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Rusza przebudowa 
rynku w Kórniku

www.korniczanin.pl

W tym numerze : 
- Schemat zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej
-  Zamykają estakadę - utrudnienia komunikacyjne na trasie Kórnik-Poznań
- Budżet Obywatelski - dyskusja 
- Tanie drogi w gminie? - Urząd Miejski wyjaśnia
- Zebranie sprawozdawcze wędkarzy
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Ruszyły pierwsze prace związane z przebu-
dową podziemnych instalacji. Na razie obejmują 
one ul. Harcerską. Ogrodzono już zaplecze 
budowy, zwozi się materiały i ciężki sprzęt. 
Na przełomie lutego i marca prace przeniosą 
się już bezpośrednio na pl. Niepodległości. 
Przebudowa sieci wodociągowej, gazowej i 
elektro-energetycznej będzie prowadzona od 
ul. Harcerskiej, na powierzchni chodnika za-
chodniej (tej od strony jeziora) pierzei rynku, 
w kierunku ratusza. Na tym etapie pojawią się 
utrudnienia dla pieszych poruszających się tą 
stroną rynku, oraz dla pojazdów na przylegają-
cym do chodnika pasie jezdni.

Od 8 marca wprowadzone będą zmiany w 
organizacji ruchu autobusów.

Opr. ŁG

Trasy objazdów i przystanki komunikacji 
miejskiej na czas prac budowlanych: 

Bnin- ul. Parkowa - ul. Średzka -ul. Wojska 
Polskiego (na całej długości jednokierunkowa) - 
Plac Powstańców Wlkp. - ul. Dworcowa - ul. Sto-
dolna - ul. Reja (na całej długości jednokierun-
kowa) - ul. Poznańska - ul. Woźniaka- Poznań 

oraz 
Poznań - ul. Woźniaka - ul. Mickiewicza (jed-

nokierunkowa) - ul. Stodolna (jednokierunkowa 
od Mickiewicza do Reja) - ul. 20 Października 
(jednokierunkowa) - ul. Średzka - ul. Parkowa 
- ul. Armii Krajowej - Bnin
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Planowany 
przystanek autobusowy

Rusza pRzebudowa pl. Niepodległości
Schemat objazdów i przystanków 

komunikacji miejskiej na czas prac 
budowlanych: 

RUNowSki SZTAB DoBREj woli

13  lutego wiceburmistrz Antoni Kalisz 
uczestniczył w spotkaniu Runowskiego 
Sztabu Dobrej Woli, który postawił sobie 
za zadanie pomoc rodzinie, której dom i 

dobytek spłonął ostatnio w pożarze. W spo-
tkaniu oprócz mieszkańców Runowa udział 
wzięli między innymi sołtysi sąsiednich wsi 
oraz osoby z różnych organizacji mających 
doświadczenie i wolę pomocy. Dotkniętej 
pożarem rodzinie dostarczona została już 

doraźna pomoc z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Przydzielono także mieszkanie 
socjalne. Trwa zbiórka pieniędzy i innej  
pomocy materialnej o czym więcej piszemy 
na str . 2.

Opr. ŁG

początek 
budowy szkoły
15 lutego rozpoczęły się prace przy 

budowie kompleksu edukacyjnego w Ka-
mionkach. 

Przygotowano zaplecze budowy. Trwa-
ją prace ziemne, wyznaczanie fundamen-
tów i prace zbrojarskie. 

Opr. ŁG

Szarych 
Szeregów
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UwAGA !!!
   w związku z zamknięciem od 19.02.2014  r. estakady na trasie katowickiej,

 zmieni się trasa przejazdu autobusów linii 
 501, 502, 503, 560, 561.

 
Ulegają likwidacji przystanki

 Poznań os. lecha, Poznań os. jagielońskie.
Po zmianie trasy przejazdu będą obowiązywać  nowe przystanki:                                                              

 
- kierunek Poznań Rondo Rataje: ul. wiatraczna  przystanek  os. lecha i, ul. Piłsudskiego przystanek  os. oświecenia

-   kierunek Bnin osiedle: ul. Piłsudskiego przystanek os. oświecenia,  ul. Bobrzańska przystanek Milczańska
 

Za powstałe utrudnienia pasażerów przepraszamy.

KIERUNEK - RATAJE DWORZEC

OS. LECHA I
OS. OŚWIECENIA

RATAJE DWORZEC

MILCZAŃSKA

OS. OŚWIECENIA

KIERUNEK - KÓRNIK
RATAJE DWORZEC

XliV Sesja Rady Miejskiej w kórniku
odbędzie się 

w dniu 26 lutego 2014, godz. 13:00

Planowany program obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Wręczenie Gminie Kórnik nagrody uzyskanej w ramach konkursu „Dobre praktyki” przyznanej przez Lidera Zielonej Wielkopolski
4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w tym:

a) z wykonania przetargów,
b) z pozyskiwania środków pozabudżetowych.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
d) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
e) kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną w obrębie Żerniki, gmina Kórnik.
f) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Żerniki gm. Kórnik
g) kupna nieruchomości drogowych położonych w Borówcu.
h) przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
i) przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
j) zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
k) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla wschodniej części obrębu Czołowo.
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek 

nr ewid.: 98/1,98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz część działki 105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.

Z 
R

AT
U

SZ
AUrząd Miejski w kórniku odnosząc się 

do ulotek o tytule: „Tanie Drogi w Naszej 
Gminie”, rozpowszechnionych w ciągu 
ostatnich dni na większości terenu Gminy 
kórnik informuje, że tutejszy Urząd nie 
jest  inicjatorem  apelu skierowanego do 
mieszkańców o wzięcie czynnego udziału 
w modernizacji  dróg gminnych. 

Ulotki te zostały rozprowadzone bez wiedzy 
i udziału Gminy Kórnik.

Pragniemy nadmienić, że w ramach 
utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy 
Kórnik w 2014r. i 2015r. realizowane będą trzy 
zadania:

Zadanie nr 1.  Mechaniczne profilowanie  
dróg gruntowych o nawierzchniach natural-
nych – wykonawca robót: PPHU „SPEC” 
Przemysław Szczepański Węgierskie 3/3, 
62-025 Kostrzyn. 

Zadanie nr 2. Naprawa dróg  gminnych o 
nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłucz-
niem  kamiennym lub  gruzobetonem – wyko-
nawca robót: Firma Robót Drogowych Krzysztof 
Kukulski Kijewo 36B, 63-000 Środa Wlkp.

Zadanie nr 3. Utwardzenie dróg gmin-
nych gruntowych – wykonawca robót: Zakład 
Usługowo-Handlowy „BUD HANEX” Hanka 
Sobierajska-Nowacka ul. Wojska Polskiego 
18, 62-035 Kórnik.

Zadanie nr 1 Mechaniczne profilowanie  
dróg gruntowych o nawierzchniach natural-

nych będzie wykonywane dwa razy w roku 
tj. pierwszy raz w okresie wiosennym i drugi 
raz w okresie jesiennym. Do mechanicznego 
wyprofilowania na terenie miasta i gminy Kórnik 
przewidziano drogi gruntowe o nawierzchni 
naturalnej o długości 20 km tj. powierzchna ok. 
100 tys. m ². Drogi gminne będą profilowane 
na szerokości jezdni min. 5,0 m, przy zacho-
waniu spadków poprzecznych jezdni min. 4%. 
W kosztach profilowania jest uwzględniona 
niwelacja terenu na wjazdach indywidualnych 
do posesji.

Zadanie nr 2 Naprawa dróg  gminnych 
o nawierzchniach gruntowych ulepszonych 
tłuczniem  kamiennym lub gruzobetonem, któ-
rego dotyczy rozpowszechniona ulotka będzie 
wykonywana dwa razy w roku  tj. pierwszy raz 
w okresie wiosennym  i drugi raz w okresie 
jesiennym.

Do naprawy dróg gminnych gruntowych 
ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gru-
zobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik 
przewidziano drogi o długości 40 km tj. 
powierzchna ok. 200 tys. m ². Naprawa dróg 
o nawierzchniach  utwardzonych tłuczniem 
kamiennym  lub gruzobetonem  polegać bę-
dzie na spulchnieniu istniejącej nawierzchni 
jezdni, uzupełnieniu kruszywem granitowym 
ubytków w nawierzchni jezdni, wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu nawierzchni jezdni za pomocą 
sprzętu mechanicznego na całej szerokości 
jezdni i długości odcinka wymagającego na-

prawy. Pragniemy jednocześnie sprostować 
informację zawartą w ulotce, że „o ustaleniu 
harmonogramu remontowanych dróg  będzie  
prawdopodobnie  decydowała kolejność 
zgłoszeń”.

O zakwalifikowaniu do realizacji i kolejno-
ści naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg 
decydować będzie przede wszystkim wielkość 
ubytków w nawierzchniach dróg na terenie 
Gminy Kórnik. 

Zadanie nr 3 Utwardzenie dróg gminnych 
gruntowych obejmuje wykonanie utwardzenia 
dróg gminnych gruntowych poprzez wykonanie 
odpowiedniego koryta drogowego, warstwy 
podbudowy z gruzu betonowego i nawierzchni 
jezdni z kruszywa łamanego granitowego. Do 
utwardzenia dróg gminnych gruntowych na 
terenie miasta i gminy Kórnik przewidziano 
drogi o powierzchni ok. 10000 tys. m ². Roboty 
te polegają na wykonaniu:

- koryta drogowego o głębokości 22cm 
wraz z transportem urobku na odległość do 
10 km i zagęszczeniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne, 

- podbudowy z gruz betonowego frakcji 
31,5 – 63,0 mm o grubości 15 cm,

- nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 
granitowego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości 
7 cm.

Wydział Eksploatacji Infrastruktury 
Techniczej UM w Kórniku    

„taNie dRogi w Naszej gmiNie” - um iNFoRmuje

Dzień otwarty w publicznych Przedszkolach 
gminy Kórnik 

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w korniku, 
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie 

i Przedszkole w Szczodrzykowie 
zapraszają  

wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami 
na 

„Dzień otwarty”, 
który odbędzie się;

- 1 marca (sobota) o godz. 10.00 
w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie

- 8 marca (sobota) o godz. 9.00  
w Przedszkolu w Szczodrzykowie

- 8 marca (sobota) o godz. 9.00 
oddział zerowy w Pierzchnie 

i Punkt Przedszkolny w Pierzchnie
 

- 15 marca (sobota) o godz. 9.00  
w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w kórniku

W programie:
- zwiedzanie przedszkola

- zabawy na salach przedszkolnych
- spotkanie informacyjne dla rodziców

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

Dyrektorki Przedszkoli
Iwona Justkowiak

Magdalena Jankowiak
Barbara Zarzeczna

Drzwi Otwarte w SP nr. 2
W sobotę 8 marca w godz. 1000 – 1300,

dyrekcja i grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ul. Armii Krajowej 11,

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

na spotkanie w ramach 

DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:

• pokazy doświadczeń chemicznych z użyciem ciekłego azotu,  
produkowana będzie m.in. pasta dla słonia, zielony ogień, sztuczna 

krew (godz.10:00 – 11:00);
• warsztaty robotyki (godz.11:00 – 13:00);

• prezentacje działających w szkole kół zainteresowań 
rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci;

• zajęcia przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe 
(godz.11:00 – 13:00);

• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, 
pomoce dydaktyczne, programy nauczania, podręczniki, multibooki, 

dziennik elektroniczny;
• występy teatralne, muzyczne i sportowe w wykonaniu uczniów.

Zapraszamy również mieszkańców Bnina, gminy 
oraz naszych absolwentów 

do zwiedzania szkoły w godz. 10:00 - 13:00. 
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
rodziców uczniów przyszłych klas zerowych i pierwszych 

wraz ze swoimi pociechami 
oraz rodziców i uczniów pozostałych klas, 

a zwłaszcza nowo zamieszkałych.
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budżet obywatelski 
w gminie Kórnik 

– euforia – zniechęcenie - marzenia

W ramach forum Popieram Kórnik we 
wtorek 28 stycznia odbyła się w Kórniku de-
bata, w której uczestniczyli mieszkańcy oraz 
wnioskodawcy, którzy uczestniczyli w składaniu 
wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Debata 
okazała się dość burzliwa, a trwała – bagatela 
– prawie trzy godziny! 

A więc – O CO CHODZI?
Budżet obywatelski – EUFoRiA
Kiedy w październiku ubiegłego roku został 

ogłoszony przez Urząd konkurs na projekty 
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskie-
go, wśród „społecznikowsko nastawionych” 
mieszkańców naszej gminy zapanowała eufo-
ria. „A więc – będą pieniądze dla ludzi”, poszła 
wieść do organizacji pozarządowych, oraz 
oczywiście do indywidualnych mieszkańców. 
„Urząd pozwala nam się wypowiedzieć”, „jest 
szansa na sfinansowanie projektów istotnych 
dla mieszkańców” – słychać było w rozmowach 
i na forum.

