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Dożynki  Gminne Robakowo 2011

W tym numerze także:
- Rozpoczął się nowy rok szkolny
- Apel Stowarzyszenia „Nasz Bnin”
- Nowy sezon w KOKu
- Sukcesy naszch kolarzy na Olimpiadzie Młodzieży i kórnickie ściganie

www.korniczanin.pl
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SPoTkANIE Z AqUANETEm

19 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spo-
tkał się z wiceprezesem Aquanetu Włodzimierzem 
Dudlikiem. Omówiono sprawę wymiany kanału 
biegnącego do przepompowni przy jednym z mar-
ketów przy ul. Woźniaka. Inwestycja ma kosztować 
800 tys. zł. Burmistrz zaproponował, że w zamian 
za realizację zadania przez Aquanet gmina zwolni 
spółkę z dzierżawy za ten element instalacji. 

WYSTAWA o TRAgEdII

Także 19 sierpnia odbyło się otwarcie wystawy 
Prawda i Pamięć, przygotowanej przez Gazetę 
Polską. Prezentacje wystawy w Kórniku zorga-
nizowało Kórnickie Koło PiS. Samorząd podczas 
otwarcia reprezentowali burmistrz, wiceburmistrz 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej.

HARmoNogRAm 
WspólNej INWesTYcjI

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
23 sierpnia z wicestarostą Tomaszem Łubińskim i 
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem 
Borowczakiem. Omawiano sprawy dotyczące 
realizacji zadań budowy kanalizacji deszczowej i 
dróg przy okazji powstawania kolektora kanalizacji 
sanitarnej wzdłuż ul. Poznańskiej w Borówcu oraz 
wzdłuż ul. Głównej, przez Kamionki do granicy 
gminy z Daszewicami. 

Kolektor główny kanalizacji sanitarnej na całej 
długości ma powstawać etapami do 2015 roku. 
Także na etapy podzielono budowę kanalizacji 
deszczowej i budowę nawierzchni.

Etap kanalizacji sanitarnej - od ronda przy             
ul. Szkolnej w Borówcu do ul. Kamiennej na granicy 
Kamionek i Borówca ma być ukończony w latach 
2013/14, natomiast projekt budowlany drogi i 
kanalizacji deszczowej przygotowany ma być w 
2012 roku. Przypomnijmy, że budowa kolektora 
kanalizacji sanitarnej finansowana jest ze środków 
Aquanetu (w tym dotacji unijnej). Kanalizację desz-
czową sfinansować ma Gmina Kórnik, natomiast 
za budowę nawierzchni odpowiada administrator 
drogi- Powiat Poznański. Kanalizacja deszczowa 
i nawierzchnia drogi będą wykonane w 2013-
2014 do ul. Kamiennej i w 2015-16 do ronda w 
Kamionkach.

AkAdEmIA gITARY

26 sierpnia, po rocznej przerwie znów zawitała 
do Kórnika Polska Akademia Gitary. W Zamku 
Kórnickim wystąpił Petrit Ceku, wirtuoz z Chorwacji. 
Podczas koncertu, na widowni samorząd repre-
zentowała pani skarbnik Katarzyna Szamałek.

TURNIEj PIŁkARSkI 

27 sierpnia br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Kórniku  odbył się turniej piłkarski „Kórnik Cup 
2011” zorganizowany przez klub Kotwica Kórnik. W 
turnieju zorganizowanym dla chłopców z rocznika 
1998 i młodszych, brało udział 12 drużyn. Zwycięz-
cą turnieju została drużyna Amica Wronki, która w 

finałowym meczu pokonała Wartę Poznań 1:0. 
Nagrody i puchary ufundowane przez burmistrza 
Gminy Kórnik wręczał sekretarz gminy Leszek 
Książek. 

mUZYkA Z kóRNIkA ZA NAmI

28 sierpnia br. w parku obok Zamku w Kórniku 
odbył się koncert finałowy w ramach VII Letniego 
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”. Wystąpił Zespół 
Muzyki Dawnej Brill’ante oraz trzech kontratenorów 
z Tomaszem Raczkiewiczem na czele. Burmistrza 
reprezentował sekretarz gminy Leszek Książek.

UcZcZoNo RocZNIcę 
WYbUchU WOjNY

Niezwykle dla Polaków znamienną datę 
1 września, ofiary i bohaterów II wojny świato-
wej uczczono złożeniem wiązanek kwiatów i 
zapaleniem zniczy pod tablicą upamiętniającą 
rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców 
naszych okolic.

W uroczystości wzięli udział, kombatanci, 
przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego 
z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem, delegacje 
szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń i innych 
lokalnych instytucji.

RoZPocZąŁ SIę Rok SZkolNY

1 września to także dzień inauguracji roku 
szkolnego. Uroczyste akademie odbyły się w 
każdej szkole naszej gminy, a oprócz uczniów i 
kadry szkół brali w nich udział także przedstawiciele 
samorządu. Burmistrz Jerzy Lechnerowski, obok 
wojewody, starosty i kuratora oświaty, wziął dodat-
kowo udział w ogólno-wojewódzkiej inauguracji 
roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 
1 w Swarzędzu. 

kolEjNA dYSkUSjA o TARYfAcH

Tym razem w Kórniku (a właściwie w ratuszu 
w Bninie) spotkali się przedstawiciele gmin -  akcjo-
nariuszy spółki Aquanet, by dyskutować na temat 
zróżnicowania stawek za usługi wodociągowe 
i kanalizacyjne. Miasto Poznań- autora kontro-
wersyjnych propozycji reprezentował prezydent 
Ryszard Grobelny wraz z zastępcą Mirosławem 
Kruszyńskim.

Przedstawiciele pozostałych akcjonariuszy, w 

tym burmistrz Jerzy Lechnerowski po raz kolejny 
przedstawili zdecydowanie negatywne wobec 
pomysłu Poznania stanowisko. Uzgodniono do-
tychczas stanowisko dotyczące cen wody. W 
tym przypadku obowiązywać będzie jedna grupa 
taryfowa.

RocZNIcA URodZIN 
klAUdYNY PoTockIEj

Wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział 4 
września w uroczystej mszy świętej w ramach 
obchodów 210 rocznicy urodzin Klaudyny z 
Działyńskich Potockiej.  Dla uczczenia jej pamięci 
delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą 
Działyńskich na Kolegiacie Kórnickiej.

koNcEPcjA odWodNIENIA PARkU

Na temat koncepcji odwodnienia Parku Kórnic-
kiego dyskutowano podczas spotkania jakie odbyło 
się 18 września. Z przedstawicielami projektanta 
spotkali się przedstawiciele Instytutu Dendrologii 
PAN Kinga Nowak-Dyjeta, Witold Jakubowski oraz 
wiceburmistrz Antoni Kalisz, kierownik Wydziału 
Inwestycji Bronisław Dominiak i pracownik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof 
Ratajczak.

Ustalono, że koncepcja ma być gotowa jeszcze 
we wrześniu.

doBRY WYNIk NASZEj gmINY

Jak wynika z opublikowanych przez Mi-
nisterstwo Finansów danych o dochodach 
gmin w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca, Gmina Kórnik znajduje się na 48 miejscu 
w Polsce, a 6 w Wielkopolsce. 

W Kórniku na mieszkańca gminy przy-
pada 2176,30 zł. Średnia krajowa to 1210 
zł, a w Wielkopolsce średnia wynosi 962 zł. 

Najbogatszą w tym względzie jest Gmi-
na Kleszczew w woj. łódzkim. ze względu 
na usytuowanie kopalni i elektrowni Beł-
chatów dochód na mieszkańca wynosi tam 
ponad 30 tys. zł. Najmniej dochodów gminy 
na mieszkańca przypada w położonym na 
Mazowszu Rusinowie. 

Opr. ŁG

Dożynki  Gminne Robakowo 2011

dożynki- tradycyjne święto plonów 
- to uroczystość, która każdego roku 
stanowi zwieńczenie całorocznego 
trudu rolników. choć na nie wszystkich 
polach skończyły się zbiory, choć to nie 
koniec niekończącej się przecież pracy 
na roli - można było podsumo-
wać rok i podziękować za to co 
udało się osiągnąć oraz prosić 
o przyszły, lepszy dla rolnictwa 
rok.

Bo 2011 to łatwy rok. Wczesną 
wiosną przymrozki zniszczyły lub 
osłabiły wiele upraw. Wysoki stan 
wód gruntowych utrzymujący się do 
późnej wiosny spowodował, że rol-
nicy później mogli wjechać na pola

Okresowa susza na przełomie 
maja i czerwca nie sprzyjała wzro-
stowi roślin, a deszczowy lipiec 
utrudnił przygotowania do zbiorów 
i spowodował problemy z jakością 
ziarna.

Plony były więc znacznie niższe niż w 
poprzednich latach.

A przecież Gmina Kórnik ma nadal 
przede wszystkim charakter rolniczy. Użyt-
ki rolne zajmują  powierzchnię 11 010 ha, 
co stanowi ok. 60% ogólnej powierzchni 
gminy. W 1242 gospodarstwach pracuje 
znaczny odsetek mieszkańców gminy.

Zarówno rolnicy, jak i Ci, którzy mimo, 
że z rolnictwem nie mają bezpośrednio 
wiele wspólnego ale rozumieją wagę pracy 

na roli, przybyli 21 sierpnia do Robakowa 
na tegoroczne Dożynki Gminy Kórnik.

Nim zaczęto się bawić, podczas po-
lowej mszy świętej podziękowano Bogu. 

Ksiądz Piotr Ostański odprawiający 
liturgię opowiedział w homilii o wadze 

rolniczego trudu, a na koniec ogłoszeń 
zareklamował „bezkaloryczne” wypieki pań 
z robakowskiego Caritasu. Po mszy trzeba 
więc było spróbować tych specjałów. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się także 
darmowa grochówka z wkładką.

Starostami Dożynek Gminy Kórnik 
2011 byli

- Elżbieta Jachnik, prowadząca wspól-
nie z mężem Andrzejem gospodarstwo 
rolne w Robakowie Wsi. Państwo Jachnik 
wychowują dwie córki.

- Remigiusz Jaskuła, który wraz z żoną 
Reginą prowadzą gospodarstwo rolne we 
wsi Robakowo. Państwo Jaskuła wycho-
wują sześcioro dzieci. 

Zespół ludowy Tośtoki z Pęczkowa 
przedstawił program artystyczny złożony 

z tradycyjnych przyśpiewek oraz 
zbiór obrzędów dożynkowych. Na 
„finał”,  w kółeczku zatańczyli nie 
tylko Tośtocy, ale i przedstawiciele 
samorządu, goście, inni chętni oraz 
tegoroczna Biała Dama.

Starostowie wraz z burmistrzem 
podzielili miedzy uczestników im-
prezy tradycyjny bochen chleba z 
mąki z tegorocznych zbiorów.

Po przemówieniach, w których 
przedstawicielka Komitetu Organi-
zacyjnego radna Julia Bartkowiak, 
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podsumowali rolniczy rok w naszej 
gminie przyszedł czas na dekorację 

zasłużonych rolników - seniorów.
Wyróżnieni na tegorocznych dożyn-

kach rolnicy to:
-Stefania Pawlisiak z Robakowa
- Urszula, Zygmunt Adamscy z Da-

chowy
- Janina i Jan Tobołowie z Czołowa
- Czesław Waligóra z Runowa
A po części oficjalnej rozpoczęła się 

zabawa. Zagrała kórnicka orkiestra dęta, 
członkowie teatru „Promyk” dostarczyli 
przedstawieniem i zabawami frajdy naj-
młodszym. Były karuzele, trampoliny, 
dmuchany zamek, pokaz sprzętu straża-
ków z OSP, gry i zabawy oraz  jarmarczne 
stragany.

(ciąg dalszy na str. 5)
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Komunikat
Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego

Zarząd Koła zaprasza członków i sympa-
tyków organizacji do udziału w wycieczce
(Kostrzyn-Iwno-Gułtowy), która odbędzie 
się 08.10.2011r.(sobota).

Skarbnik Koła p. Wanda Rajkowska
(tel. 698 046 040) przyjmuje zapisy do dnia 
24.09.2011r. i udziela wszelkich informacji.
Ilość miejsc ograniczona!

Zarząd Koła

Szanowni Państwo 
  mieszkańcy Gminy Kórnik!

Bnin uzyskał prawa miejskie w 1395 r. przez ponad 565 lat był miastem. W 1961 r. ówczesny premier komunistycznego rządu – Józef 
Cyrankiewicz - podpisał dekret o włączeniu Bnina i Prowentu w granice administracyjne Kórnika. Mieszkańcy Bnina nigdy się z tą decyzją 
nie pogodzili, dlatego podjęli starania o przywrócenie praw miejskich i historycznej nazwy swojej miejscowości, a tym samym naprawę 
błędu „władzy ludowej” sprzed pół wieku. Niestety poprzednie dwa wnioski do ministrów MSWiA - Ryszarda Kalisza (2004 r.) i do Ludwika 
Dorna (2005 r.) zostały rozpatrzone negatywnie, a odpowiedź zawsze ta sama: PRECEDENS ( dla władzy )a  nam precedens nie przeszkadza !

21 listopada 2010 r. przeprowadzono wśród mieszkańców Bnina konsultacje, które miały dać odpowiedź czy inicjatywa restytucji miasta 
jest powszechnie akceptowana przez jego obywateli. 

Wynik był znakomity, bo aż 75% mieszkańców biorących udział w głosowaniu, wypowiedziało się ”ZA” przywróceniem praw miejskich .
Pragniemy poinformować, że: 
1. nie chcemy tworzenia oddzielnej administracji dla Bnina, 
2. nie chcemy oddzielnych władz dla Bnina (burmistrza i rady miejskiej),
3.  chcemy uporządkować stan faktyczny,  
4. Bnin zasługuje na to, aby  był  na mapie Polski, 
5. chcemy zachowania własnej historii i tożsamości dla przyszłych  pokoleń.
 By Bnin był Bninem, zależy  to  również  od  Państwa! 
Dlatego prosimy o  wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się  9.X.2011 r.
Liczymy na Państwa  pomoc i  zrozumienie  w  tej tak ważnej dla
nas  sprawie i dziękujemy za  każdy  głos  na   „TAK”. 
   
   Stowarzyszenie „NASZ BNIN”

UWAgA mIESZkAńcY!
coraz częściej zdarza się, że podczas opadów deszczu 
znacznie wzrasta ilość ścieków dopływających 
do oczyszczalni ścieków. 
Znaczy to, że wiele odpływów wody deszczowej podłączono 
do systemu kanalizacji sanitarnej.
W związku z tym w najbliższym czasie przeprowadzane będą 
sukcesywnie kontrole w zakresie 
prawidłowości odprowadzania wód deszczowych z posesji.   

Sierpień był dla Rady miejskiej w kórni-
ku miesiącem wakacyjnym. Nie było sesji, 
większość radnych odwiedziła partnerskie 
miasto königstein im Taunus. Nie znaczy to 
jednak, że nie odbyły się żadne posiedzenia 
komisji Rm.

17 sierpnia spotkali się członkowie Komisji 
Rewizyjnej a później Komisji Polityki Prze-
strzennej. 

 komisja Rewizyjna za cel postawiła sobie 
między innymi zapoznanie się z informacjami 
na temat wielkości środków zaplanowanych i 
przekazanych w 2011 roku z budżetu Gminy 
Kórnik Straży Miejskiej, WKiUK Wodkom, KPA 
Kombus, Wydziałowi  Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa UM.

Zajęto się sprawami związanymi z bez-
pieczeństwem i porządkiem, w tym polityką 
śmieciową w Gminie Kórnik, choć jak podkreślił 
przewodniczący komisji Rewizyjnej Bogdan 
Wesołek, komisja ta nie ma możliwości 
rozwiązania problemu polityki śmieciowej, a 
dyskusja na posiedzeniu ma nadać tematowi 
odpowiednią rangę. 

Dyskutowano między innymi o problemach 
z „zalewaniem” kanalizacji sanitarnej wodami 
opadowymi. W sprawie ścieków wypływających 
na ul. Woźniaka (sprawę tę poruszył na lipcowej 
sesji RM jeden z mieszkańów podczas „wol-
nych głosów”)prezes Wodkomu Włodzimierz 
Matuszak wyjaśnił, że zlewnia w Kórniku i 

oczyszczalnia ścieków w Borówcu mają zbyt 
niską pojemność. Ponadto, w okresie silnych 
opadów ilość ścieków zwiększa się – wody 
deszczowe i gruntowe dostają się do sieci. 
Prezes Włodzimierz Matuszak podkreślił, że 
właścicielem i operatorem sieci kanalizacyjnej 
jest Aquanet. 

Między innymi wynikiem tej dyskusji będą 
częstsze kontrole w zakresie nieprawidłowych 
podłączeń „deszczówki” do kolektorów sani-
tarnych. 

Omówiono stan przygotowań do roku szkol-
nego. Prezes spółki Kombus Beata Urbaniak 
wskazała w tym temacie na problem, z uzyski-
waniem informacji na temat ilości dzieci które 
mają byc objęte dowozem do szkół. Zgodnie z 
zapewnieniami burmistrza problem miał zostać 
rozwiązany w ciągu kilku dni.

Podczas obrad komisji Polityki Prze-
strzennej omówiono koncepcję  zagospoda-
rowania działek gminnych przy ul. Zwierzyniec-
kiej. Samorząd planuje sprzedaż tych gruntów. 
Pierwsze próby nie przyniosły rezultatów. 
Obecnie pojawiła się propozycja jednego z 
inwestorów by zintensyfikować  zabudowę w 
tym terenie, co wymagałoby zmian dokumen-
tów planistycznych. 

Burmistrz pytał radnych o opinię, czy 
zgodzą się na zabudowę wielorodzinną i wielo-
kondygnacyjną w tym terenie. Radni, choć mieli 

różne zdania na ten temat zgodnie podkreślili, 
że istotne jest by dopilnować, by przyszły in-
westor zadbał o zapewnienie odpowiedniej dla 
tego terenu infrastruktury (dróg, kanalizacji itd.)

Kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław 
Dominiak zaprezentował  koncepcję zagospo-
darowania rynku w Kórniku. O zarysach tej 
koncepcji pisaliśmy już w jednym z poprzednich 
numerów Kórniczanina. Prace nad koncepcja 
są już niemal ukończone. Szerzej na ten temat 
napiszemy już niedługo. Radnych interesowały 
szczególnie sprawy związane z ze skalą i har-
monogramem prac, które poprzedzą budowę 
nowej płyty rynku. W roku przyszłym ruszyć 
mają prace nad modernizacją i rozbudową 
systemu kanalizacji deszczowej, oraz moder-
nizacja sieci wodociągowej i energetycznej. 
Rynek na długo stanie się placem budowy.

Autor opracowania przedstawił projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie              
ul. Spółdzielczej (obręb geodezyjny Borówiec). 
W projekcie głównym elementem jest lokaliza-
cja cmentarza, który zajmie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą około 10 ha na południu oma-
wianego obszaru. W projekcie zaplanowano 
także 30 ha na elementy związane z rekreacją i 
sportem oraz 45 ha na użytki rolne, układ komu-
nikacyjny i strefe pod linią wysokiego napięcia.

