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PRZYmIARkI do kolEjNEgo 
fESTIwAlU

25 sierpnia zakończył się Letni Festiwal 
Muzyka z Kórnika. Podczas finałowego 
koncertu prezes zarządu Fundacji Zakłady 
Kórnickie Kazimierz Grzesiak oraz burmistrz 
Jerzy Lechnerowski zadeklarowali współor-
ganizację przyszłorocznej, dziesiątej, jubile-
uszowej edycji festiwalu. Przypomnijmy, że 
trzy ostatnie edycje wspołfinansowane były 
ze środków unijnych.

TAńSZA ENERgIA

27 sierpnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski podpisał umowę z 
PGE Obrót SA na dostawy energii 
elektrycznej w ramach wspól-
nego zamówienia dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Kórnik i 
innych podmiotów. Przetarg na 
te usługi przeprowadzony został 
przez Metropolię Poznań wspól-
nie dla kilku należących do niej 
gmin. Nową umową objęte będą 
administrowane przez samorząd 
obiekty użyteczności publicznej, 
w tym przedszkola, szkoły, OSiR, 
Oaza,  KOK, , remiza OSP, świetlice wiejskie 
i oświetlenia dróg. Dzięki takiemu działaniu 
nakłady na energię elektryczną zmniejszą się 
o około 10-15%.

jUBIlEUSZ SENIoRów

31 września stowarzyszenie Senior z 
Borówca świętowało 10-lecie swojej działal-
ności. Po mszy świętej odprawionej przez ks. 
Grzegorza Gałkowskiego odbyło się spotkanie 
okolicznościowe, podczas którego zaproszeni 
goście, w tym burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
pogratulowali członkom stowarzyszenia suk-
cesów i życzyli powodzenia na kolejne lata.  

RocZNIcA wYBUchU
 II wojNY śwIATowEj

W dniu 1 września br. o godzinie 11:00 
w 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 
władze gminy Kórnik: burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej: przewodniczący Maciej 
Marciniak, radna Julia Bartkowiak, członkowie 

Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympa-
tyków 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej oraz Kombatanci złożyli 
wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
rozstrzelanych 20 października 1939 roku. 

SPoTkANIE w SPRAwIE
 UPAmIęTNIENIA ofIAR 

STAlINowSkIch REPRESjI

3 września w siedzibie Nadleśnictwa 
Babki odbyło się spotkanie w sprawie 
upamiętnienia osób zamordowanych przez 
stalinowski aparat władzy w latach 1945-

1947. Jak wynika z relacji ks. 
Hieronima Lewandowskiego, który 
w latach 1945-1952 był kapelanem 
w więzieniu karno-śledczym przy 
ulicy Młyńskiej w Poznaniu i był 
naocznym świadkiem rozstrzeli-
wań, część ofiar zamordowano i 
pochowano w lasach na Drapałce. 

Badania georadarem i próbne 
odwierty wykonane ostatnio przez 
IPN nie przyniosły potwierdzenia 
informacji, gdzie konkretnie znaj-
dują się szczątki ofiar. 

Z inicjatywy Nadleśnictwa, przy 
wsparciu społecznym powstanie 

koncepcja stworzenia miejsca pamięci (głaz 
z odpowiednim napisem) przy drodze leśnej 
łączącej Robakowo z leśniczówką Drapałka. 
Odsłonięcie monumentu ma nastąpić w roku 
2014. 

Opr. ŁG i RJ

jESSIcA dlA kóRNIkA

29 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
razem z kierownikiem Wydziału Gospodarki 
Finansowej  Marianną Maliną 
podpisali umowę dotyczącą 
przyznania Gminie Kórnik 
środków finansowych z fun-
duszu JESSICA (ang. Joint 
European Support for Su-
stainable Investment In City 
Areas - wspólne europejskie 
wsparcie na rzecz trwałych 
inwestycji na obszarach miej-
skich). Z ramienia Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
umowę podpisał prezes Da-
riusz Kasprzyk.

Dzięki umowie otrzyma-
my nisko oprocentowaną (1 
% w stosunku rocznym) po-
życzkę stanowiącą 75% war-
tości inwestycji związanych z 
zadaniem „Rewitalizacja płyty 
rynku w Kórniku”. Całe zadanie szacowane 
jest na 10 397 559 zł, z czego pożyczka 
pokryje do 7 798 169,25 zł.

Spłata pożyczki rozpocznie się 29 czerwca 
2015 roku, a rozłożona jest ona na 79 mie-
sięcznych rat. 

W tym samym dniu podpisano także 
umowy dotyczące finansowania dwóch innych 

inwestycji: rewitalizacji okolic ul. Za Bramką 
w Poznaniu oraz budowy hali widowiskowo 
sportowej w Pleszewie. 

JESSICA - jest inicjatywą Komisji Europej-
skiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Inicjatywa ta umożliwia państwom człon-
kowskim finansowanie trwałych inwestycji 
na obszarach miejskich. Finansowanie in-

westycji odbywa się w formie 
instrumentów zwrotnych (np. 
pożyczek), dzięki czemu raz 
zainwestowane środki finan-
sowe mogą być wielokrotnie 
wykorzystane. 

Bank Gospodarstwa Kra-
jowego (BGK) w ramach 
inicjatywy JESSICA pełni 
rolę Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Miejskich (FROM) 
dla woj. wielkopolskiego oraz 
miast na prawach powiatu 
woj. pomorskiego. Działając 
jako FROM oferuje inwesto-
rom realizującym projekty 
miejskie preferencyjne wspar-
cie finansowe w ramach ini-
cjatywy JESSICA realizowa-
nej ze środków dostępnych w 

ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych na lata 2007-2013 dla w/w województw. 

Czas 
na 

kabaret!
Umiesz śpiewać, grać, 
masz talent aktorski, 

potrafisz opowiadać oryginalne dowci-
py, układać skecze, 

piosenki, bawić innych 
i bawić się z innymi 

- zapraszamy 
do współpracy: 

stwórzmy KABARET. 

Propozycje, deklaracje, zapytania 
kierować można na adres 
korniczanin@kornik.pl 
lub dzwonić: 601179595
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15 września mija termin płatności wielu 
podatków i opłat na rzecz Gminy Kórnik. 
Z uwagi na to, że w tym roku 15 września 
przypada w niedzielę, bez odsetek daniny 
publiczne zapłacimy również w poniedzia-
łek 16 września. Spóźnialscy, którzy będą 
regulować podatki 17 września i później, 
muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 
odsetek. 

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

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

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

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

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

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

Hanna Kmieciak
Kierownik 

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 Urzędu Miejskiego w Kórniku

kAlENdARIUm PodATNIkA 
gmINY kóRNIk NA Rok 2013

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

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

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

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

15 września pod znakiem podatków

NowY NUmER RAchUNkU BANkowEgo

 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

w dniach od 7 do 11 sierpnia br. 
w Bukowinie Tatrzańskiej odbywały 
się „Sabałowe Bajania”, czyli „47. 
ogólnopolski konkurs gawędziarzy, 
Instrumentalistów, śpiewaków, druż-
bów i Starostów weselnych”, jedna z 
najstarszych i największych imprez 
folklorystycznych w Polsce, na którą 
zaproszona została również delegacja 
z gminy kórnik. Była to trzecia wizyta 
delegacji z kórnika na tym przepięk-
nym święcie, jako gminy partnerskiej 
Bukowiny Tatrzańskiej.

W tym roku nasza delegacja przeby-
wała w Bukowinie Tatrzańskiej zaledwie 
dwa dni, od 7 do 9 sierpnia. Gminę 
Kórnik na „Sabałowych Bajaniach” repre-
zentowali: wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
radne Rady Miejskiej w Kórniku: Julia 
Bartkowiak i Iwona Cupryjak, pracownik 
Wydziału Promocji Gminy Robert Jan-
kowski oraz tegoroczna „Biała Dama” 
Anna Woźnicka.

Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” 
rozpoczęły się w środę uroczystym prze-

jazdem kapel, zespołów regionalnych i 
zaproszonych gości zaprzęgami konnymi 
przez Bukowinę Tatrzańską do Domu Lu-
dowego, przed którym na scenie odbyła 
się uroczystość otwarcia tegorocznego 
festiwalu. W ciągu kolejnych dni na 
scenie przed Domem Ludowym prezen-

towali się najlepsi ludowi wykonawcy z 
całej Polski. Jak co roku „Sabałowym 
Bajaniom” towarzyszył szereg dodatko-
wych imprez.

RJ

na sabałowych bajaniach

Tegoroczne obchody święta miasta 
w partnerskiej gminie königstein w 
Niemczech obchodzone były bardzo 
uroczyście, gdyż odbywały się w ra-
mach jubileuszu 700-lecia uzyskania 
przez königstein praw miejskich. w 
tym roku do königstein na „Burgfest” 
przyjechało wiele delegacji  i gości, za-
równo z Niemiec, jak i zagranicy. gminę 
kórnik na „Burgfeście” reprezentowali 
radni Rady miejskiej w kórniku: Roman 
genstwa, Andrzej Surdyk i mark Bro-
niewski, kierownik wydziału Promocji 
gminy magdalena matelska-Bogajczyk, 
przedstawiciele kórnicko-Bnińskie-
go Bractwa kurkowego z prezesem 
markiem Baranowskim, chór Tutti 
Santii pod dyrekcją jadwigi chałupki 
oraz tegoroczna „Biała dama” Anna 
woźnicka.  

W piątek, 23 sierpnia nasