraz podwyższenie ogrodzenia z działką sąsiednią od strony boiska.
Zakres prac obejmuje:
• zakup i montaż pięciu nowych urządzeń
placu zabaw:
a) zjeżdżalni linowej, b) bujaka, c) huśtawki
równoważnej na sprężynie, d) 2 ławek ze stołem, e) kosza na śmieci
• zakup i montaż 3-4 urządzeń mini siłowni:
a) wahadło, b) twister, c) wioślarz, d) biegacz
• nasadzenia zieleni zgodnie z załączonym
projektem,
• wykonanie podwyższenia ogrodzenia z siatki
leśnej na odcinku 25 metrów od strony działki.
UZASADNIENIE: Czmoń w ostatnich
dwóch latach rozrósł się z liczby 360 mieszkańców do blisko 500. Wielu z nich to młodzi
rodzice z dziećmi. Potrzebują oni spokojnego
i bezpiecznego miejsca zabawy dla swoich
pociech. Właśnie takim miejscem jest istniejący plac zabaw, zlokalizowany w centrum
wsi. Posiada on już kilka urządzeń do zabawy i ufundowane przez sponsora boisko do
siatkówki plażowej. Jednak obserwując ilość
dzieci na placu łatwo zauważyć, iż urządzenia
te są niewystarczające. Ponadto, plac zabaw
posiada ogrodzenie od strony drogi i sąsiada
przy boisku do siatkówki – i stąd propozycja
wykonania zieleni izolacyjnej od strony drogi
oraz rowu oraz by zapobiec przerzucaniu piłki
na grunt sąsiada – podwyższenie ogrodzenia
siatką leśną do wysokości około 2,5-3m wysokości. Ostatnim elementem jest ustawienie
urządzeń mini siłowni pod chmurką. Będzie
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26. Chodnik dla pieszych z dopuszczonym
ruchem rowerowym przy ul. Jeziornej w
Szczytnikach.
OPIS ZADANIA: • poszerzenie pasa „jezdni”
o planowaną rozbudowę o odpowiednią szerokość dla chodnika z dopuszczonym ruchem
rowerowym lub wyznaczenie pasa chodnika
w odległości od pasa jezdni, • wykonanie prac
porządkowych poboczy, np. wycinka krzewów
i oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń, •
wykonanie prac melioracyjnych na wybranych
odcinkach przyszłego chodnika dla pieszych z
dopuszczonym ruchem rowerowym,
• wykonanie podbudowy pod inwestycję,
• wykonanie nawierzchni w odpowiedniej
szerokości dla chodnika z dopuszczonym
ruchem rowerowym, wraz z krawężnikami,
• ewentualne oświetlenie wzdłuż inwestycji,
• wykonanie obniżeń w miejscach zjazdów na
drogi podporządkowane lub posesje, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
dotyczącego m.in. dopuszczonego ruchu
rowerowego oraz w miejscach przecięcia trasy
z drogami publicznymi.
UZASADNIENIE: Ulica Jeziorna w Szczytnikach, jest ulicą przelotową m.in. z „trasy
Katowickiej” do Kamionek i Borówca, służy
obsłudze ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego przez co stanowi jeden z
głównych ciągów komunikacyjnych w tejże
miejscowości.
Przy ulicy Jeziornej zlokalizowane są
punkty usługowe (sklep, apteka) oraz przystanki komunikacji autobusowej i szkolnej.
Ulica Jeziorna prowadzi również do punktów
usługowych w m. Kamionki i Daszewice oraz
przyszłego kościoła. Wzdłuż wnioskowanego
odcinka ulicy brakuje chodnika, co utrudnia
poruszanie się pieszych oraz negatywnie
wpływa na ich bezpieczeństwo. Na wnioskowanym odcinku nie ma oświetlenia ulicznego,
co zwłaszcza w nocy istotnie zagraża bezpieczeństwu pieszych. Wzdłuż wnioskowanego
odcinka brakuje również ścieżki rowerowej.
Taki stan powoduje znaczne utrudnienia w
ruchu rowerowym oraz przyczynia się do
obniżenia poziomu bezpieczeństwa rowerzystów. Oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego
od ruchu pojazdów samochodowych poprawi
znacznie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy.
Brak infrastruktury wraz z oświetleniem
przyczynia się do utrudnionego oraz bezpiecznego dojazdu do pracy i szkół mieszkańców
domów położnych wzdłuż przedmiotowej ulicy,
w bezpośredniej jej okolicy oraz w sąsiednich
miejscowościach. Propozycja budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym jest
nowoczesnym bezpiecznym i gwarantującym
wysoką jakość funkcjonowania powstałej na
przedmiotowym obszarze infrastruktury. Powstała inwestycja spełniać będzie standardy
w zakresie funkcjonalności, atrakcyjności,
wygody i bezpieczeństwa wszystkich osób z
niej korzystających.
KOSZT: 380.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Łukasz Trybus