Opr. ŁG 

Sierpniowe obrady komiSji rm

Plony średnie w 2011 roku na terenie 
gminy kórnik (stan na koniec sierpnia):

- Pszenica ozima – 4,1 T/ ha
-  Pszenica jara – 3,2 T/ ha       
- Pszenżyto ozime – 3,9 T/ ha           
- Jęczmień ozimy – 3,2 T/ ha            
- Żyto - 2,5 T/ ha                               
- Jęczmień jary – 3,0 T/ ha                 
- Owies – 2,5 T/ ha                           
- Mieszanka zbożowa 2,7 T/ ha     
- Rzepak ozimy – 1,8 T/ ha  

(ciąg dalszy  ze str. 2)
Drużyny reprezentujące sołectwa zma-

gały się w Turnieju Wsi. Konkurencje były 
niełatwe, a przede wszystkim niespotykane 
zwykle na arenach sportowych. Sztafeta 
z wymianą „gumiaków”, w którym liczyła 
się takze prezycja ruchów czyli to ile wody 
doniesione zostanie w małym pojemniczku 
lub baseball z użyciem ziemniaka to bardzo 
oryginalne konkurencje. A były także inne 
konkurencje, wśród których wyróżnił się 
slalom na „dziwnych” rowerach. Dlaczego 
dziwnych? Jeden po skręceniu kierownicą 

w prawo skręcał w lewo i na odwrót. W dru-
gim by jechać do przodu pedałować trzeba 
było do tyłu. Trzeci przy skrętach „łamał się” 
w nietypowy sposób. Spośród zgłoszonych 
drużyn najlepiej spisali się reprezentanci 
Dachowy, przed Radzewem i Czmońcem.

Na gównej scenie publiczność do za-
bawy zapraszały zespoły muzyczne. „Czas 
na Grass” był atrakcją dla fanów „country”, 
a potem wystąpiła Etna - zwana Królową 
Disco-Polo. Na zakończenie przyszedł czas 
na zabawę taneczną z zespołem Rosset.

ŁG

dożynki Gminne robakowo 2011 ciąG dalSzy

Podziękowania
Chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować Komitetowi Organiza-
cyjnemu Dożynek Gminnych, księ-
dzu proboszczowi parafii w Roba-
kowie Piotrowi Ostańskiemu, pani 
dyrektor Gimnazjum w Robakowie 
Bożenie Czerniak, pracownikom 
Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa  oraz Wydziału Promo-
cji Urzędu Miejskiego i Biura Rady 
Miejskiej, strażakom OSP Kórniku 
za prace i zaangażowanie oraz po-
moc w organizowaniu i przebiegu 
Dożynek Gminnych.
W imieniu własnym dziękuję 
wszystkim osobom, które poświę-
cając swój czas pracowały przy 
organizacji i przygotowaniu.
W imieniu Komitetu Organiza-
cyjnego Dożynek Gminnych w 
Robakowie pragnę podziękować 
wszystkim firmom i osobom pry-
watnym, których pomoc czy to 
natury finansowej, czy rzeczowej 
przyczyniła się do uświetnienia tego 
ważnego dla rolników święta.

Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego

Julia Bartkowiak

Sponsorzy 
Dożynek Gminnych 

Robakowo 2011

-Zakłady Mięsne „Sokołów” 
Robakowo

- Jagrol sp. z o.o.
- Firma Grześkowiak sp. jawna.
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

w Kórniku
- Piechowiak Jarosław

Dziećmierowo
- P.H. „Agromarket” Jaryszki

- Gminna Spółdzielnia 
S. Ch. Kórnik

- Firma LUK-POL
- Wodociągi Kórnickie i Usługi 

Komunalne WODKOM
- Przedsiębiorstwo Autobusowe 

KOMBUS
- Piekarnia Łobza Zaniemyśl

- Kwiaciarnia „Gabi” Robakowo
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młodzieży chętnie lub bez większego zapału 
wróciła do szkolnych ław.

dzięki informacjom przesłanym ze szkół 
sporządziliśmy zestawienie dotyczące ilości 
uczniów i wielkości kadry szkół podstawo-
wych i gimnazjów naszej gminy. Z poniż-
szych informacji dowiedzą sie tez państwo 
jakie remonty wykonano w szkołach w czasie 
wakacji, oraz jakie dwie duże inwestycje 
oświatowe rozpoczna się już niebawem.

Szkoła Podstawowa 
im. jana Wójkiewicza w Radzewie

Liczba uczniów ogółem to 153.
W poszczególnych klasach: punkt przedszkolny 
- 23, kl. 0 - 23, kl. I - 15, kl. II - 19, kl. III - 12, 
kl. IV - 15, kl. V - 21, kl. VI - 25

Kadra: na dzień 01.09.2011 to 17 nauczycieli, 
6 pracowników administracji i obsługi

Prace remontowe wykonane podczas wa-
kacji letnich to:
- remont schodów zewnętrznych (położenie 
nowej glazury),
- naprawa elewacji ściany sali gimnastycznej, 
ocieplenie i otynkowanie,
- malowanie ścian dwóch izb lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa 
im jana Pawła II w Szczodrzykowie

Liczba uczniów ogółem to 518.
W poszczególnych oddziałach: 
kl. „0” - 58, kl. I - 84 kl. II - 77, kl. III - 75,  kl. IV - 78, 
kl. V - 69, kl. VI - 77

Kadra pedagogiczna 34, kadra administra-
cyjna i obsługi 10.

Remonty: w czasie wakacji naprawione 
zostały posadzki na holu, przy salach lekcyjnych 
oraz pomieszczeniu administracyjnym.

Dodatkowo pani dyrektor Barbara Pietrala 
poinformowała nas, że: w tym roku szkolnym 
Szkoła uczestniczy, już po raz drugi, w nowym 
dwuletnim programie RUN (Rozwijanie uczenia 
się i nauczania) w ramach programu Szkoła 
ucząca się, który jest prowadzony przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności.

W bieżącym roku SP w Szczodrzykowie 
uczestniczy również w innowacyjnym projekcie 
E-nauczyciel, zintegrowane środowisko edu-
kacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, 
umiejętności informatycznych oraz kompetencji 
językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego w 
ramach współpracy z UAM w Poznaniu - School 
of English. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodsze klasy będą brały udział w projekcie 
gminnym Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap 
edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu 
Gminy Kórnik - pierwszym krokiem w lepszą 
przyszłość. Projekt finansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoła Podstawowa 
im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej  w Bninie

Do szkoły uczęszcza w sumie 253 dzieci
W oddziałach przedszkolnych 43, w klasach 
I – III - 112 uczniów, a w IV – VI – 98.
 Oprócz klasy III i IV wszystkie oddziały są 

podwójne. 
Grono pedagogiczne składa się z 24 osób, 

w tym pięcioro nauczycieli zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin i pięcioro nowo 
przyjętych. Szkoła zatrudnia 11 pracowników 
obsługi (w przeliczeniu na etaty 8,83).

W czasie wakacji przeprowadzono kapitalny 
remont schodów prowadzących do budynku sali 
gimnastycznej. Cała sala jest już wyremontowa-
na, pozostał tylko kapitalny remont łazienek. W 
budynku szkoły remonty zostaną przeprowa-
dzone w bieżącym roku szkolnym , wiąże się 
to z rozbudową, która ma ruszyć jeszcze w tym 
roku kalendarzowym (więcej szczegółów dalej).

Dla uczniów opracowano szeroką ofertę 
zajęć pozalekcyjnych (28 propozycji). 

Zainteresowaniem cieszy się wprowadzone 
w marcu 2011 r. koło nauki szybkiego bezwzro-
kowego pisania na klawiaturze komputera. No-
wością są zajęcia przyrodnicze i koło plastyczne 
zorganizowane dla klas I – III. Duży nacisk 
położymy w tym roku na zagadnienia umie-
jętności ,,uczenia się”. Najpierw przeszkolimy 
grono pedagogiczne, które dalej zaplanuje pracę 
wychowawczą.  Bardzo zależy nam na zaanga-
żowaniu rodziców w pracę szkoły. Chodzi tu o 
konkretne działania i pomoc na rzecz uczniów, a 
nie tylko o kontrolę. Dziękujemy rodzicom, którzy 

wspierają nas w pracy dydaktyczno- wychowaw-
czej i opiekuńczej. 

Szkoła Podstawowa  
im Tytusa działyńskiego w kórniku

Liczba uczniów ogółem: 487
W poszczególnych poziomach: 
kl. „0” - 50, kl. I - 79, kl. II - 75, kl. III - 68, 
kl. IV - 76, kl. V - 68, kl. VI - 71
Zatrudnionych jest 48 nauczycieli i 16 osób 
obsługi.

Podczas wakacji wykonano: 
- malowanie, barierek i korytarzy parteru i pierw-
szego piętra, 
- wyremontowano salę nr 39
- wymalowane szatnię WF
- dokonano konserwacji wykładzin
- wymieniono jedne drzwi do sali
- wymieniono gabloty na parterze
- dokonano zakupu tablic interaktywnych dla klas

gimnazjum 
im. Władysława Zamoyskiego w kórniku

Liczba uczniów ogółem: 320
Na poszczególnych poziomach: 
kl. I - 111, kl. II - 107, 
kl. III - 102). 
Liczba nauczycieli: 40. 

Pracownicy administracji i obsługi: 9.
Pani dyrektor Marzena Dominiak za naj-

ważniejsze działania w okresie wakacyjnym 
wskazała:
-wymianę drzwi w pomieszczeniach na parterze 
i pierwszym piętrze, 
-remont 2 toalet (jednej „uczniowskiej” i jednej 
dla kadry),
- wymalowanie korytarzy parteru i pierwszego 
piętra,
- przebudowa dawnej szatni WF na salkę dydak-
tyczną do zajęć indywidualnych.

Po raz drugi utworzono klasę o profilu mate-
matyczno-przyrodniczym. Przez trzy lata nauki 
uczniowie tej klasy będą mieli więcej zajęć z wy-
branego profilu. Dla chętnych jest też możliwość 
dodatkowych zajęć humanistycznych.

Zgodnie z wymogami przepisów zajęcia 
językowe będą prowadzone w grupach podzie-
lonych pod kątem zaawansowania uczniów. 

gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 

w Robakowie
Liczba uczniów ogółem: 198
Na poszczególnych poziomach: 
kl. I - 81, kl. II 58, kl. III 59. 
Liczba nauczycieli: 23. 
Pracownicy administracji i obsługi: 7

Przed początkiem roku szkolnego wyko-

nano remonty podłóg w 2 salach lekcyjnych i 
świetlicy, odmalowano hol, świetlicę szkolną, 
gabinet dyrektora i sekretariat, wymieniono drzwi 
na parterze we wszystkich pomieszczeniach. 
Przeprowadzono remont łazienki uczniowskiej 
na parterze, w holu szkoły powstała przyjazna 
recepcja dla gości. W planach - gablota na 
puchary w holu szkoły. W sumie na remonty 
wykorzystano ok. 100 tys. zł. z budżetu szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012  Gimnazjum 
w Robakowie realizuje projekt dofinansowany 
przez UE, o nazwie e- nauczyciel.  Będzie to 
wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania 
w zakresie przedmiotów ścisłych, z wykorzy-
staniem języka angielskiego,  przy współpracy 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Rów-
nież Egzamin gimnazjalny będzie przebiegał w 
nzupełnie nowej formie. 

„jedynka” i „dwójka” 
będą rozbudowane

Rozpoczynają się także dwie poważne 
inwestycje oświatowe.

Bliżej startu jest rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku. Podpisano umowę z 

wykonawcą, Ogrodzono także teren budowy. 
Przy „Jedynce” ma powstać nowe skrzydło 

o powierzchni użytkowej 532 m² (244 m² po-
wierzchnia zabudowy). Na parterze powstaną 
dwie duże sale, jedna mała (np. językowa) i 
pomieszczenia biblioteki. Na piętrze znajdą się 
2 duże i dwie małe sale.

Na poddaszu zaprojektowano 1 dużą salę, 
pomieszczenie biurowe oraz aulę o powierzchni 
100 m².

Z sal znajdujących się w miejscu połączenia 
skrzydła ze starym budynkiem powstaną koryta-
rze, mniejsze sale i sanitariaty.

Pierwszy etap budowy nowego skrzydła  ma 
trwać do ferii zimowych. Drugi etap - połączenie 
wybudowanego skrzydła ze starym budynkiem 
i prace wykończeniowe potrwają przez drugi 
semestr i przyszłoroczne wakacje. Całość ma 
być gotowa na inauguracje roku szkolnego we 
wrześniu 2012 roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bninie 
także ma potrwać do końca sierpnia 2012 roku. 
Na razie trwają ostatnie formalności związane 
z przygotowaniem przetargu. Procedura w tym 
przypadku wymagała dodatkowych obostrzeń, 
gdyż na tę inwestycję otrzymamy dodatkowe 
fundusze z Urzędu Marszałkowskiego.  

Najprawdopodobniej wykonawca zostanie 
wyłoniony jeszcze we wrześniu br. Rozbudowa 
szkoły przebiegnie głównie na przyległej działce. 

Niemniej nastąpi także spora modernizacja po-
zostałej części budynku, w tym najpierw rozbiór-
ka, a potem przebudowa pawilonu wyjściowego. 
Budynek szkolny zostanie przystosowany do 
wyższych standardów ochrony przeciwpożaro-
wej poprzez obłożenie sufitów i belek w starych 
salach płytami ochronnymi. Wymienione zostaną 
drzwi i przebudowana klatka schodowa.

Do 15 marca prace będą prowadzone bez 
bezpośredniej ingerencji w stary budynek. Od 
połowy marca prace ruszą także wpawilonie 
wejściowym. Od 15 maja remont obejmie więk-
szość powierzchni starego budynku. 

Nowe skrzydło będzie miało 576 m² po-
wierzchni użytkowej (384 m²pow. zabudowy).

Po rozbudowie bnińska podstawówka 
będzie miała 11 sal lekcyjnych, bibliotekę, 4 
zespoły toalet dla dzieci (plus jeden dla kadry), 
pokój nauczycielski, szatnię i sklepik, zespół sal 
administracyjnych, archiwum i kuchnię.

Po rozbudowie dwóch szkół przyjdzie kolej 
na budowę nowej placówki w Kamionkach. 
Nadal trwają starania o grunt od Agencji Nieru-
chomości Rolnych.

Opr. ŁG

rozpoczął Się rok Szkolny liceum pod 
nową dyrekcją

oto krótką rozmowę z nową panią dyrek-
tor liceum ogólnokształcącego im. jadwigi 
Zamoyskiej w kórniku i nowopowstałego 
zespołu szkół przy lo Emilią Stanny.

kim jest nowy dyrektor kórnickiego lo?
Nazywam się Emilia Stanny. Mężatka, 

córka gimnazjalistka.
Od 25 lat pracuję jako nauczyciel, 9 lat 

pełniłam funkcję dyrektora szkoły (najpierw w 
szkole podstawowej, następnie w gimnazjum).

Moje wykształcenie to: Studium Nauczyciel-
skie- Poznań, Akademia Wychowania Fizycz-
nego – Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza  
(kierunek biologia)-studia podyplomowe, Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Koninie – Zarządzanie 
Szkołą i Oświatą oraz Nadzór Pedagogiczny-
-studia podyplomowe.

 czy miała Pani wcześniej jakieś zwiazki 
z kórnikiem?

Zawodowo nie miałam związku z Kór-
nikiem.  Odwiedzałam oczywiście Kórnik, 
bo bardzo lubię klimat tego miasta,  zamek i 
arboretum. Teraz chętnie korzystam z oferty 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.

.Proszę opowiedzieć o zmianach jakie 
następują w szkole, czyli w szczególności 
o przekształceniu liceum w Zespół Szkół.

Zgodnie z Uchwałą nr VI/43/IV/2011 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2011 r. z 
dniem pierwszego września utworzono Zespół 
Szkół w Kórniku w skład, którego wchodzą  
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jadwigi 
Zamoyskiej oraz Technikum kształcące w 
specjalności technik logistyk i technik ochrony 
środowiska.

W bieżącym roku szkolnym  uruchomiono 
kierunek technik logistyk oraz prowadzono na-
bór do liceum na dotychczasowych zasadach.

Według stanu na dzień dzisiejszy w Zespole 
Szkół w Kórniku uczy się 173 uczniów.

Kadra pedagogiczna  to 20 nauczycieli. 
Dodatkowo pracownicy administracji to 2 osoby 
oraz 4 pracowników obsługi.

jaką chciałby pani widzieć swoją szkołę 
za kilka lat?

Chciałabym, aby nasi uczniowie nadal 
odnosili sukcesy naukowe i sportowe, aktywnie 
uczestniczyli w życiu środowiska lokalnego, 
kontynuowali naukę na wyższych uczelniach 
oraz pasjonowali się rozwijaniem swoich zdol-
ności i talentów. 

Bardzo ważne, by uczeń i rodzic zawsze po-
strzegał naszą szkołę jako wyjątkowe miejsce, 
w którym zdobywa się wiedzę ogólną i fachową 
, jako miejsce bezpieczne, przyjazne i otwarte 
na  współpracę.

W Zespole Szkół w Kórniku pracują bardzo 
dobrzy specjaliści. Wspólnie  przygotowujemy 
plan rozwoju szkoły. Zatem, wyczerpująco 
o efektach naszej działalności dydaktyczno-
-opiekuńczo-wychowawczej w 2011/2012 będę 
mogła opowiedzieć końcem roku szkolnego.

Życzymy sukcesów uczniom oraz 
kadrze liceum pod Pani przewodnictwem.

Powodzenia!
Rozmawiał ŁG

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szczodrzykowie

Uczniowie „Jedynki czekają na rozbudowę szkoły 
(w tle ogrodzony plac budowy)

Dyrektor Marzena Dominiak wita w nowym roku szkolnym 
uczniów II klasy kórnickiego Gimnazjum
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Sponsorzy festynu Rodzinnego 
„PoŻEgNANIE lATA NA WESoŁo” 

Szczodrzykow 27.08.2011r.
– Firma złotniczo-jubilerska Grzegorz Błaszak, Kórnik
– KWIACIARNIA „PŁOMYK”, Kórnik
– Zajazd NON STOP , Gądki
– SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNY Andrzej Zwierzyniec-
ki, Maciej Lehmann Kórnik
– MOTOMAX, Kórnik
– INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA Mag-
dalena Kubaczyk-Łoś, Kórnik
– Buszkiewicz Krzysztof - Pracownia złotnicza
– STUDIO URODY „IMPRESJA” Julia Sibińska-Siejak i 
Jagoda Niciecka, Kórnik
– PHU „KAROT” Robert Taciak, Kórnik
– SKLEP PRZEMYSŁOWY Renata Miszczyk, Kórnik
– PHU KATARZYNA WLAZŁY, Kórnik
– SOUN OF SILENCE Piotr Sarnowski, Kórnik

– SMYK SKLEP WIELOBRANŻOWY Elżbieta Kerber, Kórnik
– PIZZERIA PICCOLO, Kórnik
– Firma Handlowa „Anna” sp. jawna Maciej Małecki, 
Antonina Małecka, Anna Naglewicz, Kórnik
– USŁUGI SZKLARSKIE Krzysztof Paweł Matuszczak, 
Szczodrzykowo
– SKLEP ODZIEŻOWY,Kórnik
– RESTAURACJA PIZZERIA „CASABLANCA”, Bnin
– SKLEP WIELOBRANŻOWY KRAUZE ALINA, Książ Wlkp-
-sklep Kórnik
– P.H.ALPO ZOOLOGIA WĘDKARSTWO, Kórnik
– Sklep Wielobranżowy a b c Ewa Robińska, Kórnik
– ZAKLAD FRYZJERSKI Robert Fludra, Kórnik
– Zakład Lodziarski – Restauracja Formanek Małgo-
rzata, Kórnik
– KM PARTNER Kinga Kowal, Kórnik
– Salon Urody SYLWIA Sylwia Kanciak,Kórnik
– WULKANIZACJA I SPRZEDAŻ OPON Artur Gruszczyński, 
Kórnik

– KWIACIARNIA Danuta Perdoch, Kórnik
– F.H.U. „PRASA” Broniewski Stefan, Kórnik
– SWAT Artur Kotecki (kwiaciarnia), Kórnik
– APTEKA Lewicka, Nowak, Przybylski, Kórnik
– DRZEWA KRZEWY OZDOBNE P. Lewandowska, Kórnik
– STUDIO FRYZJERSKIE „ANNA”, Szczodrzykowo
– SKLEP BAJKA Krystyna Kaiser, Kórnik
– Sklep Wielobranżowy OBUWIE-ODZIEŻ Antoni Mar-
ciniak, Kórnik
– PHU MOTOOIL Krystian Kowalski, Kórnik
– CENTRUM MEBLOWE, Kórnik
– GMINNE CENTRUM INFORMACJI w Kórniku
Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach i 
organizacji Festynu
Rada Sołecka Wsi Szczodrzykowo 
oraz Firma SYSTEMCONTROL

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

wieści Sołeckie
Błażejewko

Sołtys Andrzej Duda informuje, że pod 
koniec sierpnia została dokończona budowa 
chodnika pomiędzy osiedlem bloków a os. 
Mikołajki. Zdaniem sołtysa chodnik jest piękny, 
posiada jeden podjazd dla wózków inwalidzkich 
i dziecięcych, a obok są schody.

Na ulicy Kasztanowej rozpoczęła się bu-
dowa kanalizacji deszczowej. Na placu zabaw 
wykonywane są drobne porządki - podczas 
weekendów trwają naprawy. Sołtys Andrzej 
Duda mówi, iż jeszcze w tym roku jesienią 
planowane są nasadzenia drzew i krzewów na 
placu zabaw i obok osiedla mieszkaniowego.

Trwają przygotowania do zebrania wiejskie-
go, które odbędzie się pod koniec września. 
Zostanie ono poświęcone podziałowi funduszu 
sołeckiego na 2012 rok.

konarskie
Sołtys Józef Bartkowiak był inicjatorem 

rowerowych pielgrzymek na Odpusty Parafii 
Narodznai NMP w Tulcach. W tym roku ze 
względów zdrowotnych nie mógł przewodzić 
tekiej czwartej już pielgrzymce organizowanej 
przez Radę Sołecką. Zatem poprowadził ją 
członek RS – Czesław Stępniak. Do Tulec w 
niedzielę, 4 września pojechało 15 mieszkańów 
Konarskiego. Po powrocie odbyli spotkanie dys-

kusyjne w świetlicy wiejskiej, 
podzielili się swoimi wraże-
niami. Poczęstunek dla nich 
przygotowały członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Skrzynki
Stowarzysenie „Otwarte 

Skrzynki” w sobotę, 3 wrze-
śnia zorganizowało nad Je-
ziorem Skrzyneckim „Poże-
gnanie Lata”. Na akordeonie 
przygrywał pan Czesław. 
Uczestnicy imprezy wspólnie 
śpiewali. Było ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.

Sołtys Beata Bruczyńska informuje, że w 
czwartek, 15 września w świetlicy w Borówcu 
odbędzie sie zebranie wiejskie mieszkańców 
Skrzynek. Zostanie poświęcone przyjęciu 
uchwały określającej podział funduszu sołec-
kiego na 2012 rok. Mieszkańcy będą mogli też 
przedstawić propozycje inwestycji, problemy 
dotyczące wsi.

Szczodrzykowo
Sołtys Ireneusz Majchrzak mówi o festynie 

– „Zakończeniu Wakacji” zorganizowanym 

przez Radę Sołecką, który odbył się w sobotę, 
27 sierpnia. Głównym sponsorem tej imprezy 
przeprowadzonej z dużą pompą była firma 
„Syscontrol” z Kórnika. Podczas festynu dopi-
sała frekwencja.

Uczestnicy imprezy mieli okazję zobaczyć 
pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP 
Kórnik. Strażacy zaprezentowali wydobywanie 
rannego z samochodu, który został pocięty.

Dla dzieci były atrakcje: zamek, trampolina, 
piłki. Trzy drużyny młodzieżowe – dwie ze 
Szczodrzykowa, jedna z Pierzchna rozegrały 
turniej piłki nożnej. Odbyła się też loteria fanto-
wa, w której każdy los wygrywał. Uczestniczyli w 
niej mieszakńcy za całej gminy Kórnik. Nagrody 
ufundował główny sponsor.

Sołtys Ireneusz Majchrzak informuje, iż w 
połowie września odbędzie się zebranie wiej-
skie dotyczące podziału funduszu sołeckiego 
na 2012 rok.

Szczytniki
Sołtys Łukasz Kwas informuje, że w 

poniedziałek, 5 września odbyło sie zebranie 
wiejskie, na którym omwiano podział funduszu 
sołeckiego na 2012 rok.

Biernatki
Sołtys Anna Plucińska mówi, że Urząd 

Miejski w Kórniku wykupił grunt umożliwiający 
dojście do placu zabaw. Niestety, nie można w 
tamtym miejscu organizować festynów, gdyż 
nie ma światła...

W środę, 14 września odbędzie się w 
świetlicy o godz. 19 zebranie wiejskie. Zosta-
nie na nim m. in. omówiony podział funduszu 
sołeckiego na 2012 rok.

Robert Wrzesiński

28 sierpnia br. w sołectwie Prusinowo 
obyły się z inicjatywy Rady Sołeckiej, 
Sołtysa Łukasza Duszczaka – Dożynki 
Prusinowo 2011. Wśród bardzo wielu 
atrakcji znalazły się różne zmagania m.in. 
w pchaniu olbrzymiego balotu słomy na 
czas. Można było skorzystać z przejazdu 
bryczką. Oczywiście nie zabrakło atrakcji 
dla najmłodszych: dmuchana zjeżdżal-
nia, trampolina i wiele innych atrakcji. 
Wieczorem obyła się zabawa taneczna. 
Serdecznie gratulujemy profesjonalnego 
przygotowania imprezy!

Robert Jankowski – KCI  

dożynki w pruSinowie

W dniu 27 sierpnia Sołtys, Pani do-
rota dłubała, Rada Sołecka wsi czołowo 
oraz mieszkańcy wsi zorganizowali 
spotkanie kończące tegoroczne waka-
cje i lato.

Boisko, które we wcześniejszych miesią-
cach obsadzono roślinami oraz przygotowa-
no krąg ogniska i drewniane ławki posłużyło 
jako miejsce spotkań i imprez dla naszej wsi. 

Przed „Pożegnaniem lata” rozstawiono 
namioty i stoły do „biesiadowania”, trampo-
linę, stół do ping-ponga, kącik z jedzeniem 
oraz sprzęt muzyczny, by od godziny 15 
rozpocząć imprezę „integracyjną”. 

Na dzieci czekały niespodzianki - malowa-

nie twarzy, mecz piłkarski z udziałem zarówno 
młodszych chłopców jaki i dorosłych, skoki na 
trampolinie, gra w ping-ponga. 

Każdy mógł zjeść pyszne ciasta upie-
czone przez mieszkanki Czołowa, napić się 
kawy i ze smakiem skosztować pyszną zupę 
gulaszową. Spotkanie było bardzo udane i 
nie było chwili w której ktoś się nudził, dzieci 
biegały z wielkimi uśmiechami na twarzy a 
Panowie bardzo intensywnie grali w piłkę 
nożną. 

Po „wielkim meczu” czyli  około godziny 
17:30 rozpoczęto rozpalanie ogniska i pie-
czenie kiełbasek. 

Mimo, że ten dzień zapowiadał się  bardzo 

upalnie, co do wczesnych godzin popołudnio-
wych się sprawdziło,  niestety późnym wie-
czorem przerwał intensywny deszcz i wiatr. 

W szybkim tempie złożono sprzęty i 
każdy, przemoczony do suchej nitki, rozszedł 
się do domu.

Jedno jest pewne -z uśmiechem wszyscy 
będą wspominać „taniec w deszczu” i plano-
wać następne takie spotkania. 

Pani Sołtys i Rada Sołecka dziękuje 
Wszystkim mieszkańcom za przybycie. 

Informujemy również, że 3 września 
zorganizowano wycieczkę mieszkańców wsi 
do Lichenia.

KaK

pożeGnanie lata w czołowie

Ziemniaki z gzikiem, szare kluski z 
boczkiem i kapustą, placki ziemniaczane z 
konfiturą, obieranie ziemniaków na czas, to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie Rada Sołecka 
Mościenicy i „Stowarzyszenie Aktywna Mo-
ścienica” przygotowały w sobotnie popołu-
dnie dla odwiedzających Zagrodę kórnicką. 

   W tym roku organizatorzy zaprosili 
gości do Zagrody kórnickiej na wykopki, 
a skoro wykopki, to nie mogło zabraknąć 
ziemniaków. Były więc ziemniaki w trzech 
osłonach: kulinarnie, artystycznie i sporto-
wo. Każdy mógł spróbować wspaniałych 
smakołyków z ziemniaków, zarówno na 
ostro, jak i słodko, sprawdzić swoje zdol-

ności artystyczne rzeźbiąc w ziemniakach, 
czy sprawdzić swoją celność w rzucie 
ziemniakami do ceberka. 

   Ogromnym zainteresowaniem, za-
równo wśród dorosłych, jak i najmłodszych 
uczestników imprezy, cieszył się warsztat 
garncarski. Pod czujnym okiem pana 
garncarza każdy mógł na kole garncar-
skim ulepić zaprojektowany przez siebie 
wazon, garnek, czy skarbonkę i zabrać na 
pamiątkę. Ci, którzy nie chcieli spróbować 
swoich sił na kole garncarskim, a bardzo 
chcieli mieć wyroby z gliny, mogli je kupić 
u pana garncarza. Obok stoiska garncar-
skiego swoje wyroby polecał pszczelarz, 

gdzie można było zaopatrzyć się w ulubiony 
gatunek miodu. 

   Tłumy, głównie dzieci, gromadziły się 
przy stoisku, gdzie pani według życzenia 
malowała twarz. Były więc kotki, tygryski 
i dalmatyńczyki. Prawdziwe dzieła sztuki.

  Oprócz wspaniałego jedzenia, świetnej 
zabawy, organizatorzy zadbali również o 
dobre samopoczucie gości. Można było 
więc przejechać się bryczką konną po 
okolicy lub popłynąć łódką z ukochaną lub 
ukochanym po szmaragdowym stawie i 
rozmarzyć się słuchając muzyki z katarynki.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

wykopki, czyli popołudnie z zaGrodą kórnicką

P O D Z I E K O W A N I E 
Sołtys wsi Mościenica Emilia Weinert 
serdecznie dziękuje wszystkim uczestni-
kom i organizatorom imprezy integracyj-
nej „Zagroda Kórnicka”, która odbyła się 
w sobotę 20.08.2011 w ogrodzie p. Ziętów 
przy ul. Jesiennej. Kolorowa, smakowita, 
rozgrywająca się w pięknej oprawie ogro-
du zabawa miała na celu pochwałę króla 
polskich stołów – ziemniaka. Królewskie 
ziemniaki otrzymaliśmy od firmy Jagrol.  
Wyśmienitą kapustę i ogórki ofiarowali  
państwo U.M. Przychodzcy.

Serdecznie dziękuję sponsorom. 
Odrębne podziękowania za udział 

w zorganizowaniu imprezy składam 
mieszkańcom Mościenicy, którzy każdy 
wg własnych możliwości, talentu i siły 
przyczynili się do stworzenia tej pięknej 
imprezy. 
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Najpierw zrodził się pomysł, potem usta-
lono datę wyjazdu i wyznaczono trasę. Dnia 
20 sierpnia 2011r. o godzinie 9.00 wyruszy-
liśmy w drogę. Głównym celem wycieczki 
było sprawdzenie kondycji fizycznej naszych 
członkiń oraz poznanie pięknych okolic Wiel-
kopolski. Trasę wyznaczono ze Szczytnik 
przez Kamionki do Rogalina oraz powrót 
przez Daszewice- odległość 30 km w obie 
strony. W czasie jazdy zatrzymywaliśmy się 
na odpoczynek i regenerację sił na leśnych 
parkingach. Na jednym z parkingów w głębi 
lasu podziwialiśmy stojący wśród drzew Krzyż 
Pustelnika z bardzo oryginalnym wizerunkiem 
Jezusa,  wykonanym z gałązki sosnowej. W 
Rogalinie zwiedziliśmy pałac oraz powozow-

nię. Duże wrażenie zrobiła na nas wystawa 
obrazów polskich malarzy , zorganizowana 
w galerii pałacu, a także znane na całym 
świecie skupiska zabytkowych dębów. Po 
zregenerowaniu sił w restauracji  „ Pod Dę-
bami” (deser lodowy, kawa ) wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. Pogoda nam sprzyjała , więc 
z zadowoleniem bez większego trudu poko-
nywaliśmy wyznaczoną trasę. Nie obyło się 
bez niespodzianek. Na  terenie parku rogaliń-
skiego zepsuł się rower p .Renaty, rozpadł się 
na części. Byliśmy jednak  przygotowani na 
taka ewentualność. W błyskawicznym tempie 
zadziałał „ zakład naprawczy” umieszczony w 
samochodzie, który pilotował naszą grupę , 
obsługiwany przez p. Sławka. Awaria roweru 

okazała się poważniejsza i dla p. Renaty wy-
cieczka się zakończyła .Reszta   uczestników 
pojechała dalej. Po szczęśliwym dotarciu do 
Szczytnik cała grupa została zaproszona 
przez państwa Olejniczaków na ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek na ich 
prywatna działkę położoną w pięknej okolicy 
przy lesie. Impreza trwała do godziny 18.00. 
Zmęczeni  , ale pełni  wrażeń wróciliśmy do 
domów.

Podziękowania za pomoc w zorganizo-
waniu wycieczki należą się zastępcy prezesa 
OSP  Szczytniki –  p. Sławkowi  Alankiewiczo-
wi  oraz  p. Markowi Olejniczakowi- kapitano-
wi drużyny piłki nożnej klubu KKS Szczytniki.

Genowefa Błotna

kGw  Szczytniki na wycieczce rowerowej

Dnia 6 września 2011 r. w sołectwie 
Żerniki obyły się wybory uzupełniające do 
Rady Sołeckiej - powodem wyborów była 
rezygnacja 2 osób. Ze względu na nie-
spełnienie warunku zawartego w Statucie 
Sołectwa, jakim jest uczestnictwo 10% 
uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, zebranie zostało zwołane w drugim 
terminie tzn. po upływie 30 minut. Wyborem 
mieszkańców wsi, nowymi członkami Rady 

Sołeckiej zostały panie: Sabina Bogusław-
ska oraz Gabriela Urban. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy samych sukcesów w prac 
w radzie sołeckiej. 

W zebraniu brał udział komendant Straży 
Miejskiej w Kórniku, pan Marek Kaczmarek, 
który przedstawił podsumowanie raportu w 
sprawie utrzymania porządku w Żernikach 
oraz Burmistrz gminy Kórnik, pan Jerzy 
Lechnerowski, który odpowiadał na pytania 

zadawane przez mieszkańców sołectwa. 
W spotkaniu brali udział również przed-

stawiciele stowarzyszenia „Nasz Bnin”: pani 
Anna Bukczyńska, pani Krystyna Janicka 
oraz pan Miłosz Bukczyński  przedstawiając 
informację na temat zapowiedzianych na 
9 października br. konsultacji społecznych 
w sprawie przywrócenia praw miejskich 
Bninowi. 

Robert Jankowski – KCI 

wybory uzupełniające

 odkąd kórnik i königstein w Niem-
czech łączy umowa partnerska, delegacja z 
naszej gminy co roku bierze aktywny udział 
w święcie miasta königstein, zwanym 
Burgfestem, a niemieccy przedstawiciele 
uczestniczą w naszych „kórnickich spo-
tkaniach z Białą damą”. 

W tym roku do Königstein udała się liczna 
delegacja, reprezentowana przez: burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kórniku Macieja Marciniaka i 
radnych Rady Miejskiej w Kórniku, pracowni-
ków Wydziału Promocji Gminy, przedstawicieli 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego oraz 
tegoroczną „Białą Damę” Agatę Kiełpińską. 

   W pierwszym dniu pobytu w Königstein 
nasza delegacja uczestniczyła w otwarciu 
„Burgfestu”, podczas którego pożegnaliśmy 
kończącą swoje roczne rządy w Königstein 
księżniczkę Fionę I, którą gościliśmy w maju w 
Kórniku oraz powitaliśmy nowo wybraną księż-
niczkę Franciskę I. Nowo wybranej księżniczce 
życzyliśmy sukcesów w rządzeniu i oczywiście 
zaprosiliśmy ją na nasze święto do Kórnika.

 Największe wrażenie wywarł na naszej 
delegacji, zwłaszcza na tych, którzy po raz 
pierwszy uczestniczyli w „Burgfeście”, uro-
czysty pochód ulicami miasta. W pochodzie 
co roku biorą udział przebrani w stroje histo-
ryczne przedstawiciele licznych organizacji  i 
stowarzyszeń. Naszą gminę reprezentowała 
w pochodzie „Biała Dama” ze swoją świtą oraz 
przedstawiciele kórnicko-bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, których mieszkańcy Königstein 
witali gromkimi oklaskami. 

Podczas krótkiego, bo zaledwie trzy-
dniowego pobytu w Königstein doszło także 
do spotkania naszej delegacji z Konsul 
Generalną RP w Niemczech panią Elżbietą 
Sobótką, nazwaną „matką chrzestną partner-
stwa Königstein – Kórnik i przedstawicielami 

stowarzyszenia koordynującego współpracę 
gminy Königstein z gminą Kórnik. Na spotka-
niu pani Konsul podkreślała, że najważniejsze 
dla rozwoju i umacniania partnerstwa między 
naszymi gminami jest zaangażowanie obu 
stron. Członkowie stowarzyszenia Königstein 
– Kórnik, jak i burmistrz Lechnerowski obiecali, 

że dołożą wszelkich starań, żeby współpraca 
między gminami opierała się na wymianie 
młodzieży i różnego rodzaju stowarzyszeń, 
co sprzyja nawiązaniu kontaktów osobistych 
i przyjaźni.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

burGfeSt w köniGStein

W niedzielę 28 sierpnia 2011 roku o go-
dzinie 18:00 rozpoczął się finałowy koncert 
Muzyki z Kórnika - edycja 2011. W 2011 
roku w niedzielne popołudnia od 10 lipca 
do 28 sierpnia odbywały się koncerty m.in. 
muzyki poważnej, muzyki klezmerskiej oraz 
spektakl teatralny Teatru na Fundamentach, 
przyciągając wielu miłośników dobrej muzyki 
i sztuki. Wśród gwiazd muzyki poważnej wy-
stąpiły m.in. takie zespoły jak Kapela Zamku 
Rydzyńskiego, Anatevka Klezmer Trio, Bała-
ban Quartet, Kwartet Aulos, Zespół Muzyki 
Dawnej Brill’ante.

Ostatni koncert finałowy był jak podkreślił 
dyrektor festiwalu pan Tomasz Raczkiewicz 
wydarzeniem niezwykłym w naszym regionie, 
a może nawet w całej Polsce ze względu na to, 
że w jednym miejscu, w jednym czasie wystą-
piło trzech kontratenorów. Tymi kontratenorami 
byli od najstarszego: Piotr Łykowski, Tomasz 
Raczkiewicz, Jan Jakub Monowind. Artystom 
akompaniował Zespół Muzyki Dawnej Brill’an-
te w składzie: Marcin Suszycki - I skrzypce, 
Aleksandra Tomasińska - II skrzypce, Michał 
Bryła – altówka, Tomasz Lisiecki – wiolonczela, 
Maria Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn. 