Przypomnijmy: swój projekt mógł złożyć 
każdy mieszkaniec czy organizacja z terenu 
gminy Kórnik, do podziału było 500 tysięcy 
złotych (czyli 0,5% budżetu gminy). Taka kwota 
pozwala realnie myśleć o zrealizowaniu cieka-
wych, oddolnych pomysłów, realizowanych dla 
dobra mieszkańców. Zgłoszone projekty miały 
być poddane pod dwuetapowe głosowanie, a 
spośród nich wybrani zwycięzcy – czyli te pro-
jekty, do których realizacji będzie zobligowana 
gmina. Inaczej mówiąc: mieszkańcy decydują, 
co Urząd wykona w ramach kwoty 500 tys. zł. 
Pewne ograniczenia oczywiście były: zgłaszać 
można było tylko te projekty, które nie wchodzą 
w zakres planowanych przez gminę inwestycji. 
Nie można było też zgłaszać typowych pro-
jektów „miękkich” – czyli takich, po których nie 
zostają „materialne ślady” (odpadały więc od 
razu wszelkiego rodzaju imprezy, szkolenia itp.).

Warto tu też wspomnieć, że sama idea 
budżetu obywatelskiego nie jest nowa – jest on 
już od kilku lat obecny w Poznaniu czy innych 
polskich miastach, natomiast sam pomysł przy-
wędrował do nas zza oceanu – swoje budżety 
obywatelskie realizują już od dawna miasta np.: 
w Ameryce Południowej.

Sednem istnienia rozwiązań takich jak 
budżet obywatelski jest tam WSPÓŁUCZEST-
NICTWO obywateli w zarządzaniu miastem 

– wydawanie publicznych przecież środków 
ma prowadzić do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiedzialności za miasto 
i funkcjonowanie wspólnoty.

Budżet obywatelski – zniechęcenie
Jeśli dobrze przyjrzymy się temu, jak prze-

biegało zgłaszanie, promowanie i głosowanie 
nad projektami do Budżetu Obywatelskiego, 
trudno nie zgodzić się z następującą opinią: 
JAKO SPOŁECZEŃSTWO ZDALIŚMY EG-
ZAMIN. 

Przypomnijmy pokrótce: zgłoszonych zo-
stało ponad 50 projektów, z których bardzo mało 
zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. W 
promocję projektu zaangażowało się bardzo 
wiele osób prywatnych, organizacji społecznych 
oraz sołtysów, a także urzędników. W głosowa-
niu wzięło udział prawie 30% mieszkańców – co 
należy uznać za bardzo dużą frekwencję, po-
dobną jak podczas wyborów parlamentarnych. 
Widać było bardzo dużą mobilizację, ludzie roz-
mawiali ze sobą, pojawiały się ulotki, informacje 
w Internecie, wpisy na Facebooku itp. 

Warto jednak zauważyć, że zaangażowanie 
to miało specyficzny charakter: „moja chata 
skraja!”.

A więc: gremialnie głosowaliśmy na „swo-
je” projekty – Kórnik na Kórnik, Kamionki na 
Kamionki, Szczytniki na Szczytniki, Czmoniec 
na Czmoniec, itp. W tej sytuacji nietrudno było 
wytypować zwycięzcę: wygra ten projekt, który 
realizowany jest w największej miejscowości 
lub dwóch sąsiadujących. Projekty „ogólno 
gminne” są przy takim podejściu bez szans 
– bo jako mieszkańcy twardo mówimy „na 
obcych nie dam”… No i rzeczywiście – wygrał 
projekt popierany przez mieszkańców Szczyt-
nik – ścieżka rowerowa łącząca Szczytniki . 
Co więcej – projekt ten „wziął wszystko” – bo 
skalkulowany był na 490 tys.

Jeden wygrany – wielu przegranych. Ale kto 
wygrał naprawdę?

Z jednej strony gratulujemy mieszkańcom 
Szczytnik – potrafili zmobilizować się, zorga-
nizować i wspólnie poprzeć jeden, istotny dla 
nich projekt. To bardzo cenne, zwłaszcza w 
przypadku miejscowości uważanej za sypialnię 
Poznania, nie związaną realnymi potrzebami z 
Kórnikiem. Okazuje się, że JEDNAK MOŻNA! 

Jednak wyniki głosowania i wybranie tylko 
jednego projektu spośród 50 powoduje, że 
pozostałym „opadają skrzydła”. Zniechęcenie 
działaczy lokalnych i pomagających im miesz-
kańców prowadzi do bierności i zniechęcenia 
do działalności publicznej. „Co nam tu gadasz 

o jakichś projektach, przecież nic z tego nie 
wyjdzie” – usłyszą pewnie w przyszłości. Na-
wet szerzej – po co w ogóle angażować się i 
głosować? „Przecież mój głos nic nie znaczy”…

Oczywiście – możemy powiedzieć – takie 
są prawa demokracji. Zwycięzca jest jeden, 
reszta niech się lepiej stara! Jednak demokracja 
już dawno wymyśliła na to receptę – wybory 
proporcjonalne, większościowe, itp. Rozwi-
nięte społeczeństwa już dawno uznały prostą 
prawdę, że zniechęcenie odrzuconych generuje 
agresję „przeciw systemowi”. Inaczej mówiąc 
– im więcej ludzi wciągniętych we współuczest-
nictwo i aktywność społeczną – tym lepiej.

Budżet obywatelski – marzenia
Przed nami (a raczej przed radnymi) 

określenie zasad Budżetu Obywatelskiego 
na przyszły rok. Zakładając, że taki projekt  
będzie znów realizowany – bo przecież nie ma 
takiego obowiązku – to należy zdecydować: 
co, jak i za ile.

Po spotkaniach forum Popieram Kórnik, 
można sformułować listę wniosków dla rad-
nych:

• najważniejsze: jaki jest cel wprowadzenia 
Budżetu (wyręczenie Gminy z inwestycji?, 
aktywizacja społeczeństwa?, forma badania 
opinii mieszkańców?)

• maksymalna kwota w projektach powinna 
być podana dokładnie (czyli „co do złotówki”, a 
nie orientacyjnie)

• bardzo jasno określone kryteria dopusz-
czenia wniosków do konkursu

• zadania inwestycyjne Gminy nie powinny 
być realizowane ze środków Budżetu Obywa-
telskiego

• realizacja również projektów „miękkich” – 
różnego rodzaju imprezy, szkolenia itp.

• przeznaczenie np. 5% kwoty BO na tak 
zwane „małe granty” – czyli na projekty realizo-
wane i zgłaszane w ciągu roku, po zakończeniu 
głosowania

• w końcowym głosowaniu wybierane po-
winny być 3-4 projekty, bo przeznaczenie całej 
puli na tylko jeden projekt podważa ideę BO

• bardzo wcześnie (już w czerwcu 2014) 
należy rozpocząć kampanię promującą BO

• w II turze głosować można tylko na jeden 
projekt

• uwzględnienie młodzieży (od np.: 15 roku 
życia) jako element rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego

Grzegorz Firlej
Popieram Kórnik

bez zNiechęceNia
czyli moje zdanie na temat budżetu 

obywatelskiego

W opublikowanym obok tekście pan 
Grzegorz Firlej podsumował debatę na 
temat Budżetu Obywatelskiego jaka odbyła 
się 28 stycznia oraz same konsultacje.

Z niektórymi przedstawionymi w nim 
tezami nie sposób się nie zgodzić. Czuję 
się jednak zobowiązany do polemiki w kilku 
zawartych w tekście sprawach - po pierwsze 
jako uczestnik wspomnianej debaty, a po 
drugie jako jedna z osób, która była odpo-
wiedzialna za techniczne przeprowadzenie 
głosowania.

Szklanka do połowy pełna. 
jednak wielu wygranych!
W trakcie debaty nie zgodziłem się 

z postawioną przez Pana Firleja tezą, 
że w konsultacjach społecznych Budżet 
Obywatelski 2014 jest jeden wygrany, a 
wielu przegranych. Powtórzono tę tezę w 
powyższym tekście. O ile pamiętam jed-
nak, pośród 10 osób, jakie uczestniczyły w 
debacie znaleźli się tacy, którzy poparli mój 
punkt widzenia. Rozumiem, że dyskusja na 
ten temat przypominać może rozważania 
o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, 
czy do połowy pusta. Niemniej spróbuję 
uargumentować mój optymistyczny punk 
widzenia.

Zwycięzcą jest pan Kazimierz Głuch, 
który był inicjatorem wybranego projektu, 
ale nie jest on przecież sam. Wsparło go 
wielu głosujących - przypomnijmy, ze było 
to ponad 2000 osób! Tą liczną rzeszę też 
zaliczyłbym do grona zwycięzców. Co cie-
kawe, projekt pana Głucha wsparło też kilku 
pomysłodawców innych projektów. Poznali 
się przy okazji akcji Budżet Obywatelski, 
porozumieli się, razem prowadzili kam-
panię i razem cieszyli się ze zwycięstwa. 
Największymi beneficjentami jednak będą 
użytkownicy ścieżki pieszo rowerowej.

Nie jest więc tak, jak napisał Pan Firlej, 
że zwycięzcy to tylko mieszkańcy Szczytnik 
i nie jest tak, jak czytamy dalej, że wygrały 
tylko dwie wsie. Wybrany projekt - ścieżka 
pieszo-rowerowa łączy aż trzy miejscowości 
(Kamionki -Sczytniki- Koninko). Dodatkowo, 
trasa przebiega obok budowanego kościoła, 
więc organizuje sprawę dojścia lub dojazdu 
do niego rowerem dla całej powstającej 
właśnie parafii. Projekt ten jest więc przy-
kładem propozycji ponad skalę jednej wsi, 
szerzej niż „moja chata skraja”- jak Pan 
Firlej to malowniczo ujął.

Nawiązując do trwających właśnie 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich nasuwa mi 
się aluzja do szczytnych, zapomnianych już 
nieco idei olimpizmu, gdzie choć rywalizuje 
się oczywiście o zwycięstwo, to liczy się 
przecież najbardziej sam udział i walka 
do końca. Nie nazwał bym więc - tak jak 
autor powyższego tekstu - przegranymi 
tych wszystkich, którzy projekty zgłosili, 
tych, którzy włożyli wysiłek w promocję i 
zbieranie głosów i tych, którzy zagłosowali. 
I nie są to tylko moje słowa otuchy dla nich. 

Potwierdzają moje zdanie artykułowane 
przez wiele osób opinie. Już kilka dni po za-
kończeniu konsultacji przyszedł do nas pan, 
który przy okazji oddawania materiałów 
reklamowych stwierdził: „nie mamy pierw-
szego miejsca, ale za rok znów zgłaszamy 
projekt. Mamy już pomysł i nie poddajemy 
się”. Podobnych opinii słyszałem wiele. 
Nawet pisząc ten teks zapytałem jedną z 
pań, która zgłosiła projekt, czy czuje się 
przegrana. „Nie!” odpowiedziała zdziwiona 
samym pytaniem „cieszę się, że weszliśmy 
do drugiej rundy - a za rok może będzie 
lepiej”. Pośród zgłaszających projekty tych, 
dla których szklanka i tak będzie pusta jest 
na szczęście mniej. 

Duża ilość zgłoszonych w pierwszej 
edycji propozycji jest wartością samą w 
sobie i sukcesem lokalnej społeczności. 
Nawet gdy na etapie końcowym zrealizo-
walibyśmy kilka projektów, to nadal kilka-
dziesiąt nie byłoby realizowanych. I moim 
zdaniem nie byłoby to niczyją porażką. 
Dla tych, którzy będą na miejscu „tuż za 
podium” nie robi różnicy, czy wykonano 
jedno czy trzy zadania.

Ale konsultacje to nie tylko idea udziału. 
To także ważne korzyści, które Pan Firlej 
sam wskazał w swoim tekście, a które 
dotyczą: „rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, odpowiedzialności za miasto i 
funkcjonowanie wspólnoty”. To wszystko 
nie tyle wynika z realizowania projektu, ale 
z udziału w demokratycznych procedurach. 
Krok w tym właśnie kierunku jest najwięk-
szym zwycięstwem wszystkich uczestników 
naszych konsultacji. 

Bo przecież teoretycznie wielu kandyda-
tów na posłów oraz liczny udział obywateli 
w wyborach jest sukcesem i świadczy o 
dojrzałości społeczeństwa, mimo, że nie 
wszyscy zostaną wybrani posłami i nie 
wszyscy zagłosują akurat na zwycięzców.

Pan Firlej twierdzi także, że „gremialnie 
głosowaliśmy na „swoje” projekty – Kórnik 
na Kórnik, Kamionki na Kamionki, Szczyt-
niki na Szczytniki, Czmoniec na Czmoniec”. 
Nie miałbym odwagi na tak dosadne stwier-
dzenie mimo, że weryfikowałem i liczyłem 
głosy. Nikt dokładnie nie przebadał tego 
aspektu. Nie było na to czasu. Autor nie miał 
przecież dostępu do bazy danych głosują-
cych, więc jest to tylko jego przypuszczenie. 
Ja bardziej skłaniałbym się do stwierdzenia, 
że wielu zbierających głosy (choć nie wszy-
scy) ograniczyło się do zbierania głosów w 
swoim sąsiedztwie i może z tego wynikać 
mógłby taki (choć nadal nieudowodniony) 
stan rzeczy.   

Kontynuując metaforę sportową przypo-
mnę, że niektórzy „startujący” pobili swoje 
„rekordy życiowe”. Tak nazwać można 
sytuację, gdy projekt wysunięty przez 
przedstawiciela liczącej 221 mieszkańców 
wsi popiera 264 głosów. Mamy więc 120% 
normy i dowód, że nie tylko swoi głosowali 
na swoich. 

Zdecydowanie wydłużyć trzeba czas 
na reklamę projektów. Z tym zgadzają się 
niemal wszyscy. Ale o tym czy na projekt 
głosować będą tylko „na skraju”, czy też 
szerzej, zależy od pomysłowości tych, któ-

rzy będą zgłaszać projekty i je reklamować. 
To ich działania mogą sprawić, że przeko-
nają do swojego pomysłu największą ilość 
osób i zdobędą „złoty medal”.  

Czuły mechanizm
Konsultacje Społeczne związane z bu-

dżetami obywatelskimi w Polsce to pomysł 
nowy. Nasz Budżet był chyba pierwszymi w 
skali kraju takimi konsultacjami w gminie tej 
wielkości. Brakuje nam nie tylko doświad-
czeń. Przede wszystkim - niestety - nasze 
prawodawstwo nie jest dostosowane do 
takich działań, prawodawcy nie uzbroili nas 
w skuteczne, czytelne rozwiązania. 

Zarówno brak doświadczeń jak i przepi-
sów na wydawanie publicznych pieniędzy 
w taki sposób powodują to, że uczymy się 
wszystkiego od nowa. 

Pomysły są różne. Podejście w niemal 
każdym mieście różni się od innych. A od 
konstrukcji zasad wiele zależy. Zasady 
dyktują to, jak tryby konsultacyjnej maszy-
nerii zadziałają. Ingerując w te tryby, trzeba 
robić to z uwagą, by nie popsuć więcej niż 
się poprawi. 

Pojawiają się różne wskazówki na to, jak 
zmodyfikować kórnickie zasady dla kolejnej 
edycji. Propozycje zmian - jak to zwykle 
bywa- mają swoje „plusy i minusy”. 

Jednym z najczęściej pojawiających się 
pomysłów jest ograniczenie maksymalnej 
wartości zgłaszanych projektów tak, by 
wygrać mogło kilka projektów. 

Myślę, że to niezły pomysł. Ale trzeba 
zauważyć, że przy obowiązywaniu dotych-
czasowych zasad, gdyby inaczej rozłożyły 
się głosy (np. projekt, który  uplasował 
się na drugim miejscu otrzymałby nieco 
ponad 400 głosów więcej, czyli niecałe 2 
% w stosunku do ilości uprawnionych), to 
realizację „wygrałyby” aż 3 projekty, i to co 
ciekawe wcale nie z wielkiego Kórnika, ale 
z mniejszych miejscowości. 

Niewielkie obniżenie kwoty, do której 
zgłaszać można projekty wcale nie gwa-
rantuje wybrania większej ilości zadań do 
realizacji. By mieć pewność, że realizowa-
ne będą dwa najwyżej ocenione głosami 
projekty, trzeba obniżyć próg do 50%, by 
były realizowane na pewno trzy -do 33%, a 
cztery - do 25 %. W ten sposób diametralnie 
zmniejszamy wartość możliwych inwestycji, 
bo już nie można robić inwestycji za 500 
tys., a jedynie za 250 tys., 150 tys., czy 
125 tys.  Przez to „rozmienienie na drobne” 
zgłaszane będą projekty mniejsze - a przez 
to pewnie też bardziej lokalne. 

Oczywiście można pomyśleć o rozwią-
zaniu opartym na proporcjach - np. budżety 
osobno dla kilku części gminy, a kwota 
wyjściowa podzielona ze względu na ilość 
mieszkańców. No ale znów się rozdrab-
niamy. Na dodatek pojawia się problem, 
jak podzielić gminę? Namiastka tego typu 
finansowania jest zresztą już w użytku: 
fundusz sołecki. Są pieniądze uzależnione 
od ilości mieszkańców i jest głosowanie 
mieszkańców podczas zebrania. 

(Dokończenie na str 8)

co w spRawie
budowy ścieżki pieszo – rowerowej łą-

czącej kamionki – Szczytniki – koninko.

Przygotowywana jest koncepcja ścieżki 
pieszo – rowerowej. Pierwszy etap plano-
wany  w ciągu ulicy Mostowej w Kamionkach 
(od ulicy Poznańskiej do ulicy Wilczej), 
rozpatrywany jest łącznie z projektem ka-
nalizacji deszczowej ulicy Poznańskiej  w 
Kamionkach. Planuje się poprowadzenie ka-
nału deszczowego w poboczu i częściowo w 
przydrożnym rowie. Ma to również umożliwić 
posadowienie ścieżki nad projektowanym ka-
nałem deszczowym. Wyjaśniane są sprawy 
formalno – prawne dot. własności gruntów. 

Po przygotowaniu koncepcji i rozpozna-
niu spraw własnościowych przystąpimy do 
niezbędnych uzgodnień.

Jednocześnie przygotowywana jest 
koncepcja drugiego etapu od ulicy Wilczej 
w Kamionkach do ulicy Radiowej w Konin-
ku. Koncepcja będzie przygotowywana w 
nawiązaniu do istniejącej jezdni, tak jak w 
pierwszym etapie będzie sprawdzany stan 
formalno – prawny. 

Po opracowaniu koncepcji wystąpimy do 
zarządcy drogi, Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, o wyrażenie zgody na dyspono-
wanie nieruchomościami na cele budowlane.

Wydziął Inwestycji UM w Kórniku
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(Dokończenie ze str. 7)

Ad vocem
Odniosę się jeszcze  na koniec do 

wniosków zgłoszonych przez pana Firleja 
na końcu jego tekstu.

Punkt pierwszy to nie wniosek a pytanie. 
Myślę, że budżet obywatelski jest na pewno 
sposobem na aktywizację mieszkańców, 
na budowanie więzi lokalnych, na pozna-
wanie reguł demokracji i samorządności, 
jest formą badania opinii, ale i udziału w 
mechanizmach demokracji bezpośredniej. 
„Wyręczeniem Gminy z inwestycji” nie jest 
bo przecież gmina z gminnego budżetu i 
gminnymi służbami realizuje wybrany przez 
mieszkańców gminy projekt.

Jeśli chodzi o punkt drugi, to domyślam 
się, że „maksymalna kwota” to wycena. Tak. 
Wycena musi być jak najbardziej dokładna, 
jednak ostateczną cenę poznamy i tak do-
piero po przetargu (a robienie przetargów 
przed wyborem zadania mija się z celem).

Co do jasności kryteriów zgadzam się.
Kolejny punkt jest dla mnie niezrozu-

miały: „zadania inwestycyjne Gminy nie 
powinny być realizowane ze środków 
Budżetu Obywatelskiego”? Czyli same 
projekty miękkie, nie inwestycyjne? Moim 
zdaniem to błędny wniosek.  Gmina prze-
znacza spore pieniądze na wspieranie 
nie inwestycyjnych projektów ogłaszając 
konkursy dla organizacji pozarządowych. 
I choć można by się pokusić o wydzielenie 
części budżetu obywatelskiego tylko na 
projekty tego typu, to wykluczenie zadań 
inwestycyjnych zupełnie, trudno byłoby 
moim zdaniem uzasadnić.  

Tak samo dziwny wydaje mi się pomysł 
przeznaczenia kwoty 5% na małe granty 
zgłaszane w ciągu roku, po zakończeniu 
głosowania. Jak wybierzemy projekty do 
realizacji skoro będą one zgłoszone po 
głosowaniu?

Także chciałbym, by realizowanych 
było kilka projektów, jednak pamiętajmy, że 
obniżanie progu dopuszczalnej wartości ma 
też swoje wady o których pisałem wyżej. 

W drugiej turze jeden głos na jeden 
projekt?  Moim zdaniem tak.

Obniżenie progu wieku uprawniającego 
do głosowania? Zdecydowanie tak, choć 
juzż wiemy, ze wiążą sie z tym pewne pro-
blemy formalne.

Panie Grzegorzu! Kampanię już rozpo-
częliśmy. Czerwiec- to byłoby za późno. 
Pierwszym elementem promocji jest ankieta 
ewaluacyjna, którą niedawno rozpropa-
gowaliśmy. Solidne podsumowanie tego 
co udało nam się osiągnąć, słuchanie 
propozycji i wyciąganie wniosków trwa. 
Za tym pójdzie praca nad modyfikacją 
zasad, przedstawienie Radzie Miejskiej 
projektu uchwały (marzec lub kwiecień) i 
jeśli wszystko pójdzie pomyślnie początek 
okresu konsultowania i składania wniosków 
w maju. Być może uda się cały okres lata 
wykorzystać na pierwszą turę głosowania. 

Wiec może bez eufori, ale i bez znie-
chęcenia - działajmy!

Łukasz Grzegorowski

Zaskoczył mnie (a raczej zmartwił) 
artykuł Pani Radnej Małgorzaty Wal-
kowiak, który ukazał się w „Kórnickim 
Magazynie” z grudnia 2013 roku,  w 
którym bardzo nieobiektywnie przed-
stawione zostały działania samorządu 
dotyczące inwestycji prowadzonych w 
północno-zachodniej części gminy, a 
zwłaszcza w Kamionkach.

Zgadzam się z Panią Radną co do 
tego, że „rura nie jest polityczna”. Zebra-
nia w Kamionkach, w dniu 12.11.2013 
r., również nie odebrałem jako zebrania, 
które ma jakieś „drugie dno”, jak to 
odebrał Pan Redaktor Kórnickiego Ma-
gazynu. Absolutnie nie mogę się jednak 
nie odnieść do innych, nieprawdziwych 
stwierdzeń Pani Radnej. Myślę, że wyni-
kają one z braku obiektywizmu, a może 
po prostu z braku wiedzy.

Otóż o kanalizację dużej części gmi-
ny samorząd zabiegał od wielu lat, a od 
chwili przystąpienia do Spółki Aquanet 
(2004r.) szczególną uwagę zwrócił na 
kanalizację miejscowości położonych 
nad jeziorami (Błażejewo, Błażejew-
ko, Biernatki, Prusinowo, Skrzynki i 
Mościenica) oraz miejscowości poło-
żonych w północno-zachodniej części 
gminy (Borówiec, Kamionki, Koninko i 
Szczytniki). Te wszystkie miejscowości 
znalazły się w tzw. Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Zgodnie z założeniami programów unij-
nych, miejscowości będące w Krajowym 
Programie musiały być skanalizowane 
do 2015r. Ponieważ było to niemożliwe 
ze względów czasowych i finansowych, 
Aquanet skupił się na kanalizacji wsi 
Borówiec, a później, dzięki staraniom 
kórnickiego samorządu, również na wsi 
Kamionki. Aquanet buduje kanalizację 
Borówca i Kamionek przy pomocy Fun-
duszu Spójności, przy dużym udziale 
środków własnych oraz środków gminy 
Kórnik (5 mln zł). Chciałbym w tym miej-
scu zwrócić uwagę, że te duże środki 
finansowe mogły być przeznaczone na 
inne miejscowości, położone np. nad 
jez. Bnińskim. Gmina razem z Aquane-
tem uznała, że w pierwszej kolejności 
powinna być skanalizowana  północno-
-zachodnia część Gminy Kórnik.

Przykre dla mnie jest stwierdzenie 
Pani Radnej, że nie widzi inwestycji, 
które już zostały zrealizowane, oraz 
bardzo dużych środków finansowych, 
które trafią w najbliższych 2-ch latach 
do Kamionek. 

Szanownym Mieszkańcom należą się 
tu wyjaśnienia i informacje, dotyczące 
rozwoju północno-zachodniej części 
gminy. Prawdą jest, że przy tak dyna-
micznym rozwoju tej części, Gmina nie 
zawsze nadąża z infrastrukturą. Brak 
jest chodników, odpowiednio utwar-
dzonych dróg (chociaż niektóre drogi 
na os. Północnym, Kresowym i Długim 
utwardzono 5-7 lat temu, a ul. Mieczew-
ską wykonano 3 lata temu). Lepiej jest z 

oświetleniem, chociaż są jeszcze ulice 
nieoświetlone. W 2009 r. wybudowano 
w Kamionkach  boisko wielofunkcyjne 
ORLIK (W gminie są dwa ORLIKI, w tym 
jeden w Kamionkach!). Obecnie samo-
rząd po raz drugi buduje w Kamionkach 
boisko piłkarskie.

w latach 2011-2013 wydano m.in. 
na inwestycje i remonty w Kamion-
kach 1.445.659,-zł, 

z czego :     
na drogi   1.122.512,- zł
projekty (m.in. odwodnienie) 35.589,- zł
oświetlenie  191.177,- zł
kompleks rekreacyjny „Kamyczek”                 
66.381,- zł
boisko (wyrównanie terenu) 30.000,- zł .

w latach 2014 i 2015 będą wykona-
ne w kamionkach inwestycje za kwotę 
49.976.660,-zł,

w tym :          
b u d o w a  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j        
33.846.660,-zł
budowa szkoły  16.000.000,-zł
projekt drogi i deszczówki 50.000,-zł
boisko  40.000,-zł
dach na budynku OSP 40.000,-zł .