27. Budowa wiaty przy centrum rekreacyjno - sportowym w Borówcu (Borówiec ul.
Szkolna 2)
OPIS ZADANIA: Wiata biwakowa, kryta
blachodachówką. Jest opracowana dokumentacja i kosztorys w Gminie. Złożony wniosek do
Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę – Gmina. Wiata stanowić będzie kompleks
zabudowy z boiskiem, kręgiem zabawowym,
placem zabaw dla dzieci i świetlicą wiejską.
UZASADNIENIE I: Wiata służyć będzie
jako zadaszone miejsce spotkań biesiadnych
i festynów wiejskich. Spotkań drużyn harcerskich dziewcząt i chłopców, stowarzyszeń
działających na wsi oraz spotkań i indywidualnego grillowania mieszkańców. Cel – integracja
stale powiększającego się społeczeństwa wsi
Borówiec
UZASADNIENIE II: Centrum Rekreacyjno-Sportowe, przy ul. Szkolnej 2, od wielu lat,
dzięki różnorodnym inwestycją jest coraz lepiej
wykorzystywane przez mieszkańców Borówca
i okolicznych miejscowości. Wiata sprawi, że
teren centrum zyska kolejną funkcję służącą
rekreacji i wypoczynkowi. Ułatwi ona częstsze
spotkania mieszkańców, uniezależniając je
od warunków pogodowych, będzie miała tym
samym wpływ na szybszą ich integracje.
KOSZT: 90.517,34 zł, 		
Pomysłodawcy: Maciej Słowiński i Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec
28. Modernizacja drogi Kamionki ul. Grabowa.
OPIS ZADANIA: Położenie asfaltu lub
kostki brukowej.
UZASADNIENIE: Droga użytkowana przez
mieszkańców osiedla północnego w Kamionkach, którzy dojeżdżają do ul. Platanowej i Poznańskiej lub przez las do trasy przez Szczytniki
i Koninko. Aktualnie jest bardzo zniszczona
przez opady, które wypłukują nawieziony żwir
tworząc ogromne dołki, przejazd przez połowę
tej drogi na ul. Grabowej to horror.
KOSZT: 467.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jerzy Kaczmarek
UWAGA INWESTORA: Realizacja będzie
uzależniona od harmonogramu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, której
inwestorem jest Aquanet S.A.
29. „RADZEWSKA KRAINA SPORTU” Radzewo ul. Dworzyskowa 3 teren przy szkole
podstawowej w Radzewie
OPIS ZADANIA: Zadanie dotyczy budowy
przy Szkole Podstawowej w Radzewie:
• bieżni tartanowej (4-torowej, koloru niebieskiego) do biegów sprinterskich o wymiarach 80m
x 5m wraz z wymalowaniem linii (w miejsce
obecnie istniejącej bieżni żużlowej);
• rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni tartanowej (koloru niebieskiego) o wymiarach 30m
x 1m wraz z deską do odbicia się (w miejsce
obecnie istniejącego rozbiegu betonowego);
• boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej (koloru pomarańczowego) o wymiarach38m x 20m wraz z wymalowaniem linii do
piłki ręcznej (w miejsce obecnie istniejącego
boiska asfaltowego).
Obiekty te po przekształceniu obecnie
istniejących podniosą atrakcyjność placówki i
powinny służyć społeczności szkolnej (uczniom,
absolwentom, mieszańcom) przez wiele lat.
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Nie wymagają one większych prac konserwacyjnych.
UZASADNIENIE: Celem realizacji projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych środowiska wiejskiego – tak, aby dzieci nie czuły
się gorsze od tych z innych szkół, co często
spotyka się w tym miejscu. Spodziewa się, iż
wykonanie powyższych inwestycji podniesie
atrakcyjność zajęć sportowych dla uczniów
i społeczności Szkoły w Radzewie. Nastąpi
także wzrost poziomu sportowego (poprzez
zmianę nawierzchni) oraz zmniejszy się częstotliwość urazów (ryzyko ich wystąpienia na
boisku asfaltowym czy bieżni żużlowej jest dużo
większe niż na tartanie). Możliwa będzie również organizacja zawodów lekkoatletycznych na
poziomie szkolnym i międzyszkolnym. Wzrost
atrakcyjności przyszkolnej bazy sportowej
mógłby też zachęcać rodziców do zapisywania
dzieci do Radzewskiej placówki. Obecnie na
terenie obwodu szkoły mieszka dużo rodzin,
których dzieci uczęszczają do innych szkół.
KOSZT: 352.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Karol Niemier
30. Budowa oświetlenia między ulicą Szczelinka - Mostową w ciągu ulicy Jeziornej w
Szczytnikach ul. Jeziorna (dz. 189 i 14).
OPIS ZADANIA: Wykonanie projektu wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jeziornej między ulicami Mostową, a Szczelinka
na odcinku ok. 1100 metrów. Wykonanie projektowanego oświetlenia w zasadniczy sposób
poprawi bezpieczeństwo osób poruszających
się ul. Jeziorną.
UZASADNIENIE: Ulica Jeziorna jest główną ulicą łączącą Koninko, Szczytniki, Kamionki i
Borówiec oraz stanowi dogodny dojazd do drogi
S-11. Natężenie ruchu systematycznie rośnie,
co sprawia, że poruszanie się po nieoświetlonej
drodze staje się coraz mniej bezpieczne. Odbywający się ruch samochodowy, rowerowy i
pieszy nie tylko mieszkańców Szczytnik, lec
także Kamionek, Koninka i Borowca po drodze
pozbawionej chodnika, ścieżki pieszo rowerowej lub chociaż utwardzonego pobocza naraża
każdego dnia mieszkańców na niebezpieczeństwo. Ponieważ ulica Jeziorna poza funkcją
„tranzytową” pełni też rolę ulicy lokalnej, bez
której nie możliwe staje się dojście do sklepu
spożywczego lub przystanku autobusowego
jej oświetlenie zasadniczo wpływa na poziom
bezpieczeństwa mieszkańców.
KOSZT: 150.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Tomasz Buczkowski
31. Budowa oświetlenia na ulicach: Sarnia,
Krańcowa, Szczodra, Szczera, Szczególna,
Szczęśliwa w Szczytnikach Ulice: Sarnia,
Krańcowa, Szczodra, Szczera, Szczególna,
Szczęśliwa w Szczytnikach
OPIS ZADANIA: Wykonanie projektu wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sarniej,
ul. Krańcowej, ul. Szczodrej, ul. Szczerej, ul.
Szczególnej, ul. Szczęśliwej na odcinku ok.
1700 metrów. Wykonanie projektowanego
oświetlenia w zasadniczy sposób poprawi
bezpieczeństwo osób poruszających się w/w
ulicami
UZASADNIENIE: Ulice: Sarnia, Krańcowa,
Szczodra, Szczera, Szczególna, Szczęśliwa
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pozbawione są chodników, oraz poboczy, którymi w bezpieczny sposób możliwe było by poruszanie się mieszkańców. Oświetlenie stanowi
też dodatkowy element podwyższający komfort
życia mieszkańców, a także ma istotny wpływ
na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
KOSZT: 190.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Tomasz Szymański
32. Budowa boiska do piłki nożnej „CR CZOŁOWO” Czołowo dz. 11, 12 obręb Czołowo teren dzisiejszego boiska sołectwa Czołowo
OPIS ZADANIA: Przygotowanie murawy
boiska o wymiarach 20m x 55m (rekultywacja,
wyrównanie, walcowanie, posianie trawy);
zakup i montaż dwóch bramek 5m x 2m z
siatkami; zakup i montaż „piłkołapów” (6m
wysokości, 20 m szerokości z siatką plecioną za
bramkami); efektem wymienionych prac otrzymamy boisko z wystarczającym wyposażeniem
do bezpiecznego uprawiania piłki nożnej.
UZASADNIENIE: Na dzień dzisiejszy
wieś Czołowo nie posiada żadnego boiska do
uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportowej,
miejsce do tego przeznaczone to pozostałość
po nieużytkach z nawierzchnią w postaci kęp
trawy, na którym łatwo o skręcenie nogi. Dzieci
i młodzież naszej wsi aby zagrać w popularną
piłkę nożną muszą jeździć do okolicznych wsi
na boiska tam istniejące. Zmuszone są do
korzystania z dróg o silnym natężeniu ruchu
samochodowego a pobyt tam jest pozbawiony
dozoru i opieki rodziców. Zwracam również
uwagę na fakt, iż piłka nożna jako „Sport Narodowy” uprawiana była również przez dorosłą
część mieszkańców naszej wsi i również chętnie pozwoli korzystać z w/w projektu, a co za
tym idzie stworzy kolejny punkt (obok świetlicy)
do wspólnego spędzania wolnego czasu.
KOSZT: 53.850,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jarosław Andrzejewski
33. Oświetlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w Biernatkach
OPIS ZADANIA: Projekt oświetlenia i montaż lamp na drodze powiatowej. Bezpieczny
powrót do domu oświetloną drogą – ze szkoły
i pracy.
UZASADNIENIE: Oświetlenie drogi umożliwia mieszkańcom „os. Lasek” oraz ul. Jarzębinowej (ok. 120 osób), o zmroku bezpieczny
powrót do domu. Brak sklepu na wsi brak
autobusu po godz. 15.30 zmusza mieszkańców
do siedzenia w domu lub narażania się np.
drogę pieszo ciemną szosą 6km. Oświetlenie
umożliwia dzieciom i dorosłym korzystanie z
świetlicy wiejskiejdodatkowych zajęć w szkole
oraz KOKu.
KOSZT:150 000zł, 			
Pomysłodawca: Anna Plucińska
34. Siłownia plenerowa Kórnik ul. Zamkowa
od strony Dunaju
OPIS ZADANIA: Do wybudowania siłowni plenerowej należałoby teren pod nią
wyłożyć kostką brukową, a urządzenia siłowni
umocować kotwami zalanymi w betonowym
fundamencie. Aby wydłużyć czas korzystania z
siłowni należało by zaprojektować oświetlenie
tego terenu.
UZASADNIENIE: Urządzenia służyłyby
do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, pleców,
brzucha. Urządzenia podzielone są na gruby