Koncertów mogliśmy posłuchać w ramach 

projektu „Najcenniejsze Klejnoty Kultury – 
Spotkania Kórnickie” współfinansowanego 
przez Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007 – 2013. VII Letni 
Festiwal „Muzyka z Kórnika” jest realizowany 
przez Fundację Zakłady Kórnickie, nad którym 
honorowy patronat objął  Burmistrz  Gminy   
Kórnik Jerzy Lechnerowski. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
www.muzykazkornika.pl - gdzie znajdziecie 
Państwo informacje na temat koncertów oraz 
artystów. Organizatorom gratulujemy profesjo-
nalnej organizacji i bardzo ciekawego doboru 
repertuaru.

Tekst i foto:
 Robert Jankowski - KCI 

finał muzyki z kórnika

W poprzednim numerze kórniczanina pod koniec streszczenia obrad sesji Rm  (str. 4) pisałem o wystąpieniu jednego 
z mieszkańców. ów uznał, że jego wypowiedź została potraktowana „niekonkretnie i nieściśle” i zażądał opublikowania 
poniższego sprostowania (pisownia oryginalna):

„Sprostowanie do zabrania głosu przez mieszkańca: Otóż ścieki wylewające się z kolektora przy biedronce to już roz-
lewisko od lat gdzie unosi się fetor. Ścieki wpływają do jeziora, a po drugiej stronie jest plaża kąpią się ludzie. Zapytałem 
dlaczego wydano na wycieczkę 300 tys zł a nie przeznaczono na naprawę tego ścieku z kolektora przy biedronce. Sprawa 
targowiska to brak: toalety umywalki do umycia rąk bez konsultacji zakup 10 domków które teraz stoją na targowisku a do 
sprzedaży się nie nadają. To prawda 10 lat przy odśnieżaniu bez zapłaty burmistrz chciał zapłacić 1000 zł za pismo bez 
dalszych roszczeń z mej strony. Tak mówiłem o niepotrzebnej sprzedarzy garaży na Reja mogły to zagospodarować wodo-
ciągi które mają samochody pod niebem a 3 razy dobudowywali biura. Także oddanie wody to niepotrzebne, skutki odczuwa 
każda rodzina płacąc wysokie stawki, abonament także ścieki drogie. Minęło 35 dni nie otrzymałem odpowiedzi ani ze strony 
przewodniczącego miejskiej rady także burmistrza czekam na odpowiedź 

Z.K”.
Pan Z.K. (nazwisko znane redakcji) ma oczywiście prawo do wyrażenia własnej opinii. Niemniej muszę sprostować to „sprosto-

wanie”, gdyż znalazła się w nim nieprawdziwa informacja, sugerująca jakoby z budżetu gminy wydano 300 tys. na jakąś wycieczkę. 
Autor sprostowania nie potrafił w rozmowie ze mną sprecyzować o co konkretnie chodziło. Najprawdopodobniej przysluchując sie 
obradom pomylił informacje jakie usłyszał podczas sesji, na której była m. in. mowa na temat 300 tys. przeznaczonych na różne 
działania promujące gminę i o 8 tysiącach, jakie stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie wydało na wyjazd do Humania.

ŁG   

SproStowanie
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Z NoTATNIkA SŁUŻBoWEgo STRAŻY mIEjSkIEj kronika 
kryminalna

Problemy z psami
W dniu 11 sierpnia Strażnicy przewieźli 

do schroniska aż 4 bezpańskie psy. Tydzień 
później funkcjonariusze SM interweniowali 
w sprawie pogryzienia jednego z mieszkań-
ców przez psa. Niestety zwierzę nie było 
szczepione i konieczna była jego obserwa-
cja w punkcie weterynaryjnym. Właściciela 
zwierzęcia ukarano mandatem. Mandatami 
za brak nadzoru nad psami karano także 
dwóch innych mieszkańców w dniach 23 
i 31 sierpnia. W drugim przypadku w Bo-
rówcu pochwycono błąkającego się psiaka, 
po którego po kilku godzinach zgłosiła się 
właścicielka. 

dziwnie się zachowywali ...
11 sierpnia w Robakowie podczas ruty-

nowej kontroli w okolicy Gimnazjum, patrol 
SM zwrócił uwagę na 3 młodych mężczyzn, 
którzy dość dziwnie się zachowywali. Oka-
zało się, że jeden z nich posiada narkotyki; 
został przewieziony do komisariatu Policji, 
gdzie dokonano badania odczynnikiem do 
wykrywania narkotyków. Posiadany przez 
niego susz okazał się być marihuaną.

Pod koniec miesiąca sierpnia interwe-
niowano na boisku w  Borówcu. Na widok 
strażników grupa mężczyzn szybko oddaliła 
się z miejsca.  

W sprawie śmieci ...
11 sierpnia na ul. Młyńskiej inter-

weniowano w związku ze zgłoszeniem 
dotyczącym spalania śmieci. Na miejscu 
zgłoszonego faktu  nie potwierdzono. Kilka 
dni później sytuacja się powtórzyła. 

16 sierpnia interweniowano w Radzewie 
u przedsiębiorcy zajmującego się przetwór-
stwem rolnym. Na miejscu stwierdzono 
spalanie śmieci, plastików itp.; w związku 
z tym na miejscu nakazano ugasić ognisko;  
trwa postępowanie wyjaśniające. Podobnie 
22 sierpnia przyłapano mieszkańca Kórni-
ka na spalaniu śmieci. Winnego ukarano 
mandatem. 

Tego też dnia interweniowano u jednego 
z właścicieli posesji w Kórniku w związku z 
informacją o braku umów na wywóz śmieci 
i ścieków; na miejscu funkcjonariuszy SM 
nie wpuszczono na teren posesji; sprawa 
skierowana będzie do Sądu;

20 sierpnia ukarano mandatem miesz-
kankę Sianowa za śmiecenie w miejscu 
publicznym.

Kilka dni później w Pierzchnie zlokali-
zowano dużą stertę wyrzuconego gruzu 
i mas ziemnych; wobec sprawcy czynu 
wyciągnięto konsekwencje.

30 sierpnia w Biernatkach ukarano 
właściciela posesji za brak umów na wywóz 
śmieci i ścieków

Inne interwencje i działania
18 sierpnia w Dziećmierowie ukarano 

mandatem mieszkańca wsi za wulgarne za-
chowanie się i używanie „niecenzuralnych” 
słów w obecności małych dzieci;

Także tego dnia podczas patrolu zaob-
serwowano uszkodzone znaki drogowe na 
ul. Śremskiej; fakt ten został przekazany 
do wydz. Eksploatacji Urzędu Miejskiego.

Kolejnego dnia w Żernikach patrol SM 
ukarał mandatem mieszkańca wsi za spo-
żywanie alkoholu w miejscu publicznym;

Szesnastokrotnie karano kierowców za 
nieprawidłowe parkowanie. Sankcjonowa-
no także jazdę motorowerem bez kasku. 
Ukarano także  mandatem pieszego, który 
stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym.

17 sierpnia funkcjonariusze SM  uczest-
niczyli w zabezpieczaniu miejsca katastrofy 
drogowej ( zginęło 5 osób) na drodze nr 
434; na miejscu stworzono objazdy.

W niedzielę 21 sierpnia zabezpieczano 
wraz z innymi służbami przebieg dożynek 
gminnych „Robakowo 2011”.

Trzykrotnie interweniowano w sprawie 
martwej zwierzyny; wszystkie miejsca 
oznakowano i przekazano informację do 
firmy utylizacyjnej.

W Gądkach interweniowano w sprawie 
przykrego zapachu; na miejscu zgłaszająca 
osoba nie potrafiła określić skąd ten zapach 
pochodzi.

Na podstawie informacji 
od Straży Miejskiej 

opr. ŁG

Zgodnie z polskimi przepisami o ruchu 
drogowym maksymalne dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi lub wydychanym 
powietrzu wynosi do 0,2 %o (0,1 mg/dcm3). 

Dla przypomnienia:
• 1 kieliszek 20 ml wódki 40%  to stężenie 
alkoholu we krwi 0,11 %o
• 1 kieliszek 200 ml wina ok. 10%  to stężenie 
alkoholu we krwi 0,38 %o
• ½ litra piwa ok. 5 %  to stężenie alkoholu 
we krwi 0,20 %o.

Obecność alkoholu we krwi wywiera 
istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu. 
Niepożądane działanie alkoholu jest zauwa-
żane bezpośrednio po spożyciu, nawet  nie-
wielkich dawek. Zaburzeniu ulegają ośrodki, 
które pełnią najbardziej skomplikowane 
funkcje – analiza i synteza, myślenie logicz-
ne, właściwa koordynacja poszczególnych 
funkcji psychicznych, mających decydujący 
wpływ na wysoką sprawność i precyzję 
czynności wykonywanych przez człowieka. 
Następuje utrata zdolności do samokontroli, 
pojawia się większa pobudliwość, gadatli-
wość, obniżenie napięcia, wzrasta poczucie 
własnej wartości. Zaburzeniu ulegają myśle-
nie, spostrzeganie, uwaga i precyzja ruchów.

Spożycie nawet niewielkich dawek 
alkoholu jest szczególnie groźne dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, gdyż pojawia 
się wtedy nieuzasadniony wzrost zaufania 
do własnych umiejętności kierowania po-
jazdami. Bardzo często prowadzi to do złej 
oceny sytuacji na drodze i podejmowania 
błędnych decyzji.

Statystyki policyjne z ostatnich lat po-
kazują, iż problem prowadzenia pojazdów 
pod wpływem alkoholu, innych używek i 
leków (o czym można m.in. przeczytać w 
„Kronice kryminalnej’ w „Kórniczaninie”) 
jest nadal bardzo powszechny i groźny. W 
Polsce na 100 wypadków przypada 11,1 
osób zabitych, co  daje nam niechlubne 
przedostatnie miejsce w rankingu krajów 
europejskich! W 2009 r. nietrzeźwe osoby 
kierujące pojazdami spowodowały 2428 
wypadków, w których zginęło 282 osoby a 
rannych zostało 3565 osób. 

Badania i diagnozy pokazują, iż jednym 
z czynników mających istotny wpływ na 
kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu 
jest niska wiedza na temat wpływu alkoholu 
na organizm człowieka, a co za tym idzie – 
pośrednio na prowadzenie pojazdu. 

Głównymi przyczynami wypadków 
spowodowanych przez nietrzeźwych kie-
rowców są: 
• niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu drogowego
• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
• jazda po niewłaściwej stronie drogi
• nnieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, 
wymijanie, skręcanie
• nieprawidłowe zachowanie się wobec 
pieszego
• niezachowanie bezpiecznej odległości. 

M. Smolarkiewicz-Maliszewska 
(wykorzystano materiały z wydawnictwa 

„Psychologia transportu i bezpieczeństwa 
ruchu drogowym”, J. Bąk, D. Bąk-Gajda)

WYkAZ ZdARZEń ZAISTNIAŁYcH NA 
TERENIE dZIAŁANIA komISARIATU

PolIcjI W kóRNIkU W okRESIE cZA-
SU od 15.08.2011 do 06.09.2011r.

15 sierpnia w Kórniku doszło do kolizji 
drogowej w której kierujący pojazdem m-ki 
Mercedes o zderzył się z pojazdem m-ki Ford.

16 sierpnia w Kórniku nieznany spraw-
ca wykorzystując nieobecność właścicieli 
dokonał kradzieży blachy dachowej falistej 
ocynkowanej z budynku gospodarczego 
mieszczącego się na terenie ogródka dział-
kowego w Kórniku. 

17 sierpnia w Dziećmierowie kierujący 
samochodem ciężarowym m-ki Volvo wyniku 
niedostosowania prędkości do warunków 
ruchu doprowadził do zderzenia z bramką 
drogową wskazującą ograniczenie dopusz-
czalnej wysokosci pojazdów przy przejeździe 
pod trasą katowicką wzdłuż ul. Dworcowej. U 
sprawcy stwierdzono 1,35 mg./l. alkoholu w 
wydychanym powietrzu.               

19 sierpnia w Kamionkach zatrzymany 
na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy 
RPI KP Kórnik mężczyzna kierował rowerem 
będąc w stanie nietrzeźwości. Wynik badania 
na zawartość alkoholu w wydychanym powie-
trzu: 0.41mg/l .

20 sierpnia  w Kórniku z ul. Krasickiego, 

dokładniej  z klatki schodowej przy drzwiach 
wejściowych do mieszkania nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży roweru URATA koloru 
żółtego. Straty oszacowano na 400 zł.

23 sierpnia w Kórniku skradziono z garażu 
samochód Renault Megane koloru ciemnego 
grafitu, posiadający holenderskie tablice 
rejestracyjne. 

24 sierpnia w Kórniku z parkingu nie-
strzeżonego skradziono Fiat Panda, koloru 
niebieskiego.

27 sierpnia kierujący pojazdem Renault 
Clio nie dostosował prędkości do panujących 
warunków ruchu i doprowadził do zderzenia 
z barierą metalową oddzielającą pasy jezdni,

Także 27 sierpnia w Czmoniu funkcjona-
riusze WRD KMP Poznań zatrzymali mężczy-
znę który kierował motorowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości (1,9 mg/l.)

28 sierpnia w Pierzchnie skradziono po-
jazd Mercedes Sprinter koloru niebieskiego. 
Straty oszacowano na 36,000zł. 

Tego samego dnia z parkingu niestrze-
żonego w Błażejewie skradziono Citroen 
Berlingo. Straty szacuje się  na  50.000 zł. 
W wyniku podjętych czynności pojazd został 
odnaleziony w Poznaniu.

Także tego dnia w Kórniku kierujący 
samochodem osobowym  Mazda 121  dopro-
wadził do zderzenia z Volkswagenem Bora,

Również 28 września na drodze S-11 
kierujący samochodami osobowym Ford 
Mondeo  oraz kierujący samochodem osobo-
wym Ford Escort doprowadzili do zderzenia. 

Czynności wyjaśniające trwają.
29 sierpnia w Kamionkach skradziono 

BMW  X6 koloru czarnego. Wartości strat 
szacuje się na 280.000 zł.

30 sierpnia w Kórniku kierująca pojazdem 
Fiat 170 w wyniku nieprawidłowego manewru 
omijania doprowadziła do zderzenia boczne-
go z samochodem marki BMW.

31 sierpnia kierujący pojazdem Renault 
Trafic w wyniku nieprawidłowego manewru 
doprowadził do zderzenia z samochodem 
Opel Vectra,

1 września w Radzewie nieznani spraw-
cy dokonali kradzieży belek drewnianych 
(więźby dachowej) w ilości 32 szt. o wartości 
około 4000zł. 

3 września funkcjonariusze KP Kórnik 
zatrzymali do kontroli dwóch rowerzystów. 
Obydwaj mężczyźni znajdowali się w stanie 
nietrzeźwości. Wynik badania pierwszego 
mężczyzny wykazał 1,30mg/l a drugiego 
1,15mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

5 września mężczyzna zatrzymany przez 
funkcjonariuszy KP Kórnik na gorącym uczyn-
ku kierował samochodem marki Opel Astra 
będąc w stanie nietrzeźwości. Zanotowano 
u niego 1,96mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Tego samego dnia w Skrzynkach niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży układu wyde-
chowego od samochodu ciężarowego marki 
Mercedes Sprinter Wartość strat 10000zł.

Na podstawie informacji 
z KP w Kórniku

bezpieczeŃStwo rucHu droGoweGo cz. i STRAŻAcY W AkcjI
W drugiej połowie sierpnia i na począt-

ku września kórniccy strażacy odnotowali 
kolejne akcje:
14 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku 
na ulicy Poznańskiej w Kórniku.
17 sierpnia brali udział w podobnej akcji w 
Czmoniu.
21 sierpnia wyjechali do następnej takiej 
akcji na obwodnicy Kórnika w miejscowości 
Konarskie – na trasie do Radzewa.
23 sierpnia gasili pożar śmieci na ulicy Śrem-
skiej w Bninie.
24 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku 
na ulicy Średzkiej w Kórniku.
24 sierpnia zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w Błażejewku.
24 sierpnia usuwali rozlany olej w Kórniku 
na trasie S 11.
25 sierpnia również usuwali plamę oleju na 
trasie Kórnik – Kostrzyn Wlkp.
27 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku 
w Skrzynkach na trasie S 11.
28 sierpnia zabezpieczali miejsce kolizji w 
Radzewicach w gminie Mosina.
28 sierpnia gasili pożar budynku gospodar-
czego przy ulicy Wojska Polskiego w Kórniku.
29 sierpnia zabezpieczali miejsce lądowanie 
śmigłowca LPR w Bninie na Rynku 1.
30 sierpnia mieli taką akcję w Dachowie – na 
ulicy Poznańskiej.
1 września gasili pożar lasu w Czmońcu.
4 września zabezpieczali lądowanie he-
likoptera LPR przy ulicy Poznańskiej 7 w 
Szczodrzykowie.

Oprac. Robert Wrzesiński

ogŁoSZENIE Burmistrza gminy kórnik

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu łącznika ekologicznego w 
obrębach geodezyjnych: Koninko, Kamionki, Szczytniki, Borówiec 
– w gminie Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 
uchwały nr XI/120/11 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu łącznika ekologicznego w obrębach geodezyj-
nych: koninko, kamionki, Szczytniki, Borówiec – w gminie kórnik. 
Przedmiotem planu jest zapewnienie ochrony terenów o wysokich 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz o dużym znaczeniu 
dla gospodarki wodnej gminy, poprzez zakazy zabudowy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
studium w siedzibie Urzędu Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 63-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie 21 dni od dnia wywieszenia 
niniejszego obwieszczenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik.

ogŁoSZENIE Burmistrza gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku Uchwały nr XI/118/2011 z dnia 
26 lipca 2011 r.

w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego  terenu usług oświaty i rekreacji w kamion-
kach, gm. kórnik, rejon ul. mieczewskiej – dz. nr ewid. 406, 407 i 408.

Przedmiotem uchwały, jest przeznaczenie obszaru objętego przystą-
pieniem na tereny o podstawowej funkcji usług oświaty i rekreacji.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległo-
ści 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od daty 
wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Bur-
mistrz Gminy Kórnik.



14 nr 15/2011 9 września 2011r. 15

k
U

lT
U

R
A

k
U

lT
U

R
A

Rozpoczynamy czwarty sezon działalności  
Kórnickiego Ośrodka Kultury.  Nie zabraknie  w 
nim sprawdzonych w ubiegłych latach projek-
tów artystycznych, jak i nowych przedsięwzięć. 
Oto szczegółowa oferta projektów, warsztatów, 
cyklicznych imprez z uwzględnieniem adresata, 
jego wieku, umiejętności i zainteresowań. Tak, 
jak w roku ubiegłym pomoc w realizacji zaofe-
rowali plastycy, literaci, aktorzy, choreografowie, 
śpiewacy i korepetytorzy muzyczni oraz insty-
tucje kulturalne.

metafora plastyczna.
1.  Pracownia ceramiczna dla młodzieży i 

dorosłych.
Projekt stanowi połączenie działalności 

edukacyjnej, warsztatowej z wystawienniczą. 
 Duże zainteresowanie letnimi warsztatami 

ceramicznymi skłoniło do utworzenia Pracowni 
ceramicznej KOK. Zajęcia dla młodzieży i 
dorosłych obejmują zajęcia warsztatowe z za-
kresu ceramiki, toczenia na kole garncarskim, a 
ponadto rysunku, malarstwa, małych form rzeź-
biarskich, aranżacji przestrzeni, multimediów. 

Nowa przestrzeń wystawiennicza, jaką 
jest galeria  ratusza w Bninie, pozwala  na or-
ganizację wernisaży i wystaw, w tym pokazów 
tworzenia obiektów plastycznych na żywo, pro-
jekcji multimedialnych oraz wystaw autorskich.

Prowadzenie Piotr Mastalerz – rzeźbiarz 
i ceramik. 

Zajęcia w czwartki 16.00 - 19.00
Zapisy: 503016249, 515229660, 

0618170891 lub mail: kok@kornik.pl . 
Termin rozpoczęcia warsztatów 22.09.2010, 

godz. 16.00
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych.
 Pamiętając, że XXI wiek to era multime-

diów, nie zapominamy  o tradycyjnym warsz-
tacie. Bez niego najlepsze nawet gadżety 
elektroniczne pozostaną martwe. Właśnie 
dlatego, nim po nie sięgniemy, KOK proponuje 
zajęcia z podstawowych dziedzin sztuki - ma-
larstwa, grafiki, rysunku, rzeźby. Zapoznanie z 
narzędziami wykorzystywanymi w poszczegól-
nych dziedzinach  oraz wybranymi technikami 
stanowić będzie wstęp do działań multimedial-
nych.Takie świadome łączenie różnych technik 
pozwoli uzyskać określone metafory plastycznej 
na miarę XXI wieku.    

Prowadzenie  Sylwia Grabarczyk
Zajęcia w środy godz.16.30-19.00. 

Zapisy  889829732, 515 229 660, 
0618170891 lub mail: kok@kornik.pl.   

Termin rozpoczęcia warsztatów 7 września 
2011 r. o godz. 16.30 

metafora dźwiękowa.
1. Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej 
Projekt edukacji muzycznej, nauki śpiewu 

piosenek biesiadnych i rozrywkowych dla 
wszystkich grup wiekowych. 

Spotkania przy kawie i słodyczach w czwart-
ki od 18.00 do 20.00. 

Prowadzenie Alina Staniecka Wilczak. 

Zapisy  515 229 660, 0618170891 lub mail:   
kok@kornik.pl.

2. Warsztaty Piosenki Dziecięcej Projekt 
edukacji muzycznej obejmujący naukę technik 
wokalnych, ruchu scenicznego, doboru reper-
tuaru zgodnego z możliwościami dziecięcego 
wykonawcy.

Prowadzenie Ewa Wodzyńska – muzyk
3.  Nauka gry na gitarze. 
Zajęcia prowadzone indywidualnie. Są 

płatne.  Prowadzenie Daria Pawłowicz. Brak 
wolnych miejsc.

Uwaga! Nowa grupa. Prowadzenie Ewa 
Wodzyńska – muzyk  

Terminy zajęć do ustalenia pod nr tel. 
607661613

metafora ruchowa:
1. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 

dla młodzieży szkolnej  w wieku od 7 lat. Nauka 
tańców narodowych i regionalnych, piosenek i 
przyśpiewek ludowych   Prowadzenie Mariusz 
Zieliński – choreograf, Krystyna Polachowska 
– korepetytor muzyczny.

Zajęcia we wtorki od 17.30 do 19.00 . 
Zapisy tel. 722005353, 515 229 660, 

515251339       
2. Pracownia Rytmiki i Tańca dla dzieci i 

młodzieży szkolnej w wieku 6-10 lat 
 Prowadzenie Krystyna Polachowska.  
Zajęcia we wtorki 16.30 -17.30. 
 3. Klub miłośników tańca towarzyskiego, 

tańca MTV, street dance, hip-hop i innych. Zaję-
cia dla dzieci szkolnych, młodzieży gimnazjalnej 
licealnej oraz dorosłych  

Prowadzenie Damian Wasiuta tancerz i 
choreograf tel. 696835205 

Od 5 września 2011:
Zajęcia w poniedziałki: 
16:30-17:30 Latin Hip Hop gr. open (zajęcia 

solo)
17:30-18:45 Formacja Hip Hop
19:00 - 20:15 Latino Dance gr. open (za-

jęcia solo)
20:30- 21:45 Taniec Towarzyski gr. średnio-

zaawansowana (zajęcia w parach)
 

metafora literacka:
1. Projekt „Warsztaty literackie” z zakresu 

tworzenia krótkich tekstów poetyckich, epickich 
i dramatycznych oraz wykorzystanie gotowych 
tekstów do budowania nowych komunikatów 
literackich prowadzona przez zaproszonych 
literatów i filologów. Oferta skierowana do 
młodzieży gimnazjalnej. licealnej i dorosłych. 

Zajęcia prowadzone   po utworzeniu grupy. 
Zapisy tel. 515 229 660, 0618170891, mail:  
kok@kornik.pl

metafora teatralna:
1. Warsztaty w interpretacji głosowej tekstu 

literackiego oraz nauka podstaw gestu i  ruchu 
scenicznego prowadzone przez aktorów, 
logopedów artystycznych, reżyserów. Zajęcia 
prowadzone w ramach edukacji teatralnej, 
po utworzeniu grupy. Zapisy tel. 515 229 660, 

0618170891 lub mail:  kok@kornik.pl

działania integracyjne i hobbistyczne.
1. Projekt „klub dobrego filmu” two-

rzy grupa miłośników kina w różnym wieku. 
Wspólne seanse oraz dyskusje o kinie, jego 
twórcach i zawartym w dziełach obrazie świata, 
jest ciekawym sposobem spędzenia czasu. W 
tym sezonie nie zabraknie zarówno ambitnych 
dokumentów, jak i ciekawej fabuły.  

 Co drugi piątek miesiąca  od godz. 19.30 w 
siedzibie KOK. Pierwszy seans 7.10.  

2. Projekt „klub miłośników gier logicz-
nych.” 

W swym założeniu jest to kółko dla  pasjo-
natów „łamania głowy” niezależnie od wieku. 
Tematem zajęć są  różnorakie gry logiczne 
– wybrane tak, aby z jednej strony były atrak-
cyjne, dynamiczne i wciągające, a z drugiej 
wartościowe, czyli wymagające zdrowej gim-
nastyki naszych, szarych komórek mózgowych. 
Ważne jest przy tym, aby to „łamanie głowy” 
było przyjemne i ciekawe.  

Oferta dla młodzieży i  dorosłych. 
Prowadzenie Zygmunt Szram. 
Termin spotkań piątek 16.00 do 18.00.
      Zapisy tel. 515 229 660, 0618170891 

lub mail:  kok@kornik.pl

3.  „Warsztaty zabaw rodziców i dzieci”. 
Nowy projekt o charakterze edukacyjnym 

i integracyjnym, polegający na wspólnej za-
bawie rodziców i ich dzieci. W trakcie spotkań 
instruktorzy rytmiki, plastyki, tańca i teatru oraz 
psychologowie i pedagodzy proponować będą 
zajęcia, które pomogą lepiej poznać potrzeby i 
oczekiwania dzieci wobec rodziców i rodziców 
wobec dzieci. Warsztaty mają też stanowić 
swoisty bank wspólnych zabaw  i kreatywnych 
sposobów spędzania czasu w rodzinie.

 Zajęcia w soboty raz w miesiącu. Pierwsze 
spotkanie 1. 10. o godz. 11.00-13.00 

Zapisy pod tel. 515229660, 503016249, 
kok@kornik.pl. Ilość miejsc ograniczona. 

Działalność komercyjna:
1. Artystyczny klub Przedszkolaka 
      Dla najmłodszych dzieci od 2 do 5 lat.   
Na zajęcia składają się: nauka j. angiel-

skiego metodą Helen Doron, plastyka, teatr,   
rytmika, taniec, zabawy integracyjne, imprezy 
okolicznościowe. 

Zajęcia w poniedziałki 10.30 -13.00.  Trwa 
nabór Urszula Sidor 601147267.

Lekcja pokazowa 26.09.br. godz. 10.00 
2. kurs języka angielskiego dla dzieci 

najmłodszych metodą Helen doron. Zajęcia 
w  środy 15.30 do 18.30, czwartek 16.50. 

Prowadzenie Agnieszka Sierpowska-Pa-
bich, tel. 664002540 

3. kurs języka angielskiego dla osób 
dorosłych – poziom podstawowy i średnio-
zaawansowany     

Prowadzenie Ewa Wodzyńska
Zajęcia w piątki 16.30-18.00. i 18.10-19.40, 

tel. 607661613

4. Warsztaty relaksacyjne z muzykotera-
pią dla dorosłych

Zajęcia pozwalające na odprężenie ciała 
i umysłu dzięki ćwiczeniom relaksacyjnym i 
odpowiednio dobranej muzyce skierowane 
do wszystkich zabieganych i zestresowanych 
codziennymi obowiązkami.    

Prowadzenie Ewa Wodzyńska
Zajęcia dla dorosłych raz w miesiącu.
5. Projekt „Salon kulturalny na Pro-

wencie”, czyli koncerty, spotkania autorskie,   
dyskusje.  Sobota lub niedziela okazjonalnie. 

działalność na rzecz integracji sołectw:
1. Pomoc w organizacji i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej, imprez okolicznościowych, 
przedsięwzięć gminnych poprzez nadzór me-
rytoryczny instruktorów danych dziedzin sztuki. 
Okazjonalnie.

 Sławek Animucki, Piotr Mastalerz

zapiSy uczeStników do 
projektów artyStycznycH 

w kórnickim ośrodku kultury w Sezonie 2011/2012.

kórnicki ośrodek kultury zapropo-
nował ciekawy sposób na pożegnanie 
lata: na Prowencie odbyła się biesiada, 
podczas której obok kapeli „jorgusie”, 
atrakcją były piwa z całego świata.

„Jorgusie” przywieźli ze sobą śląski hu-
mor i wesołą muzykę. Część widowni chętnie 
bawiła się przy skocznych dźwiękach jakie 
dochodził ze sceny. Na stoiskach gastrono-
micznych smakołyki przyciągały zapachem. 

Najczęściej jednak odwiedzano stoisko 
z piwem - tym razem nie były to jednak po-
pularne marki, a trunki z małych krajowych 
browarów i innych stron świata. 

Dodatkowo w salach KOKu zaprezen-
towano zbiory Macieja Łukaszczyka - jak 
sam się określa „beerofila”, który zbiera 
etykiety, stare reklamy browarów i piwiarni, 
butelki oraz niemal wszystko, co z piwem 
związane. Pan Maciej opowiedział o swojej 

pasji, zbiorach a także o tym ... jak łatwo 
samemu zrobić piwo.

Gdy „Jorgusie” robili sobie przerwę 
można było wziąć udział w konkursie z na-
grodami (rzuty kapslem, slalomy z kuflem).

Zabawa była niemal tak wesoła jak w 
śląskim „familoku” w Barburkę.

 I ja tam byłem- piwo z miodem piłem.

ŁG 

piwne pożeGnanie lata

   

 
 

II MEMORIAŁ 
MARKA SERWATKIEWICZA 

w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie 
 

Niedziela, 11.09.2011 
Szkoła Podstawowa w Radzewie 

 
 

 9:00 – tenis stołowy (dziewczęta SP, kobiety OPEN, chłopcy SP i GIM) 
 11:00 – tenis stołowy (pozostali) 

 11:00-13:00 – rzut lotką i strzelanie z wiatrówki 
  

Startować mogą wszyscy chętni! 
 

INFORMACJE: KAROL NIEMIER (696 090 964, karolniemier@wp.pl), 
JOLANTA WALCZAK (602 764 832) 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!! 
 

Organizator: 
UKS „Jedynka-Kórnik” – sekcja tenisa stołowego SKS „Sokół” w Radzewie 

Chór Castellum Cantans
zaprasza wszystkich chętnych 

na próby 
w nowym sezonie.

Najbliższe spotkanie: 
13 wrzesnia o godz. 19:30 

w sali Domu Parafialnego w Kórniku
Kolejne próby 

we wtorki i czwarki o godz. 19:30

Więcej informacji 
pod nr. telefonu 505 658 392
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stała zorganizowana  na terenie OSiR w Kór-
niku w okresie od 4.07.2011 do 24.08.2011.

Dzieci skorzystały z trzech wycieczek 
krajoznawczych do Muzeum myśliwstwa w 
Uzarzewie, Palmiarni i ZOO w Poznaniu.

W bieżącym roku dzieci trzykrotnie 
korzystały z pływalni OAZA oraz z miejsca 
przeznaczonego do kąpieli zlokalizowanego 
przy OSiR.

W trakcie NAL dzieci odbyły rejs statkiem 
po jeziorze kórnickim sponsorowanym przez 
Państwo Walczaków.

W czasie trwania NAL dzieci korzystały 
z zabaw, turniejów sportowych, konkursów 
oraz podchodów w lesie.

Dzięki funduszom Gminy Kórnik przeka-
zanym Ośrodkowi Sportu i Rekracji w Kórniku 
i Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie dzieci 
zostały obdarowane upominkami za każdy 
konkurs czy turniej. Dzieci z radością ko-
rzystały z nowego boiska „Orlik”, na którym 
odbywały się zawody sportowe.  Wykorzysty-
wano również zakupiony sprzęt do unihokeja. 
NAL zakończyła się wspólnym ogniskiem z 
kiełbaskami, słodyczam  i napojami. 

Sprawdzona grupa wychowawców pod 
kierownictwem Pani Barbary Radziejew-
skiej opiekowała się dziećmi w grupach. W 
początkowej fazie trwania NAL na zajęcia 
zgłaszało się około 90 dzieci dziennie. W 
zajęciach NAL-u uczestniczyło około 200 
dzieci z Kórnika i Bnina.

Uczestnictwo tak dużej grupy dzieci w 
zajęciach NAL 2011 potwierdza celowość i 
potrzebę organizacji zajęć letnich dla dzieci 
w latach następnych.

Ryszard Bartkowiak
-pracownik OSiR

Sprawozdanie opiSowe nal 2011

W terminie od 25-31 sierpnia w  Przedszko-
lu nr 2 „Cztery Pory Roku” odbywały się  zajęcia 
Tygodnia Adaptacyjnego dla naszych nowych 
przedszkolaków. Panie bardzo się starały, aby 
te dni upłynęły w radości, zabawie i przyjaznej 
atmosferze. Celem tygodnia adaptacyjnego był 
łagodny strat dzieci w  naszym przedszkolu. 
Jednak pomimo rozstania z rodzicami dzieci 
odznaczyły się wielką odwagą. W nagrodę, 
31 sierpnia odbyło się uroczyste „Pasowanie 
na przedszkolaka” urozmaicone wspólnymi 
zabawami, pląsami i tańcami z rodzicami. Do-
datkową atrakcją dla dzieci był występ Klubu 
Rodzica działającego w naszym przedszkolu, 
który zaprezentował bajkę pt; ”Kot w butach”. 
Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Na wszystkich czekała 
także wieeeelka słodka niespodzianka – 
przepyszny tort! Wszystkim przedszkolakom 
i ich rodzicom gratulujemy i do zobaczenia 1 
września!!!

Izabela Kobielak – Przedszkole nr 2 
„Cztery Pory Roku”

Od 1 września przy ulicy Młyńskiej 39 
działa w Kórniku nowe niepubliczne Przed-
szkole Bajkowy Dwór.

Już w trakcie dni adaptacyjnych (koniec 
sierpnia) dzieci miały okazję przekonać 
się jak, wspaniała jest zabawa i nauka w 
nowym przedszkolu. Starsze i młodsze  
grupy poznawały nowe Panie, uczyły się 
zasad panujących w przedszkolu, pierw-
szych zabaw i krótkich piosenek. Miały 
też okazję „przećwiczyć” wspólne,  jakże 
smaczne posiłki. Nad wszystkim czuwała 
Pani Dyrektor Agnieszka Askutja.

W najbliższych tygodniach w „Bajkowym 
Dworze” czeka na dzieci wiele atrakcji, 
koncertów, konkursów i ciekawych spotkań. 

Na rok szkolny 2011/2012 mamy jesz-
cze wolne miejsca. Informacja pod nume-
rem telefonu 518 671 759.

Alicja Halama-Zygmanowska

adaptacja w „czterecH poracH roku”

nowe przedSzkole w kórniku

Podczas gdy większość Kórniczan 
leżała na plaży do góry brzuchami  i opa-
lała się, zawodnicy z UKS Dwójki Kórnik 
spędzali razem z kolegami z KS Posnania 
wakacje nad jeziorem w Łężeczkach. 
A były to wakacje niezwykłe, spędzone 
aktywnie i na pewno nikt z nas nie żałuje 
spędzonego tam czasu. Kiedy 17 sierpnia 
po jakże „długiej”, półtoragodzinnej po-
dróży dotarliśmy na miejsce, nikt jeszcze 
nie spodziewał się co go czeka. Zaczęto 
od krótkiego przedstawienia się, przy 
czym okazało się, że znaczna większość 
obozowiczów interesuje się sportem (kto 
by pomyślał, że na obozie sportowym są 
właśnie takie osoby), gra na jakimś instru-
mencie i lubi czytać książki… Następnie 

odbył się trening, całkiem zwyczajny, bo 
szlifowaliśmy swoje umiejętności w judo - 
jak to mają w zwyczaju wioślarze. Jednak, 
żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że od 
wody też nie stroniliśmy. Pływaliśmy gdzie 
się dało: w basenie czy jeziorze. Oczywi-
ście, łodzi też czasem używaliśmy. No, 
może nie czasem, bo niekiedy dwa razy 
dziennie, ale to i tak nic w porównaniu z 
częstotliwością, z jaką uprawialiśmy jakże 
oryginalny sport pt. zbieranie szyszek. 
To wyróżnienie zostało zarezerwowane 
dla nadaktywnych. Kolejną dyscypliną 
było utrzymywanie porządku w pokoju, w 
wielu przypadkach utrzymywany był iście 
olimpijski poziom. Dwa pierwsze miejsca 
zostały zajęte przez domki zamieszki-

wane przez Kórniczan, a ściślej mówiąc 
Kórniczanki - kto by pomyślał! Oczywiście 
na naszym obozie nie mogło zabraknąć 
dobrej zabawy, której ukoronowaniem 
było ognisko, podczas którego niezwykle 
i wszechstronnie utalentowani wioślarze 
prezentowali krótkie skecze mające na 
celu wywołanie chociażby uśmiechu na 
twarzy ogrzewających się zmarzluchów w 
ten zimny, około 20 stopniowy wieczór. Nie 
mogło być inaczej, wygrała kórnicka grupa 
z najczystszego pokoju. W tym momencie 
proponuję zastanowić się nad tym, czy nie 
warto zostać wioślarzem? UKS Dwójka 
Kórnik czeka na chętnych do wspólnej 
zabawy!

Z.S.

wakacje wioślarzy z ukS „dwójka kórnik”

petrit 
ceku 

w zamku
Chorwacki wirtuoz gitary Petrit Ceku 

zagrał w Kórnickim Zamku koncert w 
ramach Polskiej Akademii Gitary. Występ 
miał miejsce 26 sierpnia. 

Artysta zachwycił publiczność delikat-
nością swojej gry. Piękne, grane często 
bardzo cicho frazy fruwały po zamkowym 
holu muskając uszy publiczności, która 
musiała uważać by nieuważnym szmerem 
lub stukiem nie zburzyć budowanego 
nastroju.

Kto przyszedł- nie żałował. A po dar-
mowym koncercie można było pomóc 
dzieciom z hospicjum ofiarując odpo-
wiedni datek. 

ŁG  
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W dniach 22 – 28 sierpnia br. odbyła 
się, z parafii matki Bożej królowej Rodzin w 
Borówcu, pielgrzymka na Ukrainę. Uczest-
niczyło w niej 45 osób w tym trzech księży: 
ks. kanonik Stanisław z kórnika, ks. Zby-
szek – proboszcz z parafii w obornikach i 
Proboszcz parafii borówieckiej ks. grzegorz 
– główny organizator pielgrzymki.

 Grupą pielgrzymkową  zwiedziliśmy wiele 
miejsc kultu religijnego rozpoczynając piel-
grzymowanie od Ziemi Przemyskiej modlitwą 
i Mszą św. w Sanktuarium Męki Pańskiej, u 
stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii 
Pacławskiej. Urzeczeni pięknem i dosto-
jeństwem tego miejsca, w którym mieliśmy 
pierwszy nocleg, wyruszyliśmy na przejście 
graniczne i po krótkiej odprawie znaleźliśmy 
się na pięknej Ziemi Ukraińskiej bliskiej sercu 
Polaków, w miejscach związanych z naszą 
polską historią, niekiedy bardzo tragiczną. 
Za granicą czekał na nas przewodnik – p. 
Włodek z pochodzenia  Ukrainiec, co powo-
dowało, że czasami nasze punkty widzenia 
były rozbieżne. Niemniej historyczne fakty 
przez niego podawane pozwoliły nam na 
odtworzenie przeszłości Polski  związanej z 
tymi miejscami

. Wędrówka po Ukrainie, szlakami historii, 
polskości i kultu religijnego rozpoczęła się 
od Rudek zwiedzaniem Pałacu Fredrów i 
kościoła Wniebowzięcia NMP z grobami 
rodziny Fredrów. Po drodze przejazd do 
Sambora, gdzie obejrzeliśmy piękny ratusz, 
kościół p.w. Ścięcia św Jana Chrzciciela, 
klasztor jezuitów i podążaliśmy do Kamieńca 
Podolskiego, który w latach 1430 – 1793 
należał do Polski i był największą warownią 
na granicy polsko – tureckiej. Znany nam jest 
z opisów walk z Turkami w ,,Trylogii” H. Sien-
kiewicza. Pozostałością z czasów tureckich 
w Kamieńcu jest minaret przy katedrze Św. 
Piotra i Pawła. Minaret  jest nadal z półksięży-
cem, na nim ustawiona jest drewniana figura 
Matki Boskiej. Obok  katedry stoi drewniany 
pomnik Jerzego Wołodyjowskiego w miejscu 

jego pochowku. Miasto jest cudowne, pełne 
zabytków, przepiękne tereny to jak muzeum 
pod otwartym niebem, stworzone przez na-
turę, a o fortecy mówiono, że to ,,baszta ręką 
Boga zbudowana.” W tym  pięknym mieście 
mieliśmy drugi nocleg  w hotelu pod nazwą 
,,Siedem dni.” 

Następnego dnia zwiedzaliśmy Chocim 
znany z historii Polski przede wszystkim 
dzięki doniosłym zwycięstwom nad Turkami 
w 1621 i 1673r. Historia Chocimia jest to 
historia wojen, zwycięstw i klęsk tajemnicza i 
zagadkowa powiązana z  wieloma potężnymi 

imperiami oraz państwami. Toteż w herbie 
dominują wieże forteczne i szable. Oprócz 
murów zamkowych oczy przyciąga wysoka 
cerkiew p.w. Aleksandra Newskiego.

 Dalej droga wiodła nas przez malownicze 
miasteczko Skała Podolska, gdzie historia 
podaje wiadomości o szturmie twierdzy 
przez kozacko – chłopskie oddziały pułkow-
nika  Maksyma Krzywonosa. W krajobraz 
miasteczka wpisał się pięknie stary kościół 
z 1719 r. 

Natomiast z Buczaczem, następnym 
zwiedzanym miejscem, wiąże się sprawa 
niekorzystnego wręcz haniebnego dla Polski 
traktatu z 1672 r., na mocy którego Kamieniec 
Podolski z częścią Podola dostał się Turcji. W 
tym miasteczku fundatorem ratusza (1750 – 
51), kościoła Wniebowstąpienia NMP (1761 
-73) i klasztoru Bazylianów był niezbyt cno-
tliwy Mikołaj Potocki, który za swe grzechy 
ufundował w sumie 77 kościołów. 

W Jazłowcu, w klasztorze sióstr niepoka-
lanek zatrzymaliśmy się na Mszę św., którą 
codziennie w różnych miejscach odprawiali 
nasi Kapłani. Jazłowiec najpierw należał 
do rodziny Buczackich, później sprzedany 
Koniecpolskim, by dalej przechodzić z rąk 
do rąk. Władali nim Walewscy, Lubomirscy, 
Poniatowscy, Potoccy i Błażowscy,  z których 
to ostatni ofiarował go na klasztor.

 Po wyczerpującym i bogatym we wraże-
nia dniu, noclegu udzielił nam hotel ,,Galicja” 
w Tarnopolu. Jest to miasto, w którym w 
2008 roku władze miejskie odsłoniły pomnik 
Stiepana Bandery. Utworzona przez niego 
frakcja OUN- B ponosi odpowiedzialność za 

zorganizowanie ludobójstwa polskiej ludności 
cywilnej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. 

 Czwarty dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy 
obejrzeniem jeszcze raz pięknie usytuowa-
nego Tarnopola i podążaliśmy do Zbaraża, 
gdzie odbyła się Msza św. w kościele Bernar-
dyńskim, a później zwiedzanie zamku waż-
nego dla przeszłości historycznej Polaków, 
opisanej przez Sienkiewicza w ,,Ogniem i 
mieczem”. Swoją najważniejszą rolę odegrał 
Zbaraż  podczas wojen kozackich. 

Po Zbarażu udaliśmy się do rodzinnego 

miasta Juliusza Słowackiego, do Krzemieńca. 
W jego rodzinnym domu – muzeum obej-
rzeliśmy pamiątki i słuchając Pani kustosz 
odnowiliśmy i utrwaliliśmy o nim wiadomości. 
Pod pomnikiem wieszcza przy jego domu za-
paliliśmy znicz. Dużym zaskoczeniem, które 
nas bardzo wzruszyło, była recytacja wier-
szy Juliusza Słowackiego po polsku przez 
chłopców tam mieszkających. Samo miasto 
zauroczyło nas malowniczością, swym poło-
żeniem w głębokiej dolinie, pomiędzy dwoma 
pasmami wysokich i stromych wzgórz. Nad 
miastem wysoko wznosi się góra Zamkowa, 
nosząca imię królowej Bony, a jej wysokość 
wynosi 397m npm. Krzemieniec wraz z 
zamkiem otrzymała królowa Bona w 1536 r. 
i choć nigdy tu nie mieszkała nadała miastu 
szereg przywilejów. Jest tu dużo świątyń 
czynnych do dziś, a mianowicie: 1 monaster, 
7 prawosławnych cerkwi, 1 kościół, 1 cerkiew-
-kaplica grekokatolicka i wiele wyznań. W ko-
ściele rzymsko-katolickim p.w. św. Stanisława 
znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego. W 
Krzemieńcu  urodził się nasz wielki poeta, tu 
się uczył i gdziekolwiek przebywał tęsknił do 
tego miejsca. 

Na naszym szlaku pielgrzymkowym zna-
lazło się miasteczko Poczajów znane w całym 
świecie chrześcijańskim ze słynnego sank-
tuarium maryjnego – Ławry Poczajowskiej. 
Tu  w 1240 r objawiła się M.B. w płonącym 
krzewie zostawiając ślad stopy na skale, z 
którego to miejsca wytrysnęło uzdrawiające 
źródełko. 

pielGrzymka 
na ukrainę

Powstaje wówczas murowana cerkiew 
p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny 
(cerkiew Uśpieńska). Dziś są tu trzy główne 
świątynie i wiele różnych zabudowań: cer-
kiewek, kapliczek, altanek z wieżyczkami 
i złotymi kopułami. Tu tłumnie ściągają 
pątnicy, by się modlić i turyści, by oglądać 
ten niepowtarzalny zespół architektoniczny. 
Przy wejściu do świątyń kobiety muszą mieć 
suknie lub spódnice i przykrycie na głowie.

 Olesko, do którego wiodła nas dalsza 
droga zaskoczyło nas znów polskością. Tu 
się urodził Jan III Sobieski i Michał Korybut 
Wiśniowiecki. Jest tu zamek z przełomu XVI i 
XVII w. wzniesiony na wzgórzu. Od roku 1969 
mieści się tu filia Lwowskiej Galerii Obrazów. 
Jadąc z Oleska zahaczyliśmy o Podhorce, by 
zobaczyć kościół św. Józefa i  obok figurę św. 
Józefa z Jezusem na ręku, który bez niczyjej 
ingerencji zmienia kolor z ciemnego na biały.

 Ostatnim miejscem zwiedzania był Lwów, 
gdzie na dwa noclegi przyjął nas hotel ,,Geo-
rge’a”. Wieczorem po przyjeździe były krótkie 
spacery po pobliskim deptaku, reprezen-
tacyjnej części Lwowa, gdzie króluje Adam 
Mickiewicz, a dalej nieco Taras Szewczenko. 

Niektórzy  wybrali się na  dość odległy, ale 
bardzo piękny dworzec kolejowy i choć mieli 
wiele przygód i wrócili o godz. 24 nie narzekali 
na zmęczenie.

 W pierwszym dniu pobytu we Lwowie 
zwiedziliśmy na wstępie kościół katedralny 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, gdzie w 2001 roku przed obrazem 
Matki Bożej Łaskawej ,,Ślicznej Gwiazdy 
miasta Lwowa,” pamiętającej śluby Jana 
Kazimierza, modlił się nasz polski papież Jan 
Paweł II. My też mieliśmy to szczęście, bo 
dwa razy nasi Kapłani odprawili tu Mszę św. 
Później  spacerując po przedwojennym bruku 
oglądaliśmy ciekawe zabytki  jak: Katedra 
św. Jura, kościoły: Ś. Marii Magdaleny,OO. 
Dominikanów i Bernardynów, Stary Rynek 
z Ratuszem, Arsenał Królewski, siedzibę 
biskupa, (gdzie dwie noce spał Papież, a 
M.B. Trembowleckiej w klasztorze podarował 
korale), cerkwie, piękną  Operę Lwowską i 
wiele innych, których  w tej krótkiej relacji nie 
sposób wymienić. 

 Na następny dzień zostawiliśmy sobie 
Wysoki Zamek i nie żałowaliśmy nóg, by 
wspiąć się 411 m. npm. stromymi schodami 

i zobaczyć cudowną panoramę Lwowa toną-
cego w zieleni. Kończyliśmy pielgrzymowanie 
odwiedzając miejsca pamięci narodowej 
naszej tragicznej przeszłości jak tablice po-
mordowanych profesorów przy Politechnice 
Lwowskiej i najważniejsze miejsce Kwaterę 
Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakow-
skim, na którym spoczywa wielu wybitnych 
Polaków: uczonych malarzy, pisarzy, poetów. 
Nie sposób tu nie wymienić choćby kilku 
nazwisk: znanego matematyka Stefana Ba-
nacha, prof. Politechniki Lwowskiej Karola 
Skibińskiego, Marii Konopnickiej, Gabrieli 
Zapolskiej, Seweryna Goszczyńskiego, 
Władysława Bełzy i innych. 

To był ostatni punkt naszego programu 
pielgrzymki na Ukrainie. Z żalem opuszcza-
liśmy te tereny i podążaliśmy do Dębowca, 
do Polskiego La Salette.

 Przeżyliśmy  w tym cudownym miejscu 
piękne chwile u stóp Matki Bożej Płaczącej i 
procesją wieczorną na Kalwarię Saletyńską 
ze zniczami zakończyliśmy dzień. Tu mieli-
śmy ostatni nocleg i po porannej niedzielnej 
Mszy św. udaliśmy się do domu. 

Opr. Halina Danieluk

leGion 
W sobotni wieczór (27.08.2011 r.) w 

kościele p.w. św. Wojciecha w Bninie oby-
ło się przedstawienie  „Pasja” Wojciecha 
Kopcińskiego „Korzenie Europy”, z muzyką 
Lloyda Webbera. Sztuka ta była już wysta-
wiana kilka razy w Kórniku. W tym roku 
miała zupełnie inny charakter ze względu 
na tragiczną śmierć kilka miesięcy temu 
twórcy oraz głównego reżysera Legionu 
Wojciecha Kopcińskiego. Sztuka ta to 
barwne, wieloobsadowe przedstawienie z 
tańcem, muzyką i śpiewem. Przedstawienie 
było kulminacją warsztatów, jakie od kilku 
lat organizuje Kórnickie Stowarzyszenie Le-
gion dla młodzieży z Kórnika i z całej Polski. 

Tekst i foto: Robert Jankowski - KCI 

członkowie teatralnego stowarzyszenia 
legion, nie po raz pierwszy, spróbowali 
przybliżyć nam postać związaną z zasłużo-
nymi rodami właścicieli dóbr kórnickich. 
Tym razem uczczono rocznicę urodzin 
klaudyny z działyńskich Potockiej, siostry 
Tytusa działyńskiego. 

Szerzej na temat tej „Opiekunki i Muzy 
Poetów” napisała w poprzednim Kórniczaninie 
„liderka” Legionu Anna Witek.

 W niedzielę 4 września podczas mszy 
św. i homilii losy pani Potockiej przybliżył ks. 
proboszcz Eugeniusz Leosz, a delegacja 
uczciła jej jubileusz składając kwiaty przy 
tablicy poświęconej Działyńskim.

Dzień później w Klaudynówce, czyli w miej-
scu urodzenia bohaterki Legioniści przygoto-
wali spektakl o związkach urodzonej w Kórniku 
Muzy ze sławnymi poetami swojej epoki.

Dr Edyta Bątkiewicz z Biblioteki Kórnickiej 
PAN przedstawiła ciekawy referat streszcza-
jący niezwykle barwną biografię Klaudyny 
Potockiej.    

ŁG

w rocznicę urodzin klaudyny
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IA  W sobotę (27.08.2011) na murawie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji na Błoniach  
w Kórniku odbył się już III Ogólnopolski 
Turniej O Puchar Burmistrza Gminy Kórnik. 
W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn w 2 
grupach. Zawody przebiegające w atmos-
ferze fair play wygrała Amica Wronki. Dru-
żyna gospodarzy - podopiecznych trenera 
Michała Rokickiego, Kotwica Kórnik – zajęła 
po emocjonującym meczu miejsce szóste. 

klasyfikacja końcowa turnieju 
ułożyła się następująco:

I miejsce: Amica Wronki
II miejsce: Warta Poznań 99
III miejsce: Warta II Poznań 98
IV miejsce: Przemysław Poznań
V miejsce: Warta I Poznań 98

VI miejsce: Kotwica Kórnik
VII miejsce: Mieszko Gniezno
VIII miejsce: Concord Murowana Goślina
IX miejsce: Olimpia Koło
X miejsce: 1920 Mosina

Za najlepszych zawodników turnieju 
uznani zostali: 
najlepszy strzelec: Cezary Koprucki (Prze-
mysław Poznań)  
najlepszy bramkarz: Krzysztof Pawlak 
(Warta Poznań 99)
Eryk Myszkowski (Amica Wronki)
Patryk Wielgorecki (Mieszko Gniezno)
Dawid Kurminowski (Warta Poznań 99)
Kacper Szymankiewicz (Amica Wronki)
Dawid Nowak (Olimpia Koło)
Mateusz Gawroński (Przemysław Poznań)
Nikodem Fiedosewicz ( Warta I Poznań 98)

Karol Siejak (Kotwica Kórnik) 
Imprezie patronował Burmistrz Miasta i 

Gminy Kórnik, p. Jerzy Lechnerowski, który 
ze względu na wykonywane obowiązki służ-
bowe nie mógł uczestniczyć w turnieju. W 
imieniu Burmistrza turniej otworzył i wręczył 
na jego zakończenie nagrody Sekretarz 
Gminy p. Leszek Książek. W uroczystej 
dekoracji towarzyszył Sekretarzowi prezes 
KSS Kotwica–Kórnik p. Tadeusz  Kuźma.

Organizatorami turnieju oraz fundatora-
mi trofeów sportowych byli: Urząd Miejski 
w Kórniku, OSW Błażejewko, Intermarche 
Kórnik, sklep zoologiczny W. Poprawski, 
Sylwia Galik i Dariusz Wojtasiński, Marpiek, 
Piotr Reiss.

Tekst i foto: Robert Jankowski - KCI 

turniej młodycH piłkarzy

Grali na 
StołacH 

W dniach 19-21 sierpnia w Ośrodku 
Szkoleniowo Wypoczynkowym w Błażejewku, 
rozegrane zostały VI Otwarte Mistrzo-
stwa Wielkopolski w Futbolu Stołowym. 
W turnieju wzięło udział ponad 150 
graczy, w tym goście z Niemiec, Litwy 
i Austrii. W trakcie trwania imprezy 
rozegrane zostało 8 konkurencji. W 
najważniejszych z nich dominował 
obecny Mistrz Świata, Kevin Hundstor-
fer z Austrii, który zwyciężył zarówno w 
Singlu Open jak i w Parach Open. W 
konkurencjach kobiecych nie zawiodły 
poznanianki zwyciężając w Parach ( 
Agnieszka Rutowska i Agata Ćwiąka-
ła), oraz w singlu Agata Ćwiąkała.

Poniżej wyniki wszystkich konku-
rencji :

 Pary open :
1. Alexander Lukas / Kevin Hundstorfer
2. Mateusz Fudala / Przemysław Noga
3. Agata Ćwiąkała / Jacek Wojciechowski

 Single open:
1. Kevin Hundstorfer

2. Jakub Ziencikiewicz
3. Mateusz Fudala

 Pary kobiece:
1. Agnieszka Rutowska / Agata Ćwiąkała
2. Katarzyna Kiczke / Zuzanna Filon
3. Dominika Klukowska / Joanna Boczkowska

 Single kobiece :
1. Agata Ćwiąkała
2. Dorota Wierzbicka
3. Małgorzata Dolata

 Pary miszane (mixty) :
1. Agata Ćwiąkała / Tomasz Poboży

2. Dorota Wierzbicka Kevin Hundstorfer
3. Agnieszka Rutowska Marcin Snopkowski

 Pary Amatorskie:
1. Jan Hońko / Andrzej Kaźmierczak
2. Dariusz Mróz / Marcin Meller
3. Natalia Orszt / Michał Wojtkowski

 2ball :
1. Agata Ćwiąkała / Michał Urbaniak
2. Jacek Raczkier / Filip Kubiatowicz
3. Jakub Ziencikiewicz / Kevin Hund-
storfer

 dyp (draw Your Partner) :
1. Tomasz Poboży / Bartosz Klimowicz
2. Przemysław Otrębski /Jacek Woj-
ciechowski
3. Filip Kubiatowicz / Łukasz Olejnik

 
W imieniu Wielkopolskiej Ligi Piłki 
Stołowej, serdecznie dziękujemy Panu 
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskie-
mu oraz pracownikom Urzędu Miasta 
za wsparcie udzielone przy organizacji 
VI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski. 

Turniej ten już na stałe wpisał się do kalenda-
rza imprez w Polsce, teraz mamy nadzieje 
sprawić, by podobnie było z kalendarzem 
imprez europejskich.

Bartek Kasprzyk

SZPARAgI Z jAjkIEm W koSZUlcE
SkŁAdNIkI – NA 10 oSóB

-szparagi – 1kg
-jajka -10 szt.
SOS HOLENDERSKI :
- masło -0,2kg
-żółtka -8szt.
-sok z 1 cytryny
-sól, biały pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szparagi obieramy i wrzucamy do 

wrzącej wody z dodatkiem soli i cukru (do 
białych szparag dodajemy odrobine octu). 
Po 2-3 minutach gotowania studzimy w 
zimnej wodzie żeby nie straciły koloru jesli 
używamy zielonych.

 Żółtka ubijam na pianę z sokiem z 
cytryny, solą i pieprzem. Wciąż ubijając, 
stopniowo dodaję rozpuszczone i gorące 
masło. Sos powinien być gęsty i puszysty 
o konsystencji majonezu. Żółtka muszą 
być ogrzane do temperatury pokojowej, 
można je też ubijać na parze.