Przykro mi, że teraz, gdy w Kamion-
kach zaczyna się realizować bardzo 
duże inwestycje,  Pani Radna mówi 
o „niepoważnym traktowaniu miesz-
kańców Kamionek”. Szanuję bardzo 
mieszkańców Kamionek, tak jak i innych 
mieszkańców naszej gminy. A Gmina 
Kórnik składa się z 26 sołectw, wśród 
których są również takie, które oczekują 
na kanalizację sanitarną i deszczową, 
na drogi i oświetlenie. Samo miasto 
Kórnik, odwiedzane rocznie przez 80 
do 100 tys. turystów, od kilkudziesięciu 
lat oczekiwało na budowę promenady 
i modernizację rynku. Dzięki środkom 
unijnym (WRPO, Jessica) jest szansa, 
aby te zadania zostały obecnie zrealizo-
wane. Uważam, że tę szansę samorząd 
musi wykorzystać.

Chciałbym na koniec zaznaczyć, że 
bardzo doceniam wszelkie inicjatywy i 
zaangażowanie mieszkańców Kamionek 
(zwłaszcza OSP Kamionki). Gratuluję tej 
świetnej działalności. 

Nadmieniam również, iż nie wyklu-
czam wykonania kanalizacji deszczowej 
w ul. Poznańskiej w Kamionkach, o 
czym mówiliśmy na spotkaniu w dniu 
12.11.13 r. Jeżeli dojdzie do odpowied-
nich uzgodnień z Powiatem Poznańskim 
(ul. Poznańska jest drogą powiatową), to 
kanalizacja deszczowa, chodniki i nowa 
nawierzchnia powinny być zrealizowane 
(przynajmniej na odcinku od ul. Ka-
miennej do ul. Mostowej) w pierwszym 
półroczu 2015 r.

 Burmistrz
  Jerzy Lechnerowski

iNwestycje w kamioNkach

Zebranie sprawozdawcze kórnic-
kiego koła Polskiego Związku wędkar-
skiego odbyło się 16 lutego 2014 roku. 
wędkarze podsumowali miniony rok 
zarówno pod względem sportowym, jak 
i organizacyjnym i finansowym. Sfor-
mułowano i zatwierdzono plan pracy 
koła na rok bieżący, a także nagrodzono 
osiągnięcia członków w różnych kate-
goriach. 

Zebranie, które toczyło się w remizie 
OSP Kórnik otworzył prezes Koła Mirosław 
Grewling, który powitał uczestników i gości, 
wśród których znaleźli się: przedstawiciel 
Zarządu Okręgu PZW Edmund Roszak, 
wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomir Zakrzewski.

Dalej obrady prowadził Marian Domi-
niak. 

Prezes Grewling przedstawił spra-
wozdanie z działalności Koła i zarządu. 
Wiceprezes Marcin Jarzyna przekazał 
informacje na temat działalności sportowej 
i osiągnięć w tym zakresie. 

Jerzy Olejniczak złożył sprawozdanie 
z działalności Klubu Spiningowego Przy-
kosa Kórnik, którego jest przewodniczą-
cym. Rzecznik dyscyplinarny Koła Stefan 
Siekierski poinformował, że w ciągu roku 
nie wpłynęły żadne wnioski wymagające 
rozstrzygnięcia. Podobnie bez pracy był 
sąd organizacyjny, którym kieruje Walerian 
Wójkiewicz.

Ireneusz Ciszak -przewodniczący 
komisji rewizyjnej przedstawił rozliczenie 
finansowe i złożył wniosek o udzielenie 
absolutorium władzom Koła. 

W dyskusji poruszono wiele tematów 
związanych z działalnością. Antoni Kalisz 
mówił o dobrej współpracy władz samo-
rządowych z wędkarzami. Szczególnie 
pochwalił akcje sprzątania terenów nad 
jeziorami. Zadeklarował, że każda tego 
typu akcja spotka się z poparciem Urzędu 
Miejskiego, a zgromadzone odpady odbie-
rane będą bezpłatnie. Kierownik Sławomir 
Zakrzewski mówił o dobrej współpracy 
wędkarzy z wydziałem, którym kieruje, ale 
także o przeprowadzonych w ubiegłych 
latach przez jedną z firm na zlecenie urzę-
du badaniach stanu Jeziora Kórnickiego. 
Edmund Roszak także chwalił współprace 
władz Koła z władzami okręgowymi. Podał 

też dokładne statystyki połowów ryb w 
poznańskim okręgu PZW. 

Dyskutowano na temat wycinania 
trzcinowisk. Zdaniem wielu obecnych 
profilaktyczne wycinanie trzcin z niektó-
rych fragmentów brzegu zmniejsza ilość 
biomasy zalegającej jezioro i zahamuje 
proces zarastania akwenu. Na poparcie 
tezy Ireneusz Ciszak podał przykład corocz-
nego wycinania trzcin w okresie zimowym, 
jakie miały miejsce gdy dzierżawcą jeziora 
był pan Dreczkowski.  Zebrani wyrazili 
opinię, że tego typu działania powinny być 
prowadzone każdego roku i należy zwrócić 
się do obecnego dzierżawcy z wnioskiem 
w tej sprawie. 

Nurtującą wędkujących sprawą jest 
także brak odpowiedniej ilości miejsc, gdzie 
można wodować łodzie oraz zagradzanie 
przez właścicieli przejść wzdłuż linii brze-
gowych. 

W planach Koła na 2014 rok znalazły się 
miedzy innymi takie działania jak:

-przeprowadzanie i uczestnictwo w 
różnych zawodach wędkarskich 

-organizacja wycieczek rekreacyjno 
wędkarskich

-współpraca z władzami miasta w dba-
niu o czystość i porządek w obrębie jezior 
i innych akwenów na terenie Gminy Kórnik

-współpraca z przedstawicielami Go-
spodarstwa Rybackiego w zwalczaniu 
kłusownictwa na terenie Gminy. 

Na zakończenie oficjalnej części spo-
tkania wręczono wyróżnienia i nagrody. 
Andrzej Nowaczyk otrzymał srebrną od-
znakę za zasługi wędkarstwa polskiego. 
W całorocznej rywalizacji wędkarskiej w 
kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Monika Grewling, natomiast drugie miejsce 
Helena...Nowakowska.

W kategorii mężczyzn najlepsi byli: 
Marcin Kuźma, Mirosław Grewling, Marek 
Wójkiewicz

Wśród młodzików najlepiej spisali się  
Radosław Bladocha, Janek Karalus i Michał 
Paczkowski

W zmaganiach spinningu trumfowali: 
Marcin Kuźma, Maciej Hałupka i Jerzy 
Olejniczak.

 Największą rybę złowił Roman Łasinski 
(szczupak 2010 gram).

ŁG

wędkaRskie podsumowaNia
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dzień babci 
i dziadka 

w „BAjkowYM DwoRZE” 
w GRUPiE ElFY.

Mimo, że styczeń jest zimowym miesią-
cem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa 
dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu, bo przecież jest to święto naszych 
kochanych babć i dziadków. Święto Babci 
i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć

i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości.

Dnia 21 stycznia w grupie starszaków 
„Elfy” odbyła się ta wspaniała impreza. 
Na wstępie wychowawczyni Małgorzata 
Szczepaniak - Deptuła przywitała wszyst-
kich gości ciepłymi słowami, a następnie 
zaprosiła wszystkich do wysłuchania 
i obejrzenia programu artystycznego 
przygotowanego przez dzieci. Najstarsza 
grupa przywitała swoje Babcie i Dziadków 
piosenką pt.: „Babcia od bajek, dziadek 
od zagadek”, a następnie zaprezentowała 

inscenizację pt.: „O wróbelku Elemelku i 
jego pustym rondelku”. Swój występ za-
kończyły piosenką pt.: „Kiedy babcia była 
mała”. Babcie i dziadkowie byli zachwyceni, 
a w nagrodę, że tak uważnie wysłuchali 
programu artystycznego, dzieci ofiarowały 
im wspaniałe prezenty. Po tak wspaniałym 
występie dziadkowie i babcie oraz ich 

wnuczkowie mogli skosztować małego „co 
nie co” przygotowanego przez naszą Panią 
Alę Kosmaczewską. Wszystkim Babciom i 
Dziadkom dziękujemy, a na przyszły rok też 
coś wspaniałego przygotujemy.

Małgorzata Szczepaniak – Deptuła 
– wychowawczyni grupy „Elfy”

W czasie ferii zimowych filia biblioteki w Bninie 
przygotowała dla dzieci w wieku szkolnym zajęcia 
pod hasłem: Podróże z legendami polskich miast. 
Uczestnicy w drugim tygodniu ferii mieli okazję 
wyruszyć w wirtualną podróż po Polsce i poznać 
ciekawostki, legendy oraz zabytki Trójmiasta, 
Zakopanego, Krakowa, Poznania i Torunia. Dla 
licznie przybyłych dzieci przygotowano prezentacje 
multimedialne oraz tematyczne zajęcia plastyczne. 
Dzieci wykonywały z papieru: karuzele -ośmior-
niczki, smoki, anioły, zamki oraz malowały na szkle. 

Niespodzianką było spotkanie z prawdziwą 
góralką - panią Elą, która zapoznała uczestników z podhalańską gwarą i 
opowiedziała m.in. jak wykonuje się góralskie rękawice. Dzieci miały okazję 
zobaczyć prawdziwy strój podhalański, kierpce , ciupagę, góralski kapelusz, 
korale, bambosze oraz kamizelkę i skarpety wykonane z wełny owczej. Z 
kolei na zajęciach o Trójmieście podziwiały naszyjniki z bursztynu. Spotkania 
upłynęły w radosnej atmosferze, a pamiątką są zdjęcia , które można obejrzeć 
w galerii na stronie internetowej biblioteki w Kórniku.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, którzy pomogli w ubogaceniu 
zajęć, udostępniając góralskie rekwizyty oraz pani Monice Kowalskiej za zakup 
pamiątkowych widokówek dla dzieci.

Klaudyna Przybylska - Pawłowska

W Przedszkolu w Szczodrzykowie, w okre-
sie ferii zimowych, zorganizowano wyjątkowe 
zajęcia pt. „Zanim będę przedszkolakiem”.

Warsztaty, jako pierwszy etap wspierania 
procesu adaptacji, skierowane były do dzieci, 
które przygotowują się do przyjścia do przed-
szkola.

Czwarta edycja zajęć, podobnie jak po-
przednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem 
ze strony rodziców.

Celem warsztatów było zapoznanie uczest-
ników z organizacją dnia w przedszkolu, regu-
łami panującymi w grupie, wybranymi formami 
twórczości plastycznej, ruchowej, muzycznej 
oraz budowanie pozytywnego stosunku do 
instytucji przedszkola. Warto zaznaczyć, że 

cykl tegorocznych zajęć został wzbogacony o 
blok poświęcony literaturze dziecięcej, dzięki 
czemu, i dzieci i dorośli poznali Elmera - słonia w 
kratkę – ulubieńca wszystkich przedszkolaków. 

Ważnym elementem regulującym przed-
szkolne życie jest posiłek, dlatego każde 
spotkanie w ramach naszych zajęć kończyło 
się wspólnym poczęstunkiem.

Uczestnikom spotkań serdecznie dzię-
kujemy za miłą atmosferę, zaangażowanie i 
aktywny udział w zabawach. Fotorelacja z ca-
łego cyklu warsztatów dostępna jest na stronie 
przedszkola www.szczodrzykowo.com.

Magdalena Czapkiewicz

FeRie z legeNdami polskich miast

„zaNim będę pRzedszkolakiem”

FeRie zimowe 
w kok

Pierwszy dzień warsztatów z cyklu 
„Afrykańska wioska” rozpoczął wykład Pani 
Kasi Kaczmarek - archeologa. Zapoznała 
nas ona z trudnymi pojęciami z zakresu 
archeologii, historii człowieka,  czasów 
prehistorycznych. Dzięki temu mogliśmy 
sobie wyobrazić jak żyli, co robili i jacy byli 
ludzie pierwotni z terenów Afryki. Następnie 
zaczęliśmy lepić i zdobić gliniane naczynia. 

W drugi dzień warsztatów przenieśli-
śmy się dzięki opowieściom Pani Eweliny 
Walkowiak do współczesnej Afryki, gdzie 
pracowała ona jako wolontariusz. Po 
wykładzie wzbogaconym pokazem auten-
tycznych przedmiotów oraz przebraniem 
się w afrykańskie stroje, rozpoczęła się 
budowa makiety wioski. Pomagali w tym 
Pani Marlena Filipiak - podróżnik oraz 
Piotr Mastalerz i Sławek Animucki z KOK. 
Powstał plan wioski, który przez kolejne dni 
wypełniano rysunkami, modelami, grą na 
instrumentach, tańcem i zabawami. 

Trzeci dzień warsztatów upłynął w ryt-
mach afrykańskich. Prowadzący warsztaty 
bębniarskie Ewa Wodzyńska i Mateusz La-
skowski uczyli nas gry na bębnach djembe 

i innych perkusjonaliach. Okazało się, że 
rytm jest w każdym z nas.

Kolejnego dnia uczyliśmy się gry na 
afrykańskich bębnach. Później tworzyliśmy 
maski. Przydadzą się w trakcie pokazów.

Piątego dnia przenieśliśmy się do Bi-
blioteki Publicznej w Kórniku. Tu bogaty 
księgozbiór pozwolił na zapoznanie z 
kolejnymi książkami o Afryce i jej miesz-
kańcach. Najciekawszym zajęciem okazało 
się tworzenie biżuterii z drutu i koralików. W 
efekcie powstała kolekcja prawie autentycz-
nie afrykańska.

Drugi tydzień zapoczątkowało spotka-
nie z niezwykłym gościem. Odwiedził nas 
Pan Tomasz Grześkowiak, który odbył 
wyprawę rowerową przez Afrykę śladami 
poznańskiego podróżnika Kazimierza 
Nowaka, który w latach1931 do 1936, 
jako pierwszy rowerem pokonał Afrykę. 
W trakcie opowieści pojawił się wątek roli 
wolontariuszy, koniecznej troski i niesienia 
pomocy współczesnym mieszkańcom 
czarnego lądu, a szczególnie dzieciom. 
Dalsza część zajęć upłynęła mniej serio, 
ale była bardzo wyczerpująca. Pod okiem 
choreografa Damiana Wasiuty uczyliśmy 
się afrykańskich tańców.

Siódmy dzień warsztatów znowu prze-
prowadzony był w bibliotece. Tym razem 
tworzone były instrumenty muzyczne, takie 

jak grzechotki, kije deszczowe. Zdobiono je 
motywami afrykańskimi, zaczerpniętymi z 
książek zgromadzonych w bibliotece.

Ósmy i dziewiąty dzień wymagał jesz-
cze bardziej wytężonej pracy. Makieta 
wioski została wzbogacona ozdobnymi 
maskami, postaciami zwierząt, które wła-
snoręcznie wykonaliśmy w różnych techni-
kach plastycznych. Powstał też wioskowy 
totem. Doskonaliliśmy również naszą grę 
na bębnach.

Dziesiąty dzień stał się naszym świę-
tem. Przed południem odbyła się próba 
generalna występu, który miał być pod-
sumowaniem tego czego nauczyliśmy 
się w ciągu trwania warsztatów. Zostały 
przydzielone role, przeprowadzone próby 
sytuacyjne, przećwiczone układy taneczne 
i gra na bębnach.

W piątek,14 lutego o 17.00 przedstawi-
liśmy naszym rodzinom i znajomym efekty 
dwóch tygodni pracy. Były też łakocie, 
owoce i najważniejsze – prażona kuku-
rydza. Były oklaski, uśmiechy, gratulacje. 
Miłym akcentem było to, że na zakończenie 
spotkania rodzice spróbowali swych umie-
jętności bębniarskich i dali się wciągnąć w 
zabawę. Zapraszamy do KOK na kolejne 
zajęcia, spotkania, warsztaty.

Sławomir Animucki, Piotr Mastalerz

zabawa kaRNawałowa
Rady Rodziców sp NR 1

W sobotę 25 stycznia 2014 roku odbyła się 
zabawa karnawałowa zorganizowana przez 
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Kórniku. 160 osób bawiło się w Restauracji 
Podróżnik w Koszutach przy muzyce lat 90 i 
profesjonalnej obsłudze konsolety przez DJ 
Adriansa. Wesoła zabawa i świetne humory 
dopisywały uczestnikom aż do białego rana. 
Dodatkową atrakcją wieczoru było losowanie 
upominków od naszych hojnych sponsorów, 
którym pragniemy serdecznie podziękować 
– bez Was Kochani zabawa nie odbyłaby się. 

Dziękujemy serdecznie:
Kwiaciarnia „Płomyk” P.H.U.T Paweł Walerczyk
P.H.U. Ewa Sarnowska, K.D Szymaniak, Ener-
ga S.A Gdańsk, Handel Hurtowy i Detaliczny 
T. Rosińska, Handel Hurt-Detal W. Powąska, 
Sklep Odzieżowy Z. Maciejewska, Sklep 
Wielobranżowy Obuwie-Odzież A. Marciniak, 

Bank WBK – Kórnik, Apteka Lewicka-Nowak-
-Przybylski, Netia, Bank Spółdzielczy w Kórniku, 
Sklep Odzieżowy A. Taciak, Duda Artur „Oskar”, 
KM Partner K. Kowal, Sklep ABC E. Robiń-
ska, F.H Karotka K. Kujawa, F.H.U.”Prasa” S. 
Broniewski, Studio Atelier P. Latusek, Salon 
fryzjerski „Magda”, Rodan Sp.z o.o Skrzynki, 
Salon Kosmetyczny „Styl i Piękno” S. Borow-
ska – Łabudek, Agencja reklamowa B. Schade
„Atopik” K. Miara, Studio fryzur OLA Kórnik-Bnin
Delikatesy M. Poprawski, Drukarnia i Stemplar-
nia Czechak – Jarocin, Kwiaciarnia „U Agaty” 
Bnin, „ALMAT” Poznań ul. Umultowska 47
MAR-PIEK P. Kowalski, Kawiarnia „Walen-
tynka” A. Lechnerowska, Fundacja Zakłady 
Kórnickie, Drogeria Lehmann-Zwierzyński, 
MO-DO Sklep Odzieżowy, J. Wawrzyniak, 
STYLE 40plus, Triumph E. Dominiak, Sklep 
Papierniczy T. Dominiak, Pizzeria „Picolo” Kór-
nik, Pizzeria „Casablanca” Bnin, D. Francuzik, 
Biuro Projektów A. Bielecka, Sklep „Smyk” E. 
Kerber, Product Plus – sezamki, 3F Studio 
Kosmetyczne – Bnin, Dział Promocji Gminy 
– Kórnik, Sklep Drobiarski za Białą Damą, 

Jubiler Błaszak, Jubiler Buszkiewicz, Owoce-
-Warzywa M.A. Kuberaccy, Owoce-Warzywa 
D.A Frąckowiak, Sklep z Bąbelkami Kórnik ul. 
Poprzeczna, „VIVA” Salon Fryzjerski, Salon 
Urody „Impresja”, Surówki „Sznura”, Cukiernia 
P. Kaczmarek, Studio Urody „Eden”, Sklep 
Monopolowy M. Andrzejczak, Studio Fryzur M. 
Kuszak Bnin, Dom Dziecka w Bninie, Kombus
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” Kórnik, Pani 
Klaudyna Duszczak, Restauracja „Ventus”

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym Rodzicom 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku za wypieki oraz personelowi 
stołówki szkolnej za smalec. ogromne 
podziękowania dla Rodziców, którzy 
swój wolny czas poświęcili na organi-
zację zabawy.

                          
 Rada Rodziców

przy SP nr 1 w Kórniku
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W RADZEWIE
Ferie zimowe to czas odpoczynku zarówno 

dla uczniów, jak i nauczycieli. Można je spędzić 
na różne sposoby: wyjeżdżając na obozy, lepiąc 
bałwana, zjeżdżając na sankach... Jednak  chęt-
ni uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Radzewie jak co roku w pierwszym tygodniu 
ferii przyjeżdżali do szkoły, gdzie organizowane 
były różne zajęcia. W poniedziałek uśmiechem 
i miłym słowem powitały nas panie: Elżbieta 
Gajewska i Lidia Laszewicz. Przygotowały one 
dla nas różne zabawy, krzyżówki i zadania na 
tablicy interaktywnej. Największą popularno-
ścią cieszyła się zabawa ,,Kim ja jestem?”. Jej 
uczestnicy  przygotowywali sobie nawzajem na 

karteczkach nazwę jakiegoś zwierzątka, postaci 
z bajki lub filmu... Następnie przyklejali je innym 
uczestnikom zabawy na czoło, a oni zadając 
pytania musieli zgadnąć kim są. Największym 
problemem było to, że osoba odpowiadająca na 
pytanie mogła powiedzieć tylko ,,tak” lub ,,nie”. 
Okazało się jednak, że mamy w szkole wiele 
bystrych uczniów, którzy po kilku pytaniach 
potrafili odgadnąć swoją tożsamość. Ten dzień 
pełen był uśmiechów i radości, toteż wszyscy 
zadowoleni wrócili do domów. We wtorek 
dyżur pełnili pani Joanna Fiedorczyk i pan 
Lech Stencel. Pani Asia zajmuje się naszym 
radzewskim harcerstwem, tak więc szkołę w 
tym dniu odwiedzili również harcerze, którzy 
zdobywali sprawność jaskiniowca. Wszyscy 
wspaniale się bawili budując szałasy, zdoby-
wając pokarm, lecząc chorego jaskiniowca, 
czy też malując twarze... Na świetlicy z kolei 

można było pośpiewać, pograć w warcaby, 
szachy lub scrabble. Pieczę nad tym sprawował 
pan Leszek. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się 
także co to jest musztra i jak wygląda ona w 
wojsku. To był niezapomniany pokaz. W środę 
siostra Judyta pokazała nam trzy pantomimy: 
,,Co jest w życiu najważniejsze”, ,,Kurtka” i 
,,Krzesło”. Później oglądaliśmy film ,,Mikołajek”. 
Podczas tego seansu nie brakowało śmiechu. 
Pan Mirosław Grzybek urzędował na górze w 
sali komputerowej, więc chętne osoby mogły 
tam przyjść i pograć na komputerze. Około go-
dziny dwunastej naszą szkołę odwiedziły panie 
Anna i Katarzyna Grewling. Na to spotkanie 
wszyscy bardzo czekali, ponieważ pani Ania 
uczyła kiedyś w naszej szkole i mamy z tego 
okresu bardzo miłe wspomnienia. Tego dnia 
przyjechały nawet cztery absolwentki naszej 
szkoły, które chciały przypomnieć sobie lekcje 

przyrody z panią Anią. Podzielono nas na dwie 
grupy, w których rozwiązywaliśmy krzyżówki, 
łamigłówki i dużo innych zadań. Najtrudniej-
szym zadaniem okazało się ułożenie puzzli, ale 
i z tym poradziliśmy sobie świetnie. Uczniowie 
klasy IV i V ułożone wcześniej podziękowanie 
wręczyli pani Kasi, która jest przedstawicielką 
Kampanii Piwowarskiej. Firma ta ufundowała 
dla tych dwóch klas tablice interaktywne, za 
co raz jeszcze DZIĘKUJEMY!!! Na koniec 
nagrodzono nas cukierkami i pojechaliśmy do 
domów zadowoleni ze spotkania. Czwartek 
także obfitował w emocje i uśmiechy, ponieważ 
w ten dzień chętne osoby pojechały na pływal-
nię. Wyjazd organizowali: panie Małgorzata 
Pawlaczyk i Danuta Przybył oraz pan Karol 
Niemier. Na basenie w Kórniku spędziliśmy 2 
godziny. W tym czasie odbyły się mistrzostwa 
szkoły w pływaniu. Te osoby, które chciały wziąć 

w nich udział zgłaszały się do pana Karola i 
walczyły z samym sobą oraz ze stoperem. Do 
przepłynięcia była jedna długość basenu. Naj-
lepszymi okazali się: Sylwia wśród dziewcząt i 
Tomek wśród chłopców. Zwycięzcom gratulu-
jemy! Oczywiście było również wiele innych, 
wodnych atrakcji. W piątek wyjechaliśmy do 
kina na film ,,Hobbit. Pustkowie Smauga” w 
wersji 3D. Organizatorami wyjazdu byli: panie 
Anna Szpilka i Mirosława Grzybek oraz pan 
Waldemar Wlazły. Wszyscy byli zachwyceni 
obejrzanym filmem, ale też czuli lekki niedosyt, 
bowiem skończył się on w najciekawszym 
momencie. Uważamy, że warto go zobaczyć 
i  przeżyć niezapomniane przygody z Bilbo 
Bagginsem, 13 krasnoludami i Gandalfem. 
Wspominając ferie nie możemy też zapomnieć 
o kilku innych osobach. O porządek w szkole 
dbały panie: Aneta, Jola oraz Iwona. Całe dwa 

tygodnie spędziły one w szkole po to, abyśmy  
wracając po feriach zobaczyli szkołę lśniącą i 
czystą. Pan Krzysztof również miał pełne ręce 
pracy w szatni klasy zero, gdzie zakładał nowe 
szafki. Za cały wysiłek włożony w te prace 
dziękujemy! W ferie nie odpoczywali również 
łucznicy, którzy regularnie w czteroosobowym 
gronie spotykali się na treningach. Na dworze 
nie można strzelać zimą, dlatego przenieśliśmy 
się na szkolny korytarz. Tam zawieszaliśmy 
specjalną siatkę, przez którą nie przelatywały 
strzały. Tak pod okiem naszego cierpliwego 
trenera – pana Karola Niemiera trenowaliśmy 
do najbliższych zawodów. Za to też serdecznie 
dziękujemy! Te ferie były dla naszej wspólnoty 
szkolnej bardzo udane i mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku będą podobne, bo lepsze chyba 
być nie mogą!!!

Monika Stempniak 
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zimowe 
kolędowaNie 
z seNioRami 
w boRówcu

26 stycznia w mroźny zimowy dzień świe-
tlica mieszcząca się w budynku po dawnej 
szkole w Borówcu, wypełniła się członkami 
stowarzyszenia Senior, mieszkańcami Borówca 
i okolic oraz dziećmi z miejscowego przedszkola 
„ŚPIEWAJĄCY WŁÓCZYKIJE”.  Pretekstem 
do wspólnego kolędowania były niedawno 
obchodzone święta: Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. Babcie i dziadkowie rozsiedli się wygodnie 
przy stołach, przy filiżance kawy lub herbaty i 
rozmawiali  o swoich wnuczętach, rekordziści 
naliczyli się ich aż dziesięcioro. Świąteczny 
czas kolędowania umilił swoim występem pan 
Piotr Rogaliński, który wraz z żoną Małgorzatą 
przedstawił teatrzyk, szopkę bożonarodzeniową 
czy może zabarwioną goryczą odrzucenia nieco 
nostalgiczną opowieść o  narodzeniu Jezusa w 
betlejemskiej stajence. Aktorzy wykorzystali do 
swojego przedstawienia wszystko to, co prze-

stało ludziom już służyć: stare łóżko, znalezioną 
na śmietniku harmonijkę, część stalowego 
kotła, kwiaciastą niemodną spódnicę. Te przed-
mioty dostały nijako drugie życie a starszym 
przypomniały lata młodości. Gdy siedzące w 
pierwszym rzędzie przedszkolaki ochłonęły po 
przedstawieniu, rozpoczęła się druga część 
wieczoru. Teraz to one wkroczyły na scenę.  
Zaśpiewały przepiękne kolędy i pastorałki, do 
śpiewania włączyli się też rodzice i dziadko-
wie. Na koniec dzieciaki obdarowały babcie i 

dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami 
i zaprosiły obecnych na DZIEŃ SENIORA do 
swojego przedszkola. Po spotkaniu w Borówcu 
pozostaną pamiątkowe zdjęcia, miłe wspomnie-
nia i laurki z pierniczkiem w tle. Następna okazja 
do wspólnego świętowania już niedługo, bo w 
marcu obchodzimy Dzień Kobiet, czyli będzie 
kolejny pretekst do wspólnej zabawy.

Barbara Fluder

koloRowa  zima  
w błażejewie
Ferie zimowe dla dzieci z Błażejewa były 

pełne radości i niespodzianek. Zaczęły się 
bardzo ważnymi WARSZTATAMI UNIWER-
SYTETU DZIECIĘCEGO.  Podczas zabawy 
zgłębialiśmy tajniki wody i powietrza, budo-
waliśmy własną stację meteorologiczną oraz 
poznawaliśmy zwyczaje polskich gryzoni. Na 
własne oczy mogliśmy zobaczyć  kilka gatun-
ków myszy żyjących w Polsce. 

Na WARSZTATACH BĘBNIARSKICH 
poznaliśmy wiele ciekawych instrumentów          
z różnych krajów i graliśmy na prawdziwych 
bębnach!!! Chyba było nas słychać w całym 
Błażejewie! 

WARSZTATY ,, ZABAWY NASZYCH 
PRADZIADKÓW”  pokazały nam jak             w 
prosty sposób zrobić super zabawki i jak się 
nim wspólnie bawić. 

Dowiedzieliśmy się także wiele ciekawych 
rzeczy o ludach żyjących w Afryce. Podczas 
WARSZTATÓW ,, KTO ŻYJE NA CZARNYM 
LĄDZIE”  przymierzaliśmy stroje afrykańskie i 
sami zrobiliśmy  maski wojowników.

WARSZTATY  ,,INDIANIE – LEGENDY 
RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW AMERYKI” 
zakończyły się pomalowaniem twarzy każdego 
wojownika i squaw oraz wykonaniem najpraw-
dziwszych indiańskich pióropuszy.

WARSZTATY PLASTYCZNE  prowadzone 
przez p.sołtys Beatę Jefremienko zamieniły 
naszą świetlicę w fabrykę bałwanów.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnie tak 
wspaniałe i wesołe ferie w naszym Błażejewie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom  KOLO-
ROWEJ ZIMY W BŁAŻEJEWIE,a szczegółnie    
p. Małgorzacie Kurzawie oraz p. Iwonie Woź-
niak- Kopruckiej

Organizatorzy

Otwarte Mistrzostwa na Ergometrach Wioślarskich
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
8 marca 2014 r. 
10:00 – rozpoczęcie zawodów
14:00 – wyścig VIP – ów
14:15 – wyścigi dla publiczności

ZAPRASZAMY !

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

dzień seNioRa w koNaRskim 
Dzień Seniora – to okazja do spotkania, rozmowy i wzajemnego świę-

towania. To także doskonała okazja do uświadomienia sobie, ile wszyscy 
zawdzięczamy osobom będących w „jesieni życia”. W dniu 12.02.2014 r. już 
po raz kolejny obchodzono w Konarskim szczególny dzień – „Dzień Seniora”. 
Oprócz mieszkańców na uroczystość przybyli; wiceburmistrz pan Antoni Kalisz, 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej pani Bożena Kiełtyka, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radzewie pani Krystyna Kiełpińska, członek Rady Sołeckiej, 
Opiekun Świetlicy. Na wstępie odśpiewano „Sto lat”, oraz wzniesiono toast za 
zdrowie przybyłych gości. Wszyscy zostali ugoszczeni kawą i ciastem. Spotka-
nie uświetniły występy artystyczne przygotowane przez dzieci z radzewskiej 
szkoły pod kierownictwem Mieczysławy Grzybek. Drogim Seniorom życzymy 
dużo zdrowia, radości, wysokich emerytur i pogody ducha na każdy dzień.

RJ
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ZUPA  MEkSYkAńSkA

Oto przepis na ulubioną zupę meksy-
kańską. Nie wiem czy taką zupę jada się w 
Meksyku, ale składniki niewątpliwie kojarzą 
się z potrawami tamtejszej kuchni. Zupa  jest 
łatwa i błyskawiczna do przygotowania, sycąca 
i cudownie rozgrzewająca – idealna na zimowe 
zawieruchy. Jeśli nie macie pomysłu na gorący 
obiad, serdecznie polecam ten przepis.

Składniki:
500 g mielonego mięsa wołowego
2 cebule
biała część pora
1 czerwona papryka
2 marchewki
1 szklanka zielonej fasolki szparagowej 
(świeżej lub mrożonej)
główka małego czosnku
puszka białej fasoli
puszka czerwonej fasoli
puszka pomidorów 

½ puszki kukurydzy
2 łyżki przecieru pomidorowego
1 łyżka domowej vegety
1 łyżka soli
3 łyżki papryki w płatkach
1 łyżka słodkiej papryki w proszku
chili

Cebulę, paprykę pokroić w kostkę. Mar-
chew, pora w półplasterki, czosnek w cienkie 
plasterki. 

Mięso mielone lekko osolić i podsmażyć na 
patelni z cebulą i porem na zloty kolor. Mięso 
przełożyć do garnka zalać 2 i ½ litrem wody i go-
tować ok. 30 minut. Dodać pokrojoną paprykę, 
fasolkę szparagową oraz przyprawy (domową 
vegetę, paprykę słodką i w płatkach). Kiedy 
warzywa będą miękkie, ale nie rozgotowane, 
dodać fasolę białą i czerwoną, kukurydzę, 
rozdrobnione pomidory z puszki i przecier 
pomidorowy, płatki czosnku. Całość zagotować 
doprawić solą i chili wg uznania.

Smacznego:- )
Iza Jokiel

gdy w bRzuchu buRczy ... czyli kącik kuliNaRNy

W dniach 3 – 7 lutego br. 22- osobowa 
grupa uczniów  z klas 4 - 6 wraz z opieku-
nami: Jolantą Ratajczak, Pauliną Lubińską, 
Danutą Turajską uczestniczyła w obozie 
językowym EuroWeek w Długopolu Zdroju, 
organizowanym przez Europejskie Forum 
Młodzieży.                      Po udanych edy-
cjach, zimowej i letniej w 2013 r., EuroWeek 
wpisuje się na stałe do szkolnych propozycji 
na czas wypoczynku dla młodzieży.

Ideą obozu szkoleniowego jest pozna-
nie kultury innych krajów oraz rozwijanie 

umiejętności językowych i społecznych. Za-
jęcia były prowadzone przez wolontariuszy 

z Kenii, Etiopii, Turcji, Rumunii, Ło-
twy, Gruzji, Indonezji i Kolumbii w formie 
ciekawych prezentacji multimedialnych i 
warsztatów w języku angielskim.  Dzieci 
miały okazję doskonalić swoje umiejętności 
językowe również podczas licznych gier 
i zabaw integracyjnych. Nawiązały nowe 
przyjaźnie z uczniami ze szkół w Starym 
Zadybiu i Sadowiu, z którymi podejmowały 
wyzwania językowe. Każdy dzień, bogaty w 

nowe doświadczenia, kończyła dyskoteka i 
nauka tańców międzynarodowych. Podczas 
pobytu uczestnicy poznali również atrakcje 
turystyczne regionu. Zwiedzili Muzeum 
Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej 
oraz malownicze Międzygórze wraz z Wo-
dospadem Wilczki.

Uczniowie pełni wrażeń i motywacji do 
nauki języka angielskiego odliczają już dni  
do letniej edycji EuroWeek.

RJ, TD, LP

sp 2 Na obozie językowym euRoweek

oGŁoSZENiE
BURMiSTRZA GMiNY kÓRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kórnik  – dla północno-
-wschodniej części obrębu Czołowo.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2012, poz. 647 z późn. zm.), art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) 
oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Kórniku Nr XXIX/335/2012 z dnia 28 
grudnia 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik – dla północno – wschodniej 
części obrębu Czołowo wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach 
od 3 marca do 31 marca 2014 roku, w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, II 
piętro, pok. 211, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w 
projekcie zmiany studium rozwiązaniami 
odbędzie się  w dniu 17 marzec 2014 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka 
urzędu stanu cywilnego wejście od strony 
parkingu) o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza 
Gminy Kórnik w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  22 kwietnia 2014 r. z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy. Uwagi do projektu studium należy 
składać na piśmie, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym. Uwagi nale-
ży kierować na adres Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl). Orga-
nem właściwym do rozpatrzenia uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
pok. 211.

PoDZiĘkowANiE

Dnia 25 stycznia 2014r. na Strażnicy  w 
Czmoniu odbyła się zabawa karnawałowa 
zorganizowana przez Radę Rodziów przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewi-
cza w Radzewie oraz Punkt Przedszkolny 
w Radzewie. Dopisywał dobry humor, a 
wesoła zabawa trwała do białego rana. W 
tym miejscu składamy serdeczne podzię-
kowania sołtysowi Czmonia Panu Jerzemu 
Rozmiarkowi, który od wielu lat pomaga 
w organizacji naszej  corocznej imprezy. 
Dziękujemy także darczyńcom, którzy prze-
kazali upominki dla uczestników:
1.Urząd Miejski –Kórnik
2. Firma „Grześkowiak” – Kórnik 
3.Zakład złotniczy p. Buszkiewicza – Kórnik
4.Zakład Kosmetyczny-„Paulina” –Bnin
5. Salon fryzjerski- Maciej Kuszak- Bnin
6. Sklep „Elegant” Zofia Maciejewska –
Kórnik
7. Kwiaciarnia „U Agaty”- Bnin
8.Sklep spożywczy Zofia Galewska –Ra-
dzewo

9. Sołtys Czmoń- Jerzy Rozmiarek
10. Sołtys Czmoniec - Zbigniew Toma-
szewski
11.Sołtys Radzewo- Julia Bartkowiak
12.Sołtys Konarskie-Józef Bartkowiak 

oraz indywidualni darczyńcy:
 M. Brylewski, D. Błaszyk, A. Borowski, 

A. Pieczyńska, A. Wachowiak-Bartkowiak, 
M. Janas, M. Płończak, J. Płóciennik, B. 
Koska, M. Szymaniak, P. Rymaniak,

P. Klemczyński, I. Banecka, Z. Rozmia-
rek, A. Jankowska, G. Jańczak, A. Nowak, 
M. Woźnica,  J. Siejak, K. Kiełpińska, A. 
Jankowska, J. Frąckowiak, M. Olejniczak, 
M. Kuśnierczak, M. Karaś, A. Wygralak, A. 
Kudła, A. Kowalska, K. Płachta, P. Kudła.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
w stronę Rodziców, którzy pomogli w 
przygotowaniu naszej zabawy, cieszymy 
się, że jest nas tak wielu, którzy corocznie 
angażują się i poświęcają swój czas na 
organizację imprezy. 

W imieniu Rady Rodziców
 Przewodnicząca Rady Rodziców

Anita Jankowska

PoDZiĘkowANiE
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim tym, 

którzy uczcili moje 90-te urodziny składam serdeczne podziekowanie. 
Za życzenia, wsparcie duchowe, 

a także materialne na kościół na Łotwie „Bóg zapłać”.
Życzę wszystkim doczekania w zdrowiu długich lat życia. 
Szczególne podziękowanie składam Pani Halinie Ziętek 

za wzruszającą niespodziankę - błogosławieństwo od Papieża Franciszka.
wdzięczna jadwiga Szymańska
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TZawodnicy klubu Oaza Kórnik w dniach 

1-2.02.2014r. zaliczają kolejny trudny spraw-
dzian. Tym razem w Sindelfingen podczas 19 –
tych Międzynarodowych Mistrzostw Dzieci, oko 
w oko stanęło ze sobą blisko 500 zawodników 
z 20 krajów świata. Już po pierwszych walkach 
widać było ,że nie będzie to łatwy orzech do 
zgryzienia. Poziom zawodów okazał się bardzo 
wysoki, ponieważ pojawiło się na nich również 
wielu zawodników kadr narodowych poszcze-
gólnych krajów.   

Obydwie walki naszych młodych sportow-
ców toczyły się w pierwszym dniu zawodów. 
Jako pierwszy o poziomie zawodów przekonał 
się Wiktor Kościelski walcząc z Serbem. Wiktor 
jest doświadczonym zawodnikiem i zdobywał 
już medale z najwyższej półki, jednak prze-
ciwnik również okazał się nie być laikiem więc 
dostarczyli sobie jak i widzom dużej dawki 
adrenaliny. Nasz zawodnik wykorzystywał 
całą gamę technik lecz momentami reagował 
zbyt późno a przeciwnik szybko wyłapywał 
popełniane przez niego błędy i nadrabiając 
szybkością przejął prowadzenie. W końco-
wych sekundach walki wykonał celną kontrę 
po obrocie i trafił Wiktora w szyję. Ten jednak 
do ostatniej sekundy wytrzymał ból i zakończył 
walkę bez medalu, za to jako wielki przegrany. 
Zaraz po walce musiał interweniować lekarz i 

Wiktor szybko stanął z powrotem na nogi. 
Wielki ciężar spoczywał na naszej bardzo 

młodej ale i bardzo utalentowanej zawodniczce 
Julii Szpak, która w zeszłym roku uzyskała tytuł 
Mistrzyni Świata Dzieci do lat trzynastu. Pomi-
mo tytułu pierwszą walkę stoczyła ze stresem 
jaki towarzyszył jej tego dnia, lecz po rozmowie 
motywacyjnej z trenerami szybko odzyskała 
wiarę w siebie i stanęła do walki z zawodniczką 
Wielkiej Brytanii. Julka bardzo szybko obejmuje 
prowadzenie i utrzymuję je do końca drugiej 
rundy co dało jej wygraną 17:10. Kolejna walka 
to już w zasadzie bitwa o złoto. Tym razem 
przeciwniczką okazała się reprezentantka kadry 
narodowej Rumunii, która przysporzyła Julii nie 
małych problemów, skutecznie odpierając ataki 
małej Mistrzyni. Nasza zawodniczka zaczęła 
się gubić i przestała atakować na głowę co w 
efekcie oddalało ją od zwycięstwa i pozwoliło 
wygrać Rumunce. Ostatecznie Julka kończy 
turniej ze srebrnym medalem.           

Relacja trenera Krzysztofa Łabutki 
 Występ naszych zawodników w prestiżo-

wych zawodach w Sindelfingen należy uznać 
za bardzo udany. Julia potwierdza wysoki po-
ziom sportowy. Wiktor zdobył cenne doświad-
czenie. Drużyna wystartowała po raz pierwszy 
w nowych dresach sportowych ufundowanych 
przez Zakłady Kórnickie. Kosztowne zawody 

w całości sfinansowali nasi sponsorzy: Firma 
TFP, Monolit Metal i Royal Halls. Zarząd klubu 
zdecydował o kontynuacji działań sportowych 
na podobnym poziomie. Wszelkie zawody w 
kraju i zagranicą będą finansowane przez klub. 
Miejmy nadzieję, że zawodnicy odwdzięczą 
się wynikami sportowymi na miarę oczekiwań. 

Ocena startu 
- Prezes Zarządu Piotr Wesołek   

uks oaza kóRNik Na międzyNaRodowych mistRzostwach dzieci w siNdelFiNgeN

kolaRstwo
kolARZE liMARo jUŻ SiĘ ŚCiGAjĄ

     W połowie lutego, na pruszkowskim 
torze kolarskim, odbyła się pierwsza seria 
Pucharu Polski dla juniorów i młodzieżowców, 
a w konkurencjach kobiecych w formule open. 
Była to zarazem pierwsza eliminacja do Mi-
strzostw Polski. Jak na miesiąc luty i połowę 
okresu przygotowawczego, nasi zawodnicy 
osiągnęli nawet bardzo przyzwoite rezultaty. Po 
potrójne zwycięstwo sięgnął Patryk Rajkowski 
w kategorii juniorów. Najpierw wygrał eliminacje 
sprintu na 200m ze startu lotnego. W tej samej 
konkurencji trzecie miejsce zajął inny zawodnik 
UKS Jedynka Limaro Kórnik Patryk Matuszak. 
W konkurencji sprintu ponownie zwyciężył Raj-
kowski, a w finale pokonał właśnie Matuszaka, 
który robi stałe postępy. Natomiast w finale 
Keirinu Zwyciężył Rajkowski a Matuszak zajął 

szóste miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowały 
się również nasze dziewczęta. Najpierw zwy-
ciężyły w wyścigu drużynowym na 3000m. W 
Omnium Olimpijskim (6 konkurencji – 250m 
ze startu lotnego, wyścig punktowy, wyścig 
australijski, 2 km indyw., scretch i 500m) w 
klasyfikacji generalnej wygrała 28 letnia Li-
twinka Daiva Tuslaite. Trzecie miejsce zajęła 
młodsza o 10 lat kórniczanka Nikol Płosaj. Na 
siódmym miejscu rywalizację zakończyła inna 
zawodniczka Limaro Natalia Morytko, a na 
dziesiątym Weronika Humelt. Zawodniczki i 
zawodnicy Limaro przez najbliższe dziesięć dni 
będą trenować w Kórniku, a następnie kolejna 
pięciodniowa konsultacja kadry narodowej w 
Pruszkowie. Szóstego marca natomiast szes-
nastoosobowa grupa wylatuje na dwa tygodnie 
na zgrupowania szkoleniowe do Hiszpańskiego 
Lloret de Mar

  Paweł Marciniak    

kASiA i RoBERT
 w GRoNiE NAjlEPSZYCH!

Niezwykle udany był dla Kasi Pawłow-
skiej i Roberta Taciaka z UKS „Jedynka 
Limaro Kórnik” Plebiscyt na Najlepszych 
Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2013 
r. w Wielkopolsce. Na 56 Balu Sportowca 
w hotelu Andersia w Poznaniu, na którym 
ogłoszono wyniki tegorocznego plebiscytu, 
nie zabrakło nikogo, kto liczy się w wielko-
polskim sporcie. W tak znamienitym gronie, 
po ogłoszeniu wyników plebiscytu dowie-
dzieliśmy się, iż Kasia Pawłowska zajęła 
II miejsce w Plebiscycie na Najlepszego 
Sportowca Wielkopolski, zdobywając w 
sumie 118.242 pkt. Wygrała, z niewielką 
przewagą (124.727 pkt.) Marta Walczykie-
wicz, kajakarka z KTW Kalisz. 

Również drugie miejsce, ale w kategorii 
Trener Roku, zajął Robert Taciak, na któ-
rego zagłosowało 2 358 czytelników Głosu 
Wielkopolskiego. Wygrał nestor i trener 
wielkopolskiej lekkiej atletyki – Czesław 
Cybulski.

W imieniu Kasi (która jeździ obecnie 
w topowym kobiecym klubie kolarskim 
Boels-Dolmans - II miejsce w rankingu 
-  a w dniu balu była akurat w Katarze) 
nagrodę odebrał Robert Taciak. Z kolei on 
wrócił w tym dniu z pierwszego w tym roku 
zgrupowania kolarzy UKS Jedynka Limaro 
Kórnik w Zakopanym. I – jak przystało 
na sportowców – wspólnie bawiliśmy się 
niemal do końca balu – piszę niemal, bo w 
sobotę rano Robert miał już zaplanowany 
trening na rowerach. Tak bowiem trenuje się 
mistrzów – nie ma taryfy ulgowej.

Gratulujemy Kasi i Robertowi, życząc 
im, by w kolejnym roku byli już pierwsi. A że 
nie są to to pobożne życzenia wie każdy, kto 
kolarstwem się interesuje – klub z Kórnika 
jest w ścisłej czołówce Polski klubów ko-
larskich, Kasia – najlepszą obecnie polską 
kolarką, a trener Robert Taciak – jednym z 
najlepszych trenerów kolarstwa w Polsce 
– nie bez powodu powierzono mu  więc 
prowadzenie kadry kolarskiej juniorek na 
torze – zwłaszcza że te kolarki trenują w 
naszym klubie!

Maciej Brylewski
UKS Jedynka-Kórnik

TURNiEj SiATkÓwki PAń 
SkS „orzeł” przy lo i ZS w kórniku 

organizuje  tradycyjny
TURNiEj SiATkÓwki PAń 
dla absolwentek, ich matek 

oraz sympatyczek  naszej szkoły.
impreza odbędzie się 12 marca 2014 

w salce liceum 
– początek o godz. 16,00.

Zgłoszenia 4-osobowych zespołów  
do p. iwony Rauk – ZS kórnik 

w terminie do końca lutego 2014. 
Z A P R A S Z A M Y !

Nadal aktualne jest hasło:
„NiE wAŻNE CZY wYGRAMY 
wAŻNE,  ŻE SiĘ SPoTkAMY”

V Memoriał 
im. Powstańców wielkopolskich 

w piłce halowej
iii Mistrzostwa  Gminy kórnik 

w futbolu stołowym – pary open 

W piątek 07 lutego Gimnazjum 
w Robakowie zorganizowało ko-
lejną już edycję turnieju w piłce 
halowej oraz w piłkarzykach.

Do turnieju piłkarskiego stanęło 
6 drużyn, które zostały podzielone 
na dwie kategorie wiekowe. W każ-
dej grupie grano systemem każdy 
z każdym. 

Najlepszą ekipą w kategorii 
młodszej została drużyna Kwar-
tet Kościotrupów w składzie: D. 
Konowrocki, M. Wrzesiński, R. 
Jakubiak, J. Ciszewski, Sz. Paterski, którzy 
wygrali wszystkie mecze. Kolejne miejsce 
zajęły FC Śmietana oraz FC Bagiety. W tej 
kategorii królem strzelców został Dariusz 
Konowrocki, który zdobył 11 goli.

W kategorii starszej z kompletem 

zwycięstw wygrała drużyna Legendarne 
Marchewki w składzie: M. Kruk, F. Kruk, R. 
Jaskuła, F. Kujawa. Kolejne miejsca zajęły 
Magic Boys oraz FC Pszczoła. Królem 
strzelców został Rafał Jaskuła z 16 golami

W III Mistrzostwach Gminy w futbolu 
stołowym wystartowało 8 zespołów. 
Grano systemem brazylijskim do dwóch 
przegranych meczy. Najlepszą paraąo-
kazali się Rafał Jaskuła i Filip Kujawa, 
drugie miejsce zajęli Michał Pawlak i 

Krzysztof Kruś, a III m. zajęli Filip Kruk i 
Jakub Szymankiewicz

Wszyscy uczestnicy zostali poczęsto-
wani słodkościami, które ufundowała Pani 

dyrektor szkoły Bożena Czerniak. 
Każdy uczestnik otrzymał drobny 
upominek a najlepsi zdobyli pu-
chary i statuetki, które ufundował 
organizator imprezy UKS SOKÓŁ 
Robakowo z dotacji UM w Kórniku. 
W ceremonii wręczania nagród 
uczestniczyli Pani Bożena Czerniak 
oraz  prezes UKS – u Pan Andrzej 
Surdyk.

Paweł Pawlaczyk
Marcin Stanikowski 

spoRt szkolNy
PÓŁMETEk wSPÓŁZAwoDNiCTwA 

SZkÓŁ Pow.PoZNAńSkiEGo

 Trwa rywalizacja sportowa wszystkich 
typów szkół  powiatu poznańskiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie punkty uzyska-
ne w rozegranych dotychczas mistrzostwach 
powiatu klasyfikacja naszych szkół wygląda 
następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE
 – sklasyfikowano 59 szkół
3.  SP Radzewo
7. SP 1 Kórnik
9. SP Szczodrzykowo
13. SP 2 Kórnik-Bnin

GIMNAZJA – sklasyfikowano 45 szkół
1.Gim. Kórnik
13. Gim. Robakowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
– sklasyfikowano 9 szkół
3. ZS Kórnik
Do końca rywalizacji pozostało do rozegra-

nia jeszcze kilka dyscyplin sportowych.
Czy naszym szkołom uda się utrzymać lub 

polepszyć pozycje?
Zobaczymy to pod koniec roku szkolnego.

ARA

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KÓRNICKA LIGA 

SZACHOWO – WARCABOWA 
EDYCJA IV, SEZON 2014 

 

Miejsce: RADZEWO (koło Kórnika) – Szkoła Podstawowa (ul. Dworzyskowa 3) 
 

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2014
 

02.03. SZACHOWY TURNIEJ KARNAWAŁOWY 9 rund 
(2 x 10’) 

06.04. WARCABOWA SETKA 2014 
IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik w warcabach 100-polowych 

9 rund 
(2 x 10’) 

27.04. III SZACHOWA BŁYSKAWITZA  
Blitz – szachy błyskawiczne 

10 rund 
(2 x 5’) 

05.10. WARCABOWY TURNIEJ JESIENNY 9 rund 
(2 x 7’) 

16.11. SZACHOWY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIOWY 9 rund 
(2 x 10’) 

07.12. SZACHOWO-WARCABOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 6 rund 
(2x10’+2x5’)

27.12. NOWOROCZNA SYMULTANA SZACHOWA lub/i WARCABOWA 
Podsumowanie rozgrywek sezonu 2014 - 

 Poza klasyfikacją ligową:  

19.10. V FAMILIADA WARCABOWA PAMIĘCI MARKA SERWATKIEWICZA 10 rund 
(2 x 5’) 

 
Turnieje mają charakter OTWARTY 

Startować mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania 
czy stopień zaawansowania. 

 
Do klasyfikacji generalnej zaliczać się będzie 5 najlepszych turniejów 

 Początek każdych zawodów o godz. 11:00 
 Zapisy w dniu zawodów do 10:45 lub wcześniej 
 Wpisowe: Uczniowie SP i GIM 2 zł, pozostali 4 zł 

 Kategorie: dziewczęta SP, chłopcy SP, kobiety open, mężczyźni open 
 Czeka WIELE nagród rzeczowych i innych trofeów !!! 

 
INFORMACJE O TURNIEJACH:  

KAROL NIEMIER (karolniemier@wp.pl),  
RYSZARD BARTKOWIAK (rbartkowiak@op.pl), 

www.kornik.pl (zakładka SPORT -> WIEŻA KÓRNICKA) 
 

Organizatorzy:  MUKS „Wieża Kórnicka” & SKS „Sokó ł” w Radzewie 
Zadanie jest częściowo dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!! 
 

zmagaNia w Robakowie 
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*„Jagrol” zatrudni traktorzystów na fermie krów w Szczodrzykowie. Tel. 618 170 011 
* Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m ²) w Dziećmierowie - niedaleko OAZY. Cena: 1300 (plus opłaty). Tel. 604-854-468 
*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Ślusarz z doświadczeniem, okolice Kórnika, od zaraz. Tel. 618 693 410, rekrutacja@personalnyserwis.com
*Szukam domu w okolicach Kórnika. Tel. 514 753 514
*Kupię działki w okolicach Kórnika. Tel. 514 753 514
*03.03.2014 godzina 11.00  Błażejewo Dom Ludowy - zapraszamy na kawę Rolników zainteresowanych nowoczesnym nawożeniem
*Biuro Nieruchomości Perfect House zaprasza klientów zamierzających sprzedać lub kupić domy, mieszkania, działki. Tel. 612 960 395
*Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie, 819m²  szer. 20m² dł. 41m² wjazd  od ulicy Krętej. Tel. 534 044 744, bezposrednio
*Rubinek starszy wesoły (8 lat 12 kg) pies po przejściach (porzucony na mrozie) błaga o dom! Dzwoń teraz! Tel. 501 066 460
*Naprawa AGD: pralki, lodówi, zmywarki – Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Kórnik ul. Błażejewska 9. marcin.jarzyna@wp.pl Tel. 609 152 586
*Haki holownicze do samochodów, części do przyczep samochodowych. Kórnik ul. Błażejewska 9.  Tel. 609 152 586
*Kompleksowa budowa dachów, ściąganie eternitu, zabudowa poddaszy, szybko i tanio. Tel. 513 540 581
*Sprzedam rower młodzieżowy, małą ławę na kółkach i budę do kundelka. Tel.691 645 210
*Sprzedam dom (173/800) wolnostojący w surowym stanie w Swarzędzu-Gortatowie. Cena 360 tys.zł. Tel. 605 267 201
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel. 607 118 686
*Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
*Kupię radioodbiornik  Elizabeth /Unitra Diora/. Tel. 889 420 469
*Sprzedam bidet Gala wraz z baterią. Cena 150 zł. Tel. 699809268
*Sprzedam mieszkanie w Bninie, pierwsze piętro, 69,2 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc osobno. Tel. 607 804 196
*Zatrudnię brukarzy i pomocników brukarzy. Tel. 501369509
*Sprzedam drzwi 70, 80, z szybą i pełne, białe. Cena 40 zł. Tel. 500166008
*Oddam fotel dwuosobowy. Tel. 665 102 779
*Kolekcjoner kupi lampy, zegary, gramofony, płyty, bagnety, militaria, skrzypce, starocie, różności, przyjadę. Tel. 601 308 880
*Sprzedam tanio regał chłodzący przeszklony i chłodnię do wędlin, półki, klimatyzator. Tel. 504 052 607
*Wynajmę lokal o powierzchni 75 m². Borówiec - na działalność. Tel. 504 052 607
*Sprzedam garaż przy ulicy Stodolnej. Tel. 662 154 896
*Nowo otwarty zakład usługowy, ślusarstwo, mechanika pojazdowa - przyjmie zlecenia. Tel. 607 384 997
*Sprzedam Opla Corsę. Rok produkcji 1994. Stan Dobry. Tel. 607 384 997
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ). Płaszcz damski skórzany nowy rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020,  Samsung, Sony Ericcson W 205. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723

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.

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

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 in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

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

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

Posterunek SM w kamionkach 
tel. 503-067-690

Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

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

BARDZo wAŻNE TElEFoNY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZZZ… ZZA ulA
PSZCZElE 
„HoTElE”

Zbliżająca się wiosna 
zaowocuje realizacją „de-

weloperskich” planów polskiego biura mię-
dzynarodowej organizacji, znanej pod nazwą 
Fundacja Greenpeace. Wpisując się w główną 
ideę działalności tej organizacji, czyli ochronę 
środowiska naturalnego, ekologiczni wolonta-
riusze i sympatycy ich poczynań „z imienia”, nie 
tylko nazwali jeden z obszarów swojej troski – tj. 
właśnie „pszczoły”, ale i poprzez prowadzone 
przez nich akcje wspomagają wszelkie 
owady zapylające. 

Ta nietypowa jak na deweloperów 
działalność, bo kończąca się nieodpłat-
nym udostępnieniem społecznościom 
ludzkim i owadzim „hoteli”, odpowiednio 
„umeblowanych”, jednym słowem odda-
nych pod tzw. „klucz”, zapoczątkowana 
została jesienią ubiegłego roku. Akcję 
tę nazwano „Adoptuj pszczołę”. Taka 
nazwa praktycznie każdemu od razu 
kojarzy się z ulami, rojami pszczół i… 
miodem. Jeśli jednak przyjrzymy się do-
kładniej „projektom budowlanym” takich 
hoteli, szybko zauważymy, że nie ma w 
nich miejsca na rozwój większej rodziny 
pszczelej, która w szczytowym okresie 
liczy przecież nawet 50.000 osobników. Fak-
tycznie takie konstrukcje sprzyjać będą owa-
dom, które prowadzą żywot w ograniczonych 
liczebnie rodzinach. Hotele takie szczególnie 
często odwiedzane będą więc przez pszczoły 
samotnice, trzmiele i inne pszczołowate. Po-
nadto zawitają tam także takie owady, które 
wędrując w trakcie swojego żywota po kwiatach 
i żerując, niejako przy „okazji” zapylają też w 
mniejszym lub większym stopniu pokryte nimi 
rośliny. Te owady to np. motyle, biedronkowate, 
złotookowate, czy stosujące nagminnie mimikrę 
– bzygowate lub  przeziernikowate (motyle z 
wyglądu przypominające osy).

Ideą szczególnie wprost artykułowaną 
przez organizatorów akcji jest umożliwienie 
tym owadom, warunków do nawiązania bliż-
szych kontaktów w celach prokreacyjnych. 
Dla oznaczenia takiego miejsca, wykorzystując 
analogię do historycznej, obyczajowej symboliki 

używanej ongiś wśród ludzi, zamontować by 
można śmiało czerwoną latarnię… Niektóre 
owady wpadać tam mają na chwilę („pokoje na 
godziny”), inne z kolei cierpliwie mogą oczeki-
wać na partnera w „wynajętym” apartamencie, 
a nawet rezydować w sezonie zimowym, także 
z nowym potomstwem.

Pierwszy hotel „otwarto” we wrześniu 2013 
r. na Polach Mokotowskich w Warszawie. 
Generalnym założeniem jest budowa takich 
hoteli w miastach, bowiem to tam efektem 
ubocznym pielęgnacji parków, czy ogrodów jest 
przystrzyżenie trawników, czasami do „gołej” 
ziemi, grabienie liści i równanie ziemi. Owady 
nie mogą znaleźć bezpiecznego schronienia dla 
siebie, tracą miejsca plenerowych spotkań. Po-

stawienie hoteli w takich miejscach ma chociaż 
w minimalnym stopniu przywrócić naturalne 
proporcje krajobrazu środowiskowego, z jednej 
strony bardzo mocno wypielęgnowanego, z 
drugiej - pozornego bałaganu architektonicz-
nego czynionego przez konstrukcję owadziego 
hotelu.

Na placu budowy dominują materiały na-
turalne, takie jak : drewno, kora, słoma, patyki, 
gałązki, tyczki bambusowe, trzcina, glina, trawa 
i suche liście. W konstrukcji wykorzystywane 
są też kamienie, pokruszone fragmenty cegieł 
i glinianych doniczek. Całość raczej nie jest 
ogradzana, ale zapewniona zostanie „ochrona 
hotelowa” prowadząca okresowy monitoring 
budowli (w pasiekach robią to pszczelarze). 
Budowla z reguły posiada stosowną tablicę 
informacyjną z uwypuklonym edukacyjno-eko-
logicznym kontekstem. Hotel poza celami „to-
warzyskimi” służy też jako chwilowe schronienie 

przed deszczem, czy innymi niekorzystnymi w 
danym momencie warunkami atmosferycz-
nymi. Nawet owadzi „emeryci” znajdą tam 
całodzienne schronienie.

Robotnice pszczół miodnych nie będą tam 
jednak zaglądać, chyba że z tytułu rutynowego 
oblotu terytorium. Królowa-matka nigdy nie 
szuka partnerów w pomieszczeniach zamknię-
tych typu ul, czy nawet takich półotwartych jak 
owadzi hotel. Jest ona „zaprogramowana” na 
swobodny lot godowy w powietrzu. 

Ponieważ Fundacja Greenpeace chce 
zachować niezależność od rządów i firm - nie 
przyjmuje od nich pieniędzy, zdając się jedynie 
na datki indywidualnych darczyńców, bądź 
innych organizacji prowadzących działalność 

charytatywną. Akcja Fundacji Gre-
enpeace póki co, na etapie zbierania 
środków na budowę hoteli, zakończyła 
się sukcesem. W ciągu miesiąca 
uzbierano zakładane 80.000 zł. Adopcja 
jednej pszczoły wyceniona została na 2 
zł, a adopcja 400 pszczół owocowała 
sfinansowaniem jednego hotelu, czyli 
koszt jednego hotelu oszacowano 
na 800 zł. Przy aktualnie obowiązu-
jących rzeczywistych cenach rodzin 
pszczelich, w szczytowym okresie 
„zapszczelenia” ula, upraszczając 
obliczenia do teoretycznej jednakowej 
ceny wszystkich pszczół, to za jednego 
grosza można by kupić aż 3 pszczoły, 
zaś jedna pszczoła w okresie zimowli 

kosztowałaby już 9 groszy.
Akcję „merytorycznie” wspomogli m.in. 

rysownik komiksów Tadeusz Baranowski (autor 
„Antresolka Profesorka Nerwosolka”) oraz pio-
senkarz Zbigniew Wodecki („Pszczółka Maja”). 
Dzięki akcji powstanie jeszcze 99 hoteli zloka-
lizowanych w miastach wojewódzkich. Może 
analogiczny hotel ulokowałby się w Kórniku ? 
Mógłby stanąć przy promenadzie na Prowen-
cie, gdzie w pobliżu starej szklarni zamkowej w 
latach 1898-1923 istniała pasieka, a ponadto 
jeszcze niedawno można było zobaczyć z 
promenady ule wieloletniego prezesa Koła 
Pszczelarzy w Kórniku śp. Władysława Chmie-
lewskiego. Miejsce uczęszczane przez ludzi 
zwiększa szansę dotarcia do społeczeństwa 
z edukacyjną informacją o istotnej roli owadów 
zapylających dla życia człowieka.

 Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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Następny numer kórniczanina ukaże się 7 marca 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 28 lutego 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż Prokuratura Rejonowa w Środzie wlkp. 
po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 24.02.2014 r. do 28.02.2014 r. akcji 

„Tydzień Pomocy ofiarom Przestępstw” 
w okresie tym, prokuratorzy w godzinach urzędowania, w siedzibie Prokuratury przy ul. Daszyńskiego 5 

pełnić będą dyżury – udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

MUKS „WIEŻA KÓRNICKA” 
organizuje nabór dzieci i młodzieży do sekcji szachowej.

Na spotkanie informacyjne zapraszamy 24.02.2014 
w świetlicy OSiR o godzinie 18:00.

Warunki przyjęcia: - wypełnienie deklaracji członkowskiej MUKS 
„Wieża Kórnicka”,

- wypełnienie zgłoszenia do PZSzach,
- dwa zdjęcia legitymacyjne

- opłacenie rocznej składki członkowskiej 
i kosztów legitymacji szachowej.

Zawodnik zarejestrowany ma prawo 
do zdobywania kategorii szachowych i udziału w zawodach orga-

nizowanych przez zwiazki szachowe.
Uwaga! Obie w/w deklaracje podpisuje zawodnik i rodzic 

lub prawny opiekun.

Zajęcia szachowe w świetlicy OSiR w poniedziałki 
od 18:00 do 19:00

MUKS „Wieża Kórnicka”