służące do treningu siłowego, poprawiającego
kondycję, koordynację i krążenie krwi. Ćwiczenia są stosunkowo łatwe do wykonania
dzięki tym cechom dedykowane są głownie
dla seniorów i cieszą się w tej grupie odbiorców największym uznaniem. Korzystać z tych
urządzeń może również każdy nie zależnie od
wieku. Zalety zewnętrznej siłowni: a) dostępna
dla każdego, dla dzieci i ich rodziców, młodzieży
i osób starszych,
b) wzmacnia kondycje fizyczną i koordynację, c) poprawia nastrój, d) wycisza wewnętrznie
poprzez aktywność na świeżym powietrzu,
e) wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia,
f) przy odpowiednim doborze ćwiczeń działa
rehabilacyjnie, f) darmowa rozrywka
KOSZT: 70.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Agnieszka Siejak
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ona służyć zarówno osobom uprawiającym
czynną rekreację w naszej miejscowości, jak
i też dzieciom.
KOSZT: 41.450,00 zł, 			
Pomysłodawca: Maciej Brylewski

35. Infrastruktura turystyczna, architektura
rekreacyjno – sportowa Kórnik ul. Prowent,
ul. Zamkowa, ul. Poznańska
OPIS ZADANIA: 1) Kórnik ul. Prowent i
Zamkowa (dz. 958/9 lub 959: zamontowanie
zestawu 9 przyrządów do outdoor fitness
(siłownia pod chmurką - przykład załącznik nr
1, zamontowanie dwóch stojaków na rowery.
2) Kórnik ul. Prowent i Zamkowa (dz. 961/3 w
pobliżu pomostu: zamontowanie dwóch stojaków na rowery - znacznik nr 2.
3) Kórnik ul. Prowent i zamkowa (dz. 958/9
lub 959) zamontowanie dwóch kompletów
stolików betonowych do gry w szachy, warcaby - załącznik nr 3. 4) Kórnik ul. Poznańska
(parking buforowy za tzw. Starą gazownią):
tablica informująca o walorach turystycznych
gminy Kórnik
UZASADNIENIE: Celem jest wzbogacenie
oferty turystycznej Gminy Kórnik, aktywizacja
seniorów i skłonienie mieszkańców Gminy
Kórnik do aktywnego spędzania wolnego czasu
poprzez umożliwienie wykonywania ćwiczeń
ruchowych na siłowni pod chmurką, ćwiczeń
umysłowych (gra w szachy, warcaby) w pięknej
scenerii promenady im. Wisławy Szymborskiej.
Umożliwienie miłośnikom turystyki rowerowej
zatrzymanie się na dłużej w okolicach Prowentu
i bezpieczne pozostawienie pojazdów.
KOSZT: 46.950,00 zł, 			
Pomysłodawca: Marek Broniewski
36. Położenie asfaltu na pofrezie Dziećmierowo ul. Świgonia
OPIS ZADANIA: Położenie asfaltu na pofrezie, efekt będzie taki, iż będą lepsze warunki
dojazdu do posesji, brak dziur.
UZASADNIENIE: Polepszenie warunków
dojazdu do posesji.
KOSZT: 120.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Piotr Banaszak
37. Profesjonalne kąpielisko z pomostami,
barierką ochronną, dokami oraz siatkaą
ochronną na dnie wraz ze sprzętem zabezpieczającym OSiR Kórnik - Błonie lub teren
zakupiony za „Białą Damą”.
OPIS ZADANIA:
a) Poszerzenie obecnego kąpieliska, likwidacja starych i niebezpiecznych pomostów i
zastąpienie ich nowymi z PCV, oczyszczenie
terenu, nawiezienie świeżego piasku, możliwość cumowania żaglówek i kajaków.
W efekcie powstanie najlepsze i najbardziej