W garnku zagotowujemy wodę z do-
datkiem octu (3 litry wody – 0,2ml octu). 
Jajka osobno wybijamy do miseczki lub 
szklanki i powoli wlewamy do gotującej się 
wody po 2 minutach gotowania – delikatnie 
wyjmujemy i odstawiamy (i tak robimy z 
resztą jajek)

Szparagi podsmażamy na patelni z 
odrobina masła i układamy na talerzu, na 
szparagi wkładamy jajka w koszulkach i 
polewamy sosem holenderskim.

ZAPIEkANY RABARBAR  
Z lodAmI WANIlIoWYmI

SKŁADNIKI - NA 10 OSÓB.
-rabarbar -1kg
-pomarańcz -0,5kg

-cukier -0,2kg
-czerwone wino -0,1ml
-cukier waniliowy -1szt.
-lody waniliowe -1opakowanie (1litr)
KRUSZONKA:
-mąka pszenna -0,2kg
-masło -0,1kg
-cukier -0,1kg

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka wlewamy czerwone wino 

oraz cukier i cukier waniliowy – zagoto-
wujemy. Rabarbar kroimy w kawałki 3cm, 
pomarańcze obieramy ze skórki i kroimy 
na mniejsze kawałki – owoce wrzucamy 
do wina i powoli dusimy – ale nie możemy 
ich rozgotować.

Z masła, mąki i cukru wyrabiamy 
kruszonkę.

Gorące owoce wkładamy do miseczki 
i posypujemy kruszonką, zapiekamy w 
piekarniku do momentu zrumienienia 
kruszonki w temp. 200 stopni.

Przed serwowaniem na gorący deser 
wkładamy wygałkowane lody waniliowe.

Smacznego!
               
                                        

miStrz kucHni poleca
Przemysław czekała który jest szefem kuchni w centrum Innowacji Unilever Poznań, 
oraz zajmuje się gastronomią w Restauracji Hotelu Rodan.
Pan Przemysław zgodził się od czasu do czasu dzielić sie z czytelnikami przepisami kulinarnymi.
oto kolejne przepis. Serdecznie dziękujemy autorowi, a Państwu życzymy smacznego.

Pani 
Karolinie 

Wyrzykowskiej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Dziadka

składają
Zarząd oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego 

w Kórniku

Pani 
Ewie 

Cyrulewskiej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Teścia
składają
Zarząd 

oraz koleżanki i koledzy z
 Banku Spółdzielczego 

w Kórniku

Pani 
Grażynie 

Jabłońskiej  
wyrazy szczerego 

współczucia
z powodu śmierci 

Męża  
składa

Prezes Zarząduoraz koledzy 
i koleżanki z

KPA „KOMBUS”

Uwaga!
Istnieje możl iwość przeprowadzenia darmowych zabiegów 

kastracj i  i  ster yl izacj i  kotów i  psów. 
Więcej  informacj i   w gabinetach weterynaryjnych

Kórnik,  ul .  Młyńska 44, tel .  61 817 01 67 tel .  kom. 607 226 543
oraz

Kórnik,  ul .  Dworcowa 18,  tel .  61 817 02 22; tel .  kom. 601 956 700
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Mimo wakacji, całkiem sporo się działo 
w Uczniowskim Klubie sportowym „TKD-
-Kórnik”. Tuż po zakończeniu roku szkolnego 
dotarła do Nas rewelacyjna wiadomość, że 
nasi juniorzy młodsi: Mateusz Nowak i Jakub 
Posadzy, za doskonały występ na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
zostali powołani do Kadry 
Narodowej Kadetów! Cały 
sezon ciężkiej pracy nie 
poszedł na marne. A za-
czynali jak chyba wszyscy 
w Kórniku, pod okiem Piotra 
Wesołka. Jednak dopiero 
zmiana głównego trenera 
na Andrzeja Bartosiewicza 
pociągnęła za sobą znaczący wzrost po-
ziomu sportowego. Opracowany specjalnie 
dla chłopaków plan szkolenia, pozwolił w 
krótkim czasie na wyeliminowanie wielu 
błędów technicznych oraz naukę taktyki pro-
wadzenia walki sportowej. Mateusz i Kuba 
są tegorocznymi absolwentami Szkoły Pod-
stawowej w Kórniku. Wielokrotnie 
brali również udział w szkolnych 
i międzyszkolnych zawodach 
sportowych przyczyniając się do 
sukcesów Szkoły. Wyróżniali się 
także pod względem nauki. Jakub 
został w tym roku nagrodzony za 
swoje osiągnięcia sportowe i na-
ukowe przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Macieja Marcinia-
ka. Obaj będą od września kon-
tynuować naukę w miejscowym 
Gimnazjum. 

Na zaproszenie sołtysa wsi 
Konarskie p. Józefa Bartkowiaka 
w dniu 16 lipca mieliśmy okazję 
wystąpić z pokazem na Festy-
nie Rodzinnym. Mimo wakacji, 
czwórka taekwondzistów zaprezentowała 
pod okiem trenerki Angeliki Rydlewskiej swoje 
umiejętności. Klub godnie reprezentowali 
Piotr Mikołajczak i Dawid Górka oraz naj-
młodsi adepci Jakub Kozłowski (6 lat) i Mikołaj 
Posadzy (5 lat). W pokazie pomagali również 
rodzice dzieci. Nasz występ mimo skromnego 
składu osobowego wypadł wyśmienicie i 
spotkał się z uznaniem publiczności.

Okres wakacyjny to także czas obozów 
sportowych. Pierwszy obóz, w którym uczest-
niczyli zawodnicy UKS TKD Kórnik odbył 
się w Bornem Sulinowie w dniach 16-27 

lipca. Było to zgrupowanie członków Kadry 
Wojewódzkiej Juniorów. Obecnie do Kadry 
Wielkopolskiej należą Dąbrówka Graczyk, 
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy. Mieli oni 
okazję trenować z czołowymi zawodnikami 
Polski, gdyż jednocześnie z obozem Kadry 

odbywało się zgrupowanie dziesięciu najlep-
szych zawodników z kraju objętych progra-
mem „Talent” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dniach 5-15 sierpnia odbył się obóz 
klubowy w miejscowości Łazy k/Mielna. 
Wzięło w nim udział blisko pięćdziesięcioro 
zawodników z następujących klubów: AZS 

OŚ. Poznań, UKS Taekwondo Środa Wiel-
kopolska, UKS Szakal Jeżyce no i UKS TKD 
Kórnik. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z 
Gminy Kórnik możliwy był udział dziesięciorga 
Naszych zawodników. Byli to: Luiza Rybar-
czyk, Piotr Mikołajczak, Piotr Borowczyk, 
Mateusz Nowak, Jakub Posadzy, Damian 
Jaśkowiak, Borys Michałowski, Mateusz 
Marciniak, Łukasz Nowak i Dawid Smajdor. 
Warto nadmienić, że w obozie wzięła  udział 
Kadra Wojewódzka Młodzików, gdyż Nasz 
trener klubowy Andrzej Bartosiewicz jest 
jednocześnie trenerem KWM. Opiekę na 

obozie stanowił zespół trenerów taekwondo 
w składzie: Andrzej Bartosiewicz – kierownik 
obozu, trener i opiekun grupy najstarszej; 
Piotr Trybuś – trener i opiekun grupy średniej, 
Agnieszka Wróblewska i Natalia Ferenz – 
trenerki i opiekunki grupy najmłodszej. Mimo 

niesprzyjającej pogody obóz 
udał się znakomicie. Gdy 
tylko wychodziło słońce 
uczestnicy obozu udawali 
się na plażę, a podczas 
deszczu czas spędzali na 
treningach, albo na grach 
i zabawach obozowych. 
Ostatniego dnia obozu od-
był się obowiązkowy chrzest 

dla tych, którzy w obozie uczestniczyli po raz 
pierwszy.  

Dzień po obozie w Łazach, w Pogorzelicy 
rozpoczął się kolejny obóz Kadry Wojewódz-
kiej Juniorów. Przez kolejne dni (od 16 do 
27 sierpnia), nasi kadrowicze (Dąbrówka 
Graczyk, Mateusz Nowak i Jakub Posa-

dzy) wylewali „wiadra potu” na 
przygotowanie się do startów w 
nadchodzącym sezonie. Włożony 
na obozie wysiłek zaowocował 
powołaniami na Międzynarodowy 
Turniej Warsaw Cup, który odbę-
dzie się w dniach 9-11 września 
w Warszawie.

Korzystając z okazji infor-
mujemy, że po siedmiu latach 
reprezentowania UKS TKD Kór-
nik, Nasza czołowa zawodniczka 
Dąbrówka Graczyk, aby lepiej 
godzić naukę i sport, od września  
przechodzi do AZS OŚ. Poznań. 
Mamy nadzieję, że będzie się 
tam dalej rozwijać sportowo i w 
miarę możliwości Nas odwiedzać. 

Życzymy wielu medali i braku kontuzji w 
nowym klubie.

Nowy sezon rozpoczynamy od 2 wrze-
śnia. Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy! Przypominamy, że treningi podstawo-
we odbywają się we wtorki i piątki. Szczegóły 
na stronie internetowej Klubu www.tkdkornik.
prv.pl lub pod numerem telefonu: 663 786 
462. Zajęcia w UKS TKD Kórnik dofinanso-
wane są ze środków Gminy Kórnik.

PP

wakacje zawodników ukS tkd kórnik

Młodzi piłkarze wrócili do domów- za-
kończyliśmy obozy przygotowujące do ligi. 

Pierwszy z dwóch obozów odbywał się 
w Mogilnie. Trwał on 7 dni. Chłopcy pełni 
energii rozpoczęli na obozie przygotowanie 
do ligi, która rusza już (!) we wrześniu.

Do Błażejewka, na dziesięciodniowy 
obóz, przyjechało 45 młodych piłkarzy- 
cztery grupy wiekowe, roczniki: 1996/1997, 
1998/1999, 2000-2001 i najmniejsi zawod-
nicy czyli rocznik 2002 i młodsi. Pogoda 
sprzyjała treningom odbywającym się dwa 
razy dziennie, choć w pewnych chwilach 

było nawet zbyt gorąco lub zbyt mokro. Na 
obozie nie mogło zabraknąć sparingów z 
drużynami także przebywającymi w ośrod-
ku. 20 sierpnia podczas trwania obozu trzy 
grupy wiekowe wyruszyły na turniej FWNT 
Mosina Cup 2011. Każda z naszych drużyn 
zajęła tam 2 miejsca. Zgarnęliśmy też sta-
tuetki: Emil Tubacki- najlepszy bramkarz, 
Maksymilian Szymański- najlepszy bram-
karz oraz Bartosz Zgarda - król strzelców. 
Dla najmłodszych były to pierwsze medale 
i statuetki, z którymi większość nie rozsta-
wała się nawet w nocy. Dla maluchów był 

to także pierwszy w życiu samodzielny wy-
jazd. Choć tęsknili za rodzicami, na pewno 
w przyszłym roku znów wyjadą z „Kotwicą”.

Przed nami liga, mamy nadzieję, że 
zdobędziemy wiele bramek, obejrzymy 
mnóstwo ciekawych meczów i unikniemy 
poważnych kontuzji.

Wszystkie wiadomości dotyczące Ko-
twicy Kórnik, terminy treningów, a także 
zdjęcia z obozów znajdują się na stronie 
www.kotwicakornik.pl

W.B.

przyGotowania do liGi

O tym, że Brylant Kórnik rośnie w siłę 
nie świadczy tylko wzrastająca liczebność 
ich członków, ale także coraz częściej po-
jawiające się sukcesy naszych biegaczy na 
arenie polskiego biegania. Na przestrzeni 
sierpnia Brylanty reprezentowały Kórnik na 
wielu imprezach biegowych, od maratonów 
po biegi krótsze i triathlony. Do tych imprez 
zaliczają się przede wszystkim: 32 Masowy 
Bieg im. Józefa Nojiego w Wieleniu, III 
Bieg o Laur św. Wawrzyńca w Słupcy, XX 
Bieg Opalińskich w Opalenicy oraz Energa 
Maraton Solidarności w Gdyni i Maraton 
Koleżeński w Lesznie. 

Masowy Bieg w Wieleniu, który odbył 
się 7 sierpnia, liczący 25 km przebiegał 
tradycyjnie już przez Drawski Młyn, Pęcko-
wo, Drawsko, Krzyż Wielkopolski i Wieleń. 
Bieg jest bardzo sympatyczną, kameralną 
i ciekawą imprezą biegową. Wzięło w niej 
udział 120 biegaczy z różnych zakątków 
Polski- głównie z Wielkopolski, a wśród nich 
dwoje naszych reprezentantów: Józek Mika 
i Marek Szewczyk.

Wyniki 32 masowego Biegu 
im. józefa Nojiego

Wieleń 07.08.2011r 25 km 
44. Józef Mika M-50 - 5  1:54:29 
78. Marek Szewczyk M-50 - 19  2:13:13

Kolejna imprezą, która znalazła się w 
polu zainteresowań naszych klubowiczów, 
była trzecia edycja Biegu o Laur św. Waw-
rzyńca. Ta, też niezbyt liczna impreza na 
dystansie 10 km, przyciągnęła ponad 200 
osób, w tym także dwie osoby z naszego 
grona. 
Wyniki III Biegu o laur św. Wawrzyńca

Słupca 06.08.2011r 10km
78 Baraniecki Zbigniew M-50 
- 8 00:46:52 
126 Sobkowiak Ewa K-40 
- 2 00:51:26 

Ewa Sobkowiak- nasza reprezentant-
ka zajęła 2 miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.

Dwudziesty już Bieg Opalińskich na 10 km, 
zorganizowano także 7 sierpnia, gdzie grono 
biegnących zasiliło dwóch naszych Brylantów.

Wyniki XX Biegu opalińskich
opalenica 07.08.2011r 10km

162 Sobkowiak Ewa K-40-7  
00:52:08
163 Baraniecki Zbigniew M-50 25 
00:52:08

Energa Maraton Solidarności, zorgani-
zowany 15 sierpnia i należący do zwykle 
upalnych maratonów, zaskoczył chyba 
wszystkich zmianą pogody. Tym razem 
ponad pół tysiąca biegnących spotkał 
kilkakrotnie padający rzęsisty deszcz. Tem-
peratura nie przekraczała 23 stopni, zatem 
warunki do biegania okazały się całkiem 
znośne. 5 osób z naszej ekipy ukończyło 
maraton z metą na pięknym gdańskim 
Długim Targu. Dwoje z nich reprezentowało 
barwy Solidarności Wielkopolska, zaś po-
zostali pobiegli w barwach swojego klubu. 
Kolejny tryumf przypadł naszej koleżance 
Ewie Sobkowiak, która stanęła jako pierw-
sza na podium w kategorii wiekowej.

XVII międzynarodowy 
maraton Solidarności:

77 Józef Mika M-50 – 6  03:23:40
335 Ewa Sobkowiak K-45 – 1  04:05:18
336 Zbigniew Baraniecki M- 50- 32  04:05:20
414 Izabella Moskal K- 30- 12  04:21:33
537 Daniel Utrajczak M- 30 – 159  04:53:19

Rozgrywany po raz drugi Maraton 
Koleżeński w Lesznie- niezwykle urokliwy 
z uwagi na przeprowadzoną trasę przez 
nadleśnictwo „Karczma Borowa”-to impre-
za, na którą składa się, oprócz dystansu 
maratońskiego, także półmaraton i minima-
raton (10.4 km), przyciągnął łącznie niemal 
500 osób. Nasze uczestnictwo okazało 
się najbardziej liczne z dotychczasowych 
letnich startów, ponieważ na linii startu 
pojawiło się nas ośmioro na wszystkich 
trzech dystansach. Było to też uczestnictwo 
najbardziej liczne na podium dla Brylantów. 
Po raz kolejny Ewa Sobkowiak stanęła na 
pudle jako pierwsza, także Józek Mika był 
pierwszy też w swojej kategorii. 

maraton
(w kolejności: miejsce, open, na -

zwisko, imię, kategoria miejsce w kategorii, 
czas)  
16 Mika Józef M-50 2/1 3:24:58  
32 Kieslich Mariusz M-40 5 
3:38:50  
73  Baran ieck i  Zb ign iew M-50 12 
4:05:36  
76 - K/5 Sobkowiak  Ewa K-40  2 /1 
4:08:54  
120 - K/11 Gruszecka Agnieszka K-30 4/3 
4:53:45 
124 Utrajczak Daniel M-30 39 
4:55:56 

Półmaraton
107 - K/10 Olejnik Joanna K-30 8 
1:52:41  

Ćwierćmaraton
130 Marek Szewczyk  M-50  11 

1:39:45 
 
O sukcesach w triathlonie Joanny 

Olejnik- byłej Białej Damy, a także naszej 
aktualnej reprezentantki w tej dyscyplinie  
było głośno już w czerwcu, kiedy ukoń-
czyła triathlon w Suszu. Po raz kolejny 
Asia postanowiła zmierzyć się z tego typu 
wysiłkiem i wzięła udział w Mistrzostwach 
Polski Triathlon Tour MTB w Ostrzycach 27 
sierpnia 2011. Tym razem została wicemi-
strzynią Polski w kategorii trzydziestolatek, 
co jest naprawdę dużym sukcesem, a dla 
klubu prawdziwą dumą. Wszystkim twar-
dzielom brylantowym należą się wielkie 
oklaski i gratulacje.

Jesienią na Brylantów czekają kolejne 
wyzwania biegowe, min.: Bieg Lechitów 
w Gnieźnie, Mistrzostwa Polski w Półma-
ratonie w Pile oraz Maraton Warszawski, 
o których także nie zapomnimy napisać. 
Zapraszamy także do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.brylant.blink.pl 

Przygotowali: 
Izabella Moskal i Józef Mika

Sierpniowe SukceSy bieGowe StowarzySzenia 
„brylant kórnik”
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domINAcjA UkS jEdYNkA 
lImARo kóRNIk PodcZAS 

OGólNOpOlsKIej 
olImPIAdY mŁodZIEŻY

Ogromnym sukcesem dla zawodników 
i zawodniczek Limaro Kórnik zakończyła się 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w konku-
rencjach torowych, która odbyła się w dniach 
12-14 sierpnia w Pruszkowie. Po wcześniej-
szym zdominowaniu klasyfikacji klubowej w 
konkurencjach szosowych, młodzi Kórniczanie 
nie pozostawili żadnych złudzeń krajowym kon-
kurentom, kto jest najlepszy w sezonie 2011. W 
Pruszkowie UKS Jedynka Limaro Kórnik zdobył 
105 pkt wyprzedzając kolarskie potentaty jak, 
KTK Kalisz 76 pkt i ALKS Stal Grudziądz 49 
pkt. W jedenastu rozegranych konkurencjach 
młodzi Kórniczanie zdobyli aż sześć medali, a 
w dwóch przypadkach na sześć dekorowanych 
zawodniczek na podium wychodziły aż cztery 
z Kórnika. Na początek rozegrano wyścig na 2 
km dziewcząt, gdzie zwyciężyła Łucja Pietrzak 
z Koźminianki (czas 2:35,17) , ale miejsca 2, 
4, 5, i 6 zajmowały młode Kórniczanki, które 
solidarnie pobiły swoje rekordy życiowe. Alicja 
Ratajczak (2:36,22) , Natalia Radzicka (2:40:26). 
Nikol Płosaj (2:41,61) i Diana Wiza (2:41,72). 
Wiktoria Żegleń zajęła w tym wyścigu 10 m z 
czasem (2:46,49). Tego samego dnia popołudniu 
rozegrano finały na 500m chłopców, gdzie w 
obecności na trybunach wice Burmistrza Kór-
nika Antoniego Kalisza i Prezesa UKS Jedynka 
Seweryna Waligóry, doskonale w tej konkurencji 
zaprezentowała się dwójka zawodników UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, Szymon Rozmiarek 
i Patryk Rajkowski. Ten drugi z czasem 35,12 
sek. długo okupował fotel lidera. Gdy pozostało 
pięciu zawodników do końca wystartował drugi 
Kórniczanin Szymon Rozmiarem i z czasem 
(34,87) wyszedł na prowadzenie. Wtedy na 
pierwszych dwóch miejscach byli kolarze Lima-
ro. Przed ostatni w stawce Łukasz Sacharuk 
(34,94) z Pacificu Toruń rozdzielił naszych 
zawodników a ostatni Mateusz Rudyk z Moto 
Jelcz Laskowice wyjechał najlepszy czas dnia 
(33,87) i tym samym Szymon musiał zadowolić 
się srebrnym medalem a Patryk spadł na naj-
bardziej nie lubiane przez sportowców czwarte 
miejsce. Następnego dnia kolarskie ściganie 
zaczęło się od wyścigu na 500m dziewcząt. To 
był prawdziwy pokaz doskonałego przygotowa-

nia zawodniczek Limaro, które w piątkę stanęły 
na starcie i wszystkie zdecydowanie poprawiły 
swoje rekordy życiowe.  Jako pierwsza z Kórni-
ka wystartowała  Natalia Radzicka (40,62) i od 
razu wyszła na pozycję liderki. Lider zmieniał 
się dopiero jak jechała następna Kórniczanka, 
bo to one po kolei poprawiały najlepszy wynik 
koleżanki. Kolejna z Kórnika Nikol Płosaj jedzie 
(40,31),  następnie Wiktoria Żegleń (39,77). 
Kolejna to Jagoda Garczarek (39,49) a po niej 
Alicja Ratajczak (38,94)!!!. W tym momencie na 
liście z wynikami podopieczne trenera Taciaka 
są na pierwszych czterech miejscach, bo Natalia 
Radzicka spada w między czasie na miejsce 
siódme. Wtedy na starcie staje 100% faworytka 
Pietrzak z Koźminianki, ale już wiadomo że dwa 
medale z tej konkurencji pojadą do Kórnika lecz 
nie wiadomo jakiego koloru. Pietrzak nie jest 
jednak wstanie poprawić naszej najlepszej „cy-
klistki” Alicji Ratajczak, która tym samy zdobywa 
już kolejny tytuł Mistrza Polski, a Pietrzak i z 
czasem 39,28 zajmuje drugie miejsce. Radość 
w obozie Kórnika jest ogromna, a złoty medal 
Alicji pomimo że niespodziewany, ale jak naj-
bardziej zasłużony. Drugiego dnia rozegrano 
jeszcze wyścig drużynowy chłopców na 3km w 
którym Kórniczanie (Szymon Rozmiarek, Patryk 
Rajkowski, Adam Radzicki i Patryk Matuszak) 
pojechali rewelacyjnie (3:24,60) ale wystarczyło 
to tylko na zdobycie czwartego miejsca. Do 
pełni szczęścia (brązowego medalu) zabrakła 
nie cała sekunda. W konkurencji sprintu Olim-
pijskiego Kórniczanie (Rozmiarek, Rajkowski, 
Radzicki) zajęli piąte miejsce tracąc do medalu 
zaledwie…. 0,025 sek. W konkurencji keirin do 
finału A zakwalifikowały się aż trzy zawodniczki 
Limaro, ale dobyty w niej srebrny medal przez 
Alicję Ratajczak w oczach sędziów był nieczysto 
i została ona przesunięta na piąte miejsce w tej 
konkurencji. Czwarta była Diana Wiza a Szusta 

Jagoda Garczarek. Ta ostatnia bardzo dzielnie 
walczyła o swój drugi brązowy medal, tym razem 
w konkurencji sprintu, ale niestety do pełni szczę-
ścia zabrakło centymetrów, a o kolejności musiał 
rozstrzygać foto finisz. Piątem miejsce w sprincie 
zajęła jeszcze Wiktoria Żegleń. Również piąty w 
konkurencji sprintu był Patryk Matuszak, który w 
pięknym stylu wygrał swój wyścig w finale B wła-
śnie o miejsca 5-8. Ostatniego dnia rozegrano 
wyścig punktowy dziewcząt, w którym kolejny już 
trzeci swój, tym razem srebrny medal,  zdobyła 
Alicja Ratajczak. Bardzo bliska „brązu w tym 
wyścigu była Wiktoria Żegleń, która oderwała 
się od stawki rywalek na kilka rund przed metą, 
ale niestety na 50m do końca wyścigu została 
doścignięta, a gdyby udało jaj się dojechać 
stanęła by na trzecim stopniu podium.  Na zakoń-
czenie odbył się wyścig amerykański parami z 
udziałem zeszłorocznych  medalistów Szymona 
Rozmiarka i Adama Radzickiego. Niestety na-
szych zawodników prześladował ogromny pech 
i niezwykła dramaturgia. Najpierw jeden z rywali 
wjechał Szymonowi w tylne koło i zmuszona był 
zmieniać rower. Następnie „złapał gumę: i po raz 
kolejny zmieniał rower, a na koniec Adam wziął 
udział w kraksie i musiał wyścig kontynuować 
mocno „poszlifowany”. Niezwykła ambicja i 
determinacja naszych chłopców zaowocowała 
zdobyciem jednak brązowego medalu, czym 
powtórzyli swój ubiegłoroczny wynik. Niezwykłej 
radości podczas trzydniowych zawodów, jak i na 
sam koniec nie krył współtwórca tych sukcesów 
trener Robert Taciak, gdy z jak sam powiedział 
dla takich chwil warto żyć, a dodatkowa radość 
to, to że cała dziesiątka zawodników z Kórnika 
która zdobywała te niezwykle cenne punkty, to 
są sami jego wychowankowie.     

  
Paweł Marciniak

kolarStwo

Wyniki dzieci do lat 4
1. Stanisław Zimny – Kórnik
2. Mateusz Latanowicz - Borówiec
3. Piotr Kasprzak – Kotlin
4. Jakub Suszczyński – Kórnik
5. Liliana Gabrylewicz – Kórnik
6. Jędrzej Brylewski - Czmoń

dzieci 5-6 lat
1. Michał Sidor - Luboń
2. Maksymilian Kowalewski - Leszno
3. Zosia Dykier - Bnin 
4. Maciej Płonka – Zaniemyśl
5. Pablo Boliwar – Kórnik
6. Józef Chmura - Kórnik

dzieci 7-8 lat
1. Jakub Mazurek – Czapary
2. Krzysztof Krawczyk - Jarocin
3. Kamil Kujawiński – Łódź
4. Zosia Wartecka - Kórnik
5. Anna Osajda – Kórnik
6. Bartosz Golec - Jarocin

dzieci 9-10 lat
1. Maciej Musielak – Jarocin
2. Dawid Kuderczak – Jarocin
3. Michał Przekwas - Biadkii
4. Dawid Wojtysiak - Biadki
5. Mateusz Zieliński – Raszków
6. Krystian Płosaj - Kórnik

kat. Żak 11-12 lat (dziewczęta)
1. Karolina Przybylak - Gostyń
2. Justyna Kukwisz - Jarocin
3. Joanna Golec – Jarocin
4. Joanna Zimoch – Darłowo
5. Julia Tylińska – Jarocin
6. Patrycja Serenak - Darłowo

kat. Żak 11-12 lat (chłopcy)
1. Marcel Musielak - Jarocin
2. Adrian Kupaj -  Kalisz
3. Karol Brzeziński - Golczewo
4. Eryk Strzyż – Kalisz
5. Patryk Wolny – Gostyń
6. Jakub Karwik – Biadki

kat. młodzik 13-14 lat (dziewczęta)
1. Julita Jagodzińska – Victoria Jarocin (13pkt)
2. Marlena Karwacka – Ziemia Darłowska 
(6pkt)
3. Daria Pikulik – Ziemia Darłowska (4pkt)
4. Patrycja Jasińska – Ziemia Darłowska (2pkt)
5. Izabela Puchała – POM Strzelce Kraj. (2pkt)
6. Natalia Jaszczak – KTC Koło (1pkt)
7. Zuzanna Garczarek – Limaro Kórnik (1pkt)

kat. młodzik 13-14 lat
1. Damian Sławek – POM Strzelce Kraj. 
(12pkt)
2. Sebastian Matusiak – KTK Kalisz (12pkt)
3. Remigiusz Komisarek – Panorama No-
wogard (9pkt)
4. Marcin Czyżczewski – KLTC Konin (7pkt)
5. Mikołaj Sójka – KTK Kalisz (6pkt)
6. Kamil Przybyłek – KKS Gostyń (3pkt)

kat. juniorka młodsza 15-16 lat
1. Natalia Radzicka - Limaro Kórnik (21pkt)
2. Alicja Ratajczak – Limaro Kórnik (14pkt)
3. Nikol Płosaj – Limaro Kórnik (7pkt)
4. Diana Wiza – Limaro Kórnik (6pkt)
5. Karolina Komoś - Ziemia Darłowska (4pkt)
6. Patrycja Jacyszyn – Ziemia Darłowska 
(2pkt)

kat. junior młodszy 15-16 lat
1. Paweł Bednarczyk – Baszta Golczewo (19pkt)
2. Szymon Rozmiarek – Limaro Kórnik (13pkt)
3. Marcin Karbowy – Tarnovia (10pkt)
4. Karol Wypych – Baszta Golczewo (10pkt)
5. Piotr Konwa – Trasa Zielona Góra (4pkt)
6. Bartosz Chodyła – KTK Kalisz (4pkt)

kobiety oPEN (juniorka, seniorka)
1. Sabina Napieralska – Ziemia Darłowska 
(23pkt)
2. Katarzyna Kirschenstein _ Ziemia Dar-
łowska (12pkt)
3. Paula Fronczak – Limaro Kórnik (11pkt)
4. Justyna Mazur - Ziemia Darłowska (4pkt)
5. Karolina Jurczak – Limaro Kórnik (1pkt)
6. Dorota Tarczyło – Ziemia Darłowska (1pkt)

kategoria junior 17-18lat
1. Przemysław Kasperkiewicz – (27pkt)
2. Eryk Latoń (12pkt)
3. Jakub Kaczmarek (12pkt) – wszyscy 
KTK Kalisz

  klasyfikacja drużynowa
1. UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik – 28 pkt.
2. Ziemia Darłowska – 27 pkt
3. KTK Kalisz - 26 pkt.

.
oRgANIZAToRZY

Urząd miejski w kórniku
UkS jedynka kórnik

Wielkopolski Związek kolarski
 firma „ lImARo” – mosina

Wielkopolskie Zrzeszenie lZS
ośrodek Sportu i Rekreacji w kórniku

spONsORZY
Urząd  gminy w kórniku

fundacja ZAkŁAdY kóRNIckIE
firma ,,Rowery Antkowiak”

B.c.m. ,,Nowatex - Puszczykowo”
Wielkopolski Związek kolarski

HoTEl - RodAN
,,SHImANo- PolSkA”

firma „EURo BIkE” - Poznań 
firma „kAgo” – kazimierz gogolewski
firma otomoto – grzegorz dąbkowski

firma ,,RABEN”
firma ,,TfP”

motel - NESToR
firma – ZIAjA

dB ScHENkER – P-ń
Państwo Agnieszka i Arkadiusz garczarek

Tomasz Przecinkowski
dariusz Skowroński

wyniki kryterium uliczneGo 2011
 W XIV Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o puchar Burmistrza Kórnika oraz XXXVIII Wielkim Festynie Rowerowym dla Dzieci udział 

wzięło 377 uczestników w tym aż 169 dzieci w wieku od 4-12 lat. Gośćmi honorowymi byli trener kolarskiej Kadry Polski przełajowców 
Jan Antkowiak, oraz założyciel sekcji kolarskiej w Kórniku w 1978 roku Kazimierz Gogolewski. Najmłodszą uczestniczką okazała się 
niespełna dwuletnia Joanna Marczak z Kotlina

Wiecej zdjęć na str. 27

Ekipa Limaro.

Druzna Limaro.

Alicja Ratajczak 
jedzie po „złoto”



26 nr 15/2011 9 września 2011r. 27

sp
O

R
T

  o
g

Ło
SZ

EN
IA

 \ 
IN

fo
R

m
A

c
jE

o
g

Ło
SZ

EN
IA

 
D

R
O

b
N

e

*Lokal do wynajęcia, Kórnik, ul. Dworcowa 10, 26m², klimatyzacja, WC, OC. Tel. 600 275 200
*Udzielam korepetycji z j. polskiego i z j. angielskiego. Tel. 784 703 269
*Poszukuję jakiejkolwiek pracy, może być sprzątanie mieszkań. Tel. 721230867
*Potrzebny jest rowerek dla dziewczynki o niskim wzroscie (6 lat, ). Tel. 721230867
*Przyjmę meble używane- 608 217 113
*Kręgarz, nastawianie kręgosłupa, terapia manualna. Kórnik, ul. Patriotów 3. Rejestracja: 696 843 092
*Kocięta do adopcji - zaszczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia. Wychowane w mieszkaniu, korzystają z kuwety, tel. 609 520 503
*Sprzedam Nokia N79,karta pamięci 4GB,3 wymienne obudowy. Cena 350 zł. Tel. 603882345
*Korepetycje z języka angielskiego i języka polskiego. Tel. 784 703 269
*Oddam w wynajem garaż murowany w Kórniku, os. Staszica, tel. 604-199-993
*Skup macior, tuczników i knurów. Płatności przelewem lub gotówką. Tel.   695 741 504
*Firma Grześkowiak Sp. J. zatrudni mężczyzn na stanowisko: Pracownik produkcyjny. Zgłoszenia: Kórnik-Bnin, ul. Śremska 29 lub praca@surowki.pl.
*Angielski korepetycje - długoletnie doświadczenie, również szkolne. 609 520 503
*Angielski dla dzieci Helen Doron serdecznie zapraszamy Agnieszka Sierpowska-Pabich. Tel. 664 002 540
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 38m², ładne, jasne, nie wymaga remontów. Kórnik, Staszica 16, tel. 502-158-292
*Drewno kominkowe, opałowe. Tel. 607 860 657
*Pilnie poszukiwany grunt rolny z dobrym dojazdem w całej gminie Kórnik. Bank Ziemi/Tel.665-262-626
*Oddam używane, drewniane łóżko dziecięce dł.120cm , tel.660787167
*Poszukuję współnajemcy do lokalu biurowego w centrum Kórnika. Tel. 664 128 071
*Dom w Borówcu nowy, wolnostojący 140/550 z garażem. Tel. 602 214 931
*Skuter „Piaggio” (duży) poj 0,125 cm 15 KM, rok prod. 2004, cena 4600, możliwe raty. Tel. 792 884 454
*Łatę wibracyjną spalinową 1000 zł. Tel. 606 463 172
*Wynajmę mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica o powierzchni 38,1 m², III piętro. Tel. 661 808 523
*Firma handlowa z Kórnika zatrudni kierowcę - magazyniera. Aplikacje proszę wysłać na adres administracja@firmabaltex.pl
*Strzyżenie psów, Kórnik, Plac Powstańców 7. Tel. 604 064 159. Możliwość dojazdu do klienta.
*Strzyżenie psów. Zaniemyśl, ul. Akacjowa 2. Tel. 608 642 499. Możliwość dojazdu do klienta.
*Sprzedam kukurydzę. Borówiec. Tel. 61 8171 416
*Sprzedam żwir, piasek, czarnoziem. tel. 666 395 477
*Sprzedam działkę w Koszutach (1800m²). Tel. 603 785 488, 693 391 438
*Wideofilmowanie, fotograf ślubny. Te. 691 059 054, www.dobrefotowideo.pl
*Wynajmę kawalerkę (przy Parku Kórnickim) od września, pow. 40 m² - nowa, b. ładna z balkonem. Tel. 691 594 747. e-mail: ellen@onet.pl
*Sprzedam mieszkanie 76 m². Błażejewko. Tel. 602 630 597
*Kurki odchowane sprzedam, dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Sprzedam działki budowlane, wielkość dizałki w zależności od potrzeb - Konarskie. Tel. 667 860 884
*Sprzedam skuter marki Futoug, pojemność 50 cm³, rocznik 2006, przebieg 3100 km, cena 1800. Tel. 862 858 738
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Sprzedam suknie ślubne tanio (2 sztuki) ecrue i biała, obie rozmiarm36/38, wys. 164-168. Cena do negocjacji tel. 506490723
*Sprzedam skórzany płaszcz damski rozm. 36-38, wys. 164-168. Wózek 2-funk., głęb/spacer., 2 łóżeczka, rowerek trzykołowy. Tel. 506490723

   WAŻNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
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

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
w godz. wieczornych 997 
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel. 
kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AqUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
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SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

NAKŁAD: 2500 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak, 
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Następny numer kórniczanina ukaże się 23 września  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 16 września 2011 r.

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. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone. 
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Ogłoszenia, które nie zmieściły się w danym numerze będą publikowane w następnym numerze. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać poczta, poczta elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.
 Dane tele-adresowe w stopce redakcyjnej, poniżej.

 XiV oGólnopolSkie kryterium ulicznne 
o pucHar burmiStrza kórnika 

oraz XXXViii wielki feStyn rowerowy dla dzieci



już 90 lat w kórniku istnieje orkie-
stra. Z przerwą podczas okupacji, w 
różnych „wcieleniach”, czasami kilka 
zespołów jednocześnie, ale z tym sa-
mym zapałem grają trąbki, puzony i inne 
„dęciaki”.

Jak wybadał dyrygent współczesnej 
kórnickiej orkiestry Jacek Kozłowski w la-
tach 1920-24 funkcjonowała w Kórniku tzw. 
Orkiestra Obywatelska. Od 1921 do 1924 

przygrywała mieszkańcom tzw. Knyplówka, 
czyli najprawdopodobniej mała orkiestra 
marszowa (złożona z „knypków”?). W la-
tach 1925-31 mieliśmy orkiestrę fanfarową. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z 
Kórnika miało orkiestrę w latach 1926-39, 
a KSM w Bninie swój zespół od 1933 do 
początku okupacji. W latach powojennych 
(1945-56) orkiestrę mieli strażacy OSP. Od 
1958 roku do dziś (i czego życzą wszyscy 

sympatycy oby jak najdłużej) gra nam 
spadkobierczyni tamtych zespołów Orkie-
stra Harcerska- dziś pod dyrekcją Jacka 
Kozłowskiego i pod egidą KOKu.

Z okazji jubileuszu 28 sierpnia br. orkie-
stra zagrała na Podzamczu Zamku Kórnic-
kiego - na tzw. Koncert Promenadowy złożył 
się ciąg szlagierów rozrywkowych i utworów 
patriotycznych.

ŁG

90 lat kórnickieGo orkieStrowania

5 lat parafii w borówcu
Parafia pod wezwaniem matki Bożej 

królowej Rodzin w Borówcu w niedzielę 
21 sierpnia obchodziła jubileusz. jeszcze 
niedawno publikowaliśmy zdjęcia ks. 
proboszcza grzegorza gałkowskiego 
wożącego taczką materiały budowlane na 
nową świątynię... a to już 5 lat minęło od 
ustanowienia nowej parafii. 

Z tej okazji z wizytą duszpasterską do Bo-
rówca przybył ks. biskup Grzegorz Balcerek, 
który podczas uroczystej liturgi wygłosił homilię.

Podczas mszy zaśpiewał gościnnie chór 
Castellum Cantans, a po modlitwie przyszedł 
czas na strawę dla ciała (tradycyjne smakołyki 
z „gara” i z grilla oraz ciasto) oraz rozrywkę, 
jaką corocznie dostarczają występy artystów 
poznańskiej operetki.

Obejżeć można było także wystawę jubi-
leuszową.

ŁG