cd. na str. 28
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trudno jest przejść wspomnianą ulicą. Często
można przebyć ten odcinek wyłącznie samochodem. Oświetlenie jest szczególnie potrzebne w okresie jesienno-zimowym. Dzieci wracające ze szkoły idą w ciemnościach co może
prowokować do nieprzyjaznych zachowań. W
tym czasie również droga jest niewidoczna i
idąc pieszo po prostu brudzi się w błocie i przechodzi po omacku do swojej posesji.
OPIS ZADANIA: Wykonanie wzdłuż ulicy
Stockiego chodnika wraz z oświetleniem na
odcinku od Straży Pożarnej wzdłuż Przedszkola
do ulicy Wiatracznej. Chodnik powianiem zapewnić bezpieczne przejście dla spacerujących
przedszkolaków.
UZASADNIENIE: Proponuję wykonanie
chodnika wzdłuż ulicy w celu zapewnienia
bezpiecznego chodzenia i spacerowania dla
maluchów sąsiadujących przedszkoli oraz
mieszkańców ulicy. Obecnie użytkownicy
„ulicy” chodzą środkiem niezagospodarowanej
„ulicy” i to w dodatku nieoświetlonej o zmroku i
wieczorem. Łatwo o kolizję z przejeżdżającymi
pojazdami i upadek, połamanie kończyn w
dziurach nieoświetlonej drogi.
KOSZT: 204.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Paweł Tomczak, Bogdan
Husiar
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38. Utwardzenie drogi w Kromolicach Kromolice droga gminna nr 32017p
OPIS ZADANIA: Nawiezienie tłucznia kamiennego na odcinku drogi 500m, wyrównanie
i utwardzenie.
UZASADNIENIE: Droga Gminna nr
332017P przebiegająca przez Kromolice jest
nieprzejezdna w okresie jesienno -zimowym
i wiosennym. Mieszkańcy chcąc dojechać
do swoich posesji jadą chodnikiem. Niszczą
chodnik. Nawiezienie tłucznia kamiennego i
utwardzenie spowoduje że mieszkańcy cały rok
będą mogli bezpiecznie dojechać do domów a
piesi będą bezpieczni na chodniku
KOSZT: 50.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jolanta Gańko
39. Budowa ogólnodostępnych kortów
tenisowych ze ścianą tenisową Mościenica
(dz. 144/7 zgodnie z koncepcją zagospodarowania działki).
OPIS ZADANIA: Budowa ogólnodostępnych kortów tenisowych wraz ze ścianą tenisową do treningów. Zagospodarowanie działki
144/7 wg koncepcji zagospodarowania. Możliwość gry w tenisa mieszkańców całej gminy,
bliskość OSiRu, popularyzacja tej dyscypliny
sportu – zdrowia.
UZASADNIENIE: propagowanie zdrowego
stylu życia (poprzez tenis), brak ogólnodostępnych kortów na terenie gminy, duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu i sukcesy Radwańskiej i Janowicza, projekt skierowany do
wszystkich mieszkańców gminy (wiek nie ma
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znaczenia, w tenisa można grać zawsze – ale
muszą być korty !!), poprzez sport do zdrowia,
rozwój fizyczny społeczeństwa, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, nauka
gry w tenisa dla wszystkich.
KOSZT: 150.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Emilia Weinert
40. Chodnik wzdłuż ul. Dworzyskowej (Radzewo ul. Dworzyskowa)
OPIS ZADANIA: Budowa chodnika wykonanego z kostki brukowej o łącznej długości
około 200m.
UZASADNIENIE: Zadanie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa i warunków życia: •
przedszkolaków i ich rodziców oraz uczniów
uczęszczających do Szkoły Podstawowej, •
mieszkańców i uczniów Gimnazjum korzystających z przystanku PKS (MPK)
KOSZT: 70.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Michał Bartel
41. Siłownia zewnętrzna Kórnik ul. Staszica
teren między boiskiem szkolnym - gimnazjum a budynkiem OAZY lub teren zieleni
przy ul. Zamoyskiego.
OPIS ZADANIA: Na wspomnianym placu
należałoby zamontować ok. 8 urządzeń treningowych np: krzesełko do wyciskania, orbittek,
biegacz-jezdziec, wahadło-ławeczka, poręcze-wioślarz. Urządzenia siłowni zewnętrznej dla
dorosłych, młodzieży i dzieci od 10 roku życia.
Przeznaczeniem tej siłowni jest rozwój fizyczny mieszkańców gminy oraz prozdrowotne
spędzenie wolnego czasu dla osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. To nie tylko
ciekawe miejsce spotkań, ale również interesujący obiekt architektury miejskiej. Urządzenia te
gwarantują jakość, trwałość i bezpieczeństwo.
Siłownie zewnętrzne spełniają nie tylko polskie
normy bezpieczeństwa, ale także rygorystyczne
standardy Unii Europejskiej.
UZASADNIENIE: Kulturalne spędzenie
wolnego czasu; Prozdrowotne wychowywanie
dzieci i młodzieży; Umożliwienie rekreacji dla
osób samotnych i starszych ceniących sobie
zdrowy tryb życia.
KOSZT: 40.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Teresa Stencel
UWAGA INWESTORA: Wniosek wskazywał dwie lokalizacje możliwe do wyboru. Został
wybrany teren zieleni przy ul. Zamoyskiego.
Pierwsza lokalizacja została odrzucona ponieważ projekt budowy CRiS zakłada wybudowanie wielofunkcyjnych boisk sportowych
na tym terenie.
42. Budowa boiska do Streetballa na placu zabaw w Szczytnikach. Szczytniki, ul.
Wspólna - działka nr 101/3.
OPIS ZADANIA: Streetball - koszykówka
uliczna, odmiana koszykówki, w której można
dowolnie kształtować zasady gry i liczbę graczy. Wg oficjalnych przepisów stowarzyszenia
Streetball Polaska boisko powinno mieć 15
m szerokości oraz 11 m długości. Boisko jest
wytyczone liniami tak, jak zwykłe boisko do gry
w koszykówkę, razem z linią rzutów wolnych
(5,80 m), linią rzutów za 2 punkty (6,75 m)
oraz „półkolem bez szarży” wyznaczonym pod
koszem. W meczu uczestniczy bezpośrednio 3
zawodników z każdej drużyny. Względnie tania
oraz mająca bardzo dobre opinie użytkowników

jest nawierzchnia wykonana z kostki brukowej,
co w znaczny sposób ułatwia wykonanie boiska
oraz zmniejsza koszty jego budowy. Boisko
powinno być wyposażone w 2 ławki dla zawodników i kosz na śmieci, bardzo bobrze gdyby
znalazł się przy nim również stojak rowerowy.
UZASADNIENIE: Budowa boiska do
streetballa, czyli koszykówki ulicznej, odmiany koszykówki, w której można dowolnie
kształtować zasady gry i liczbę graczy, na
placu zabaw w szczytnikach wynika z potrzeby
zagospodarowania czasu dzieci, młodzieży
oraz dorosłych przez zainteresowanie kulturą
fizyczną. Wyposażenie placu zabaw w takie
boisko pozwoli wyładować energię oraz przyczyni się do zdrowszego tryby życia w dobie
wszechobecnych komputerów i rzeczywistości
wirtualnej. Według ostatnich badań nasze dzieci
są pierwszym pokoleniem od lat, które będzie
żyło średnio o 5 lat krócej niż ich rodzice, a przyczyną tego stanu jest brak ruchu oraz niezdrowe
odżywianie. Polskie dzieci tyją najszybciej w
europie, musimy temu przeciwdziałać przez
między innymi budowy ogólnie dostępnych
obiektów sportowych jakim jest proponowane
boisko do Streetballa. Koszt budowy takiego
typu boiska jest niewielki ok. 30 tyś. Koszty
leczenia otyłych dzieci są nieporównywalnie
większe. Miło będzie nam oglądać całe rodziny
podczas pojedynków oraz turniejów organizowanych na planowanym obiekcie, dlatego
bardzo prosimy o państwa głosy. Oczywiście
zapraszamy również do wizyt w Szczytnikach,
w szczególności na naszym placu zabaw.
KOSZT: 30.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Łukasz Kwas
43. Wykonanie chodnika przy ul. Śremskiej droga do pętli autobusowej. Ulica: Śremska
miejscowość: Bnin
OPIS ZADANIA: • poszerzenie pobocza
wzdłuż ul. Śremskiej od skrzyżowania z trasą
434 do pętli autobusowej w Bninie, • wykonanie
nasypu wraz z zagęszczeniem pod ułożenie
płyt chodnikowych, • ułożenie pozbruku/płyt
chodnikowych.
UZASADNIENIE: Chodnik przy ul. Śremskiej - bezpieczna droga na przystanek. Ulica
Śremska to wylot z m. Kórnik, Bnin w stronę
Śremu. Trasa ta jest naprawdę ruchliwa. Dla
ludzi mieszkających na osiedlu Przylesie, osiedlu Bnińskim oraz nowopowstających osiedli
w okolicy, będzie to bezpieczny dostęp do pętli
autobusowej i do „centrum”.
KOSZT: 500 000zł, 			
Pomysłodawca: Rola Paweł
44. Budowa drogi Czmoń ul. Lipowa
OPIS ZADANIA: Wykonanie nakładki
bitumicznej
UZASADNIENIE: Droga wykorzystana jest
przez mieszkańców nowego osiedla zamieszkałego przez ponad sto rodzin jak również
połączy drogę wojewódzką z drogą powiatową
KOSZT: 300.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jerzy Rozmiarek
45. Budowa wiat przystankowych - edukacyjnych w Gminie Kórnik Bnin, Kórnik i
sołectwa gminy Kórnik
OPIS ZADANIA: Postawienie równych
estetycznych wiat przystankowych z tablicami
informacyjnymi zawierającymi mapę gminy

nr 18/2013

Kórnik, mapę danego sołectwa, krótką informację o danym sołectwie miejscowości, aby
turysta mógł się dowiedzieć co może zwiedzić.
UZASADNIENIE: Obecne wiaty przystankowe są nie estetyczne, bardzo często
uszkodzone i zaniedbane, poprawa estetyki w
poszczególnych sołectwach poprawi wizerunek
Gminy, jako Gminy promującej turystykę, także
poprawi bezpieczeństwo osób korzystających
z komunikacji. Każdy użytkownik będzie mógł
zapoznać się z mapą gminy, poznać jej okolice,
oraz dowiedzieć się o rysach historycznych
danej miejscowości – Sołectwa.
KOSZT: 499.800,00 zł, 			
Pomysłodawca: Małgorzata Walkowiak
46. Zwiększenie bezpieczeństwa na
ulicy Platanowej w Kamionkach: ciąg
pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Platanowej z zatoką końcowego przystanku
autobusowego
OPIS ZADANIA: Kamionki wzdłuż ulicy
Platanowej oraz na terenie działki gminnej
nr 44/74.
UZASADNIENIE: Celem zadania jest
zbudowanie ciągu pieszo rowerowego
wzdłuż ulicy Platanowej, oraz wytyczenie
końcowego przystanku autobusowego z
bezpieczną zatoką oraz wiatą ochronną dla
pasażerów. Ciąg pieszo rowerowy powinien
być utwardzony na poboczu ulicy oraz
oddzielony od części jezdnej aby podnieść
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Natomiast zatoka przystankowa wymaga
utwardzenia co najmniej tłuczniem lub
destruktem asfaltowym. Postawiona musi
zostać również wiata przystankowa.
KOSZT: 446 000 zł,
Pomysłodawca: Teresa Mucha
UWAGA INWESTORA: Realizacja
będzie uzależniona od harmonogramu
prac związanych z budową kanalizacji
sanitarnej, której inwestorem jest Aquanet
S.A. Ponadto z zadania została wykreślona zatoka autobusowa na działce 44/47
ponieważ, lokalizacja ta jest nie zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
47. Budowa oświetlenia ulicznego na
ulicy Sarniej w Szczytnikach
OPIS ZADANIA: Zadanie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Sarniej w Szczytnikach
dotyczy instalacji na długości ok. 715mb począwszy od ulicy Jeziornej (345mb do lasu
+ 51m łącznik) do końca ulicy na zakręcie
przy początku ulicy Sowiej (319mb wzdłuż
lasu). Inwestycja obejmować powinna:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej i warunków technicznych budowy,
2) zakup materiałów i usługę budowy
instalacji tj.:
• wykonanie kablowej linii oświetleniowej, • montaż słupów oświetleniowych z
wysięgnikami i oprawami,
• budowę i włączenie do szafy SO
3) włączenie zbudowanej instalacji do
bieżącej eksploatacji.
Ulica Sarnia posadowiona jest na
czterech działkach inwentaryzacyjnych o
danych poniżej: Działki nr: 217/1, 197/6,
199/19, 215/37.
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Po zakończeniu inwestycji część południowych osiedli Szczytnik zyska oświetlenie uliczne, co może być początkiem do
dalszych podobnych inwestycji, nie wykluczając współfinansowania mieszkańców.
UZASADNIENIE: Celem realizacji
projektu jest zapewnienie mieszkańcom
południowej części Szczytnik oświetlenia na zamieszkałym osiedlu domów
jednorodzinnych. Aktualnie wzdłuż ulicy
Jeziornej żadna część osiedli nie została
jeszcze oświetlona. Wiążę się to z niskim
poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców,
szczególnie w porze zimowej, kiedy droga
do i z pracy i szkoły odbywa się w ciemnościach. U zbiegu ulic Sarniej i Jeziornej
usytuowany został przystanek autobusowy,
z którego dzieci i młodzież codziennie rano
wsiadają do autobusów szkolnych. Samo
oczekiwanie na autobus w mroku poranka
jest nieprzyjemne. A wręcz niebezpieczne.
Ulica Sarnia stanowi pewnego rodzaju
łącznik dla pozostałych ulic osiedla z ulicą
Jeziorną. Jest to bez wątpienia największe
osiedle w Szczytnikach, co powoduje, że
skala oddziaływania proponowanej inwestycji będzie nie mała. Fakt, że osiedle jest
aktualnie zagospodarowane i zamieszkane
w około 70%, potwierdza konieczność zadbania o infrastrukturę ze świadomością
wzrostowej tendencji liczby młodych osób
w naszym otoczeniu.
KOSZT: 85.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Wojciech Misztal
48. Budowa oświetlenia na ulicy Os.
Przylesie w Błażejewie do skrzyżowania
z ulicą Śremską.
OPIS ZADANIA: Budowa oświetlenia
drogowego na drodze gminnej Os. Przylesie w Błażejewie do skrzyżowania
z ulicą Śremską, tak jak zostało to wykonane w tym roku na ulicy Krauthoffera i
przyległym osiedlu domków jednorodzinnych.
UZASADNIENIE: Celem realizacji
projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Os. Przylesie oraz przyszłych
mieszkańców sąsiednich osiedli, które są w
budowie. W tej chwili dojście do osiedla po
zmierzchu jest utrudnione z powodu braku
oświetlenia na nierównej drodze gruntowej.
Niemałe znaczenie będzie miała poprawa
bezpieczeństwa na tej ulicy z uwagi na las
i znaczną odległość od innych zabudowań.
KOSZT: 90.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Anna Rogozińska
49. Budowa oświetlenia na ulicach Cicha- Słoneczna- Pogodna- PoprzecznaBoczna w Szczytnikach.
OPIS ZADANIA: Instalacja oświetlenia
ulic osiedlowych w miejscowości Szczytniki
na ulicach Cicha- Słoneczna- Pogodna- Poprzeczna- Boczna w zakresie : wykonanie
projektu, budowa linii kablowej niskiego
napięcia YAKXS 4x35 mm2, ustawienie
słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych typu 0SL-60/3, montaż opraw
oświetlenia drogowego na wysięgnikach
słupów oświetleniowych.
UZASADNIENIE: Ulice, o których

oświetlenie wnioskujemy, są drogami
gruntowymi, bez wytyczonych chodników,
co powoduje, że poruszanie się nimi po
zmroku jest niebezpieczne i mało komfortowe. Dodatkowo na obniżenie bezpieczeństwa
pieszych korzystających z w/w ulic, wpływa
brak oświetlenia ulicznego. Instalacja lamp
zdecydowanie wpłynie na podwyższenie
bezpieczeństwa osób poruszających się nimi,
a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo
publiczne ich mieszkańców.
KOSZT: 150.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Andrzej Turajski
50. Monitoring pod wiaduktem na drodze
S11. Skrzynki ul. Poznańska-wiadukt na
wysokości przystanku autobusowego.
OPIS ZADANIA: Instalacja monitoringu
na przejeździe pod wiaduktem na drodze s11
oraz włączenie jej do systemu obsługiwanego
przez policję
UZASADNIENIE: Celem tego projektu
jest poprawa bezpieczeństwa. W miejscu tym
dochodziło już wielokrotnie do dewastacji mienia poprzez niszczenie oświetlenia, skrzynek
zasilających, malowanie wulgarnych graffiti na
ścianach, rozbijanie butelek na chodniku i ulicy.
Zamontowanie monitoringu pozwoliłoby uniknąć w przyszłości tego typu aktów wandalizmu
ewentualnie ustalić ich sprawców. Dodatkowo
poprawi bezpieczeństwo osób korzystających
z tego przejścia szczególnie w porze wieczornej. Usuwanie dotychczasowych szkód w tym
miejscu pochłonęło już sporo środków, dlatego
inwestycja ta ma ekonomiczne uzasadnienie.
KOSZT: 80.000,00 zł			
Pomysłodawca: Marcin Łuczak
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bezpieczne kąpielisko w regionie, które wpisze
się w przyszły spływ kajakowy po jeziorach
Gminy Kórnik i innych. Efekt to profesjonalne
uporządkowanie terenu i podniesienie atrakcyjności turystycznych Gminy.
b) J.w. dodatkowo wpisanie się projektu w
rewitalizację rynku Kórnickiego i dalsza rozbudowa promenady.
UZASADNIENIE: Celem projektu jest
uatrakcyjnienie turystyczne gminy Kórnik oraz
bezpieczeństwo mieszkańców gminy i turystów
odwiedzających naszą gminę. Będzie to najbardziej profesjonalne kąpielisko po tej stronie
Poznania na wiele dziesiątków lat.
Korzyści to:
• bezpieczne kąpielisko strzeżone dla dzieci
i dorosłych, • korzystne cenowo i czasowo
rozwiązanie budy kąpieliska miejskiego, •
nowoczesność i oryginalność, • modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę, • odporność
na promieniowanie UV, • brak kosztów napraw,
• wysoka odporność na uderzenia, • brak
ostrych krawędzi, drzazg i wystających części,
• powierzchnia antypoślizgowa, • możliwość
pozostawienia basenu na akwenie w okresie
zimowym, jeśli nie jest bezpośrednio narażony
na uderzenia kry.
Projekt daje możliwość cumowania żaglówek oraz kajaków, co zwiększa jego
atrakcyjność.
KOSZT: 495.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jerzy Cepka
UWAGA INWESTORA: Wnioskodawca
wskazał dwie możliwe lokalizacje do wyboru.
Wybrano teren przy OSiR w Kórniku (Błonie).
Teren za „Biała Damą” została pominięta ponieważ zaproponowana architektura byłaby niezgodna z planowaną do realizacji promenadą.

51. Koninko - oświetlenie głównych ulic
wraz z budową chodnika Koninko ul. Radiowa i ul. Pisarska
OPIS ZADANIA: Budowa oświetlenia dróg
głównych wsi Koninko wraz z chodnikiem po
jednej stronie drogi w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi
UZASADNIENIE: W związku z dynamiczną
rozbudową mieszkaniową wsi Koninko i sąsiednich (Kamionki, Szczytniki, Borówiec), ruch
pojazdów na w/w ulicach wzrósł parokrotnie
szczególnie w godzinach szczytów porannego
i popołudniowego i stał się uciążliwy dla mieszkańców wsi Koninko. Oświetlenie wskazanych
odcinków ulic zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców poruszających
się po tych ulicach.
KOSZT: 270.000,00 zł			
Pomysłodawca: Paweł Adamczak
52. Oświetlenie ulicy Świgonia Dziećmierowo ul. Świgonia
OPIS ZADANIA: o postawienie dwóch
lamp, które ułatwią bezpieczne poruszanie się
po drodze.
UZASADNIENIE: Powstał budynek za
posesją nr 10. Brak oświetlenia.
KOSZT: 50.000,00 zł, 			
Pomysłodawca: Jacek Banaszak
Szczegółowe informacje
www.kornik.pl/bogk2014
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Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
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

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75

Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

* Sprzedam jasną, dwuczęściową ( szuflady, półki), szafkę kuchenną połączoną blatem-1,20. Tel.508087243
Haki holownicze, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586, Kórnik ul. Błażejewska 9
Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9
Sprzedam mieszkanie 53,1 m, 8 km od Kórnika po kapitalnym remoncie garaż, działka, piwnica. Cena 140 tys. Tel. 665829452
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel.691 645 210
Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
Renault Laguna, 2000r., disel, cena 4300 (do negocjacji) - sprzedam. Tel. 509 386 257
Opony Dębica frigo szt.2 145\70\R13 M+S Sawa Eskimos S2 szt.2145\70\R13 zimówki Kelly ST szt.1 155\70\R13 i inne, 30zł.\sz. Tel. 604379025
Atrakcyjna praca w ochronie dla osób z orzeczeniem Biernatki koło Kórnika. Tel. 531 533 200
Usługi remontowo-wykończeniowe; malowanie,szpachlowanie,panele,tapeta glazura. Tel. 730-934-301
Poszukujemy pracownika magazynu miejscowość Gądki, książeczka sanepidu. Tel.603 971 042
Zamienię mieszkanie na dom do remontu w Kórniku. Tel. 697-529-670
Sprzedam działkę budowlaną 1100m²/ 79000zł. Tel. 505-72-00-27
Sprzedam działkę budowlaną w okolicy Kórnika 750m2-39900zł
Wynajmę mieszkanie 50m²-1200zł. Tel. 505-72-00-27
Sprzedam dom w Kórniku 165+80m²/469 tys. Tel. 505-72-00-27
Sprzedam dom Błażejewko 135m²/389tys. Tel. 505-72-00-27
Kupię mieszkanie lub lokal użytkowy w Kórniku. Tel.505-72-00-27
Kupię ziemię rolną w gminie Kórnik./ Tel. 505-72-00-27
Kupię kamienice, lokal lub mieszkanie przy rynku w Kórniku-pilne. Tel. 505-72-00-27
Sprzedam grunt inwestycyjny. Tel. 505-72-00-27
Wynajmę pokój. Tel.789-229-351
Do wynajęcia bardzo ładne nowe mieszkanie(47m²-1100zł) w atrakcyjnym miejscu w Kórniku dla dwóch osób. Tel.782119440
Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel.692-241-023
Sprzedam GARNITUR MĘSKI czarny prążkowany 3 cz., wzrost 170 cm, stan bdb. Cena 70zł. Tel. 600978857
Skupuję książki płacę do 1 zł za 1 kg. Tel. 512 545 368
Kupię mieszkanie 3-pok. w Kórniku pow. 60m². Tel.733140011
Wynajmę trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Staszica w Kórniku. Tel.697 227 945
Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne.
Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam łóżeczko turystyczne, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723
Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam telefony komórkowe Nokia 6020, Nokia 2330, Nokia C1. Tanio. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Rodzina wielodzietna przyjmie za darmo meble młodzieżowe. Tel. 665947924
Pokój do wynajęcia w centrum Kórnika. Tel. 789229351
Sprzedam dwa rowerki trójkołowe używane dla dziecka od 5 m-cy do 3 lat w kolorze niebieskim cena 50zł za sztukę. Tel. 506 490 723
Sprzedam tanio szczeniaki psa Rottweiler. Tel. 601 955 444
Sprzedam mieszkanie 69,2 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Bnin SKR. Tel. 607 804 196
Taksówka osobowa - Kórnik. Tel. 696973600
Sprzedam nosidełko i wózek dwufunkcyjny. Tanio. Tel. 795 909 086 lub 530 973 796
Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie. Szybko, tanio, solidnie, krótkie terminy. Tel. 667 198 500
Sprzedam buraki pastewne, ziemniaki jadalne, siano, gęsi i kaczki. Tel. 789 042 313
21 X w godz. 13:00-14:00 na kórnickim rynku, nieopodal „Żabki” zgubiono portfel z dokumentami. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel. 537 433 961
lub 691 056 899
Totalna wyprzedaż różnych urządzeń po zlikwidowanej firmie budowlanej. Ceny od 5 zł. Tel. 602 214 931
Złota rączka wykona drobne prace budowlane w szerokim zakresie. Korzystnie. Może wystawić fakturę. Tel. 792 884 454
Sprzedam krawiecki nóż pionowy 10 i 12 cm. Tel. 601 746 930
Sprzedam garaż o pow. 32 m2 ul. Staszica (wchodzą dwa małe auta). Tel. 781 044 426
Oddam pod wynajem w Borówcu lokal o pow. 80 m2 na działalność gospodarczą lub inną. Tel. 504 052 607
Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie 71 m2 bezczynszowe po kapitalnym remoncie. Tel. 603 063 033
Sprzedam piękne pieski Posokowca bawarskiego oraz owczarki niemieckie rodowodowe. Tel. 514 465 113
Mężczyzna 50 lat podejmie prace porządkowe w ogrodzie, na budowie. Tel. 602 745 631
Sprzedam agregat prąd. Honda GX390 6,5kV, maszynę do cięcia płytek i dziesiątki innych rzeczy po zlikwidowanej firmir. Tel. 602 214 931
Sprzedam łóżko rehabilitacyjne (3 funkcje) oraz wózek inwalidzki. Tel. 669 997 200, 601 696 450

Od 03.09 2013 r. trwa zbiórka pieniędzy
na leczenie i rehabilitację 15 miesięcznej
Majki Siwek z Bnina.
Miło nam poinformować Państwa ,że
na dzień 18.10.2013 r. na konto dla Majki
wpłynęło 105.030.43,- zł i 1.070,- euro.
Z tych pieniędzy opłaciliśmy już operację wszczepienia zastawki w Berlinie, której
koszt wyniósł 10.940,- euro.
Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy za dokonane wpłaty.
Dzięki nim Majka ma bardzo nowoczesną
zastawkę, która ustabilizowała jej stan
zdrowia na tyle, że mogła na krótko opuścić
szpital i pojechać do domu, ku ogromnej
radości swojej starszej siostrzyczki i całej
rodziny.
Majka jest po trzecim cyklu chemioterapii i przed nią kolejne cykle.
Równolegle z chemioterapią prowadzona jest intensywna i wszechstronna
rehabilitacja ze względu na uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego. Niestety,
są to skutki wcześniej wykonanej operacji
częściowego usunięcia guza mózgu.
Przed Majką długie i kosztowne leczenie
na które mamy nadzieję zebrać potrzebne
pieniądze.
Jesteśmy pełni wiary ,że Majka dzięki
życzliwości nas wszystkich pokona chorobę i będzie cieszyć się życiem.
Aby pomóc dziecku organizowane
są różne imprezy charytatywne o których
informujemy na bieżąco w prasie oraz na
na Facebooku (wpisać Maja).
Dziękujemy również za dobre myśli,
słowa i modlitwę.

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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Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Ofiarodawcy.

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

Bardzo WAŻNE Telefony

nr 18/2013

Zarząd KTPS i rodzice Majeczk
Pan Józef Grzegorz - postać niezwykle sympatyczna i znana większości mieszkańcom Kórnika,
obchodził swoje 70-te urodziny w podniosłej atmosferze. Wiele osób, by docenić pana Józefa, pospieszyło do niego15 października z gorącymi życzeniami, upominkami i uśmiechami.
Szczególną oprawę imprezy przygotowali opiekunowie, koledzy i koleżanki z „Klaudynki”, pomógł
KOK, OAZA, Restauracja
„Kórnicka”, i wiele firm, wielu
ludzi ceniących niepowtarzalność pana Józefa.
Kórniczanin przygotował
numer specjalny- oczywiście
z Józefem Grzegorzem na
okładce.
Wielu lat życia w zdrowiu
panie Józku!
ŁG
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 8 listopada2013 r.
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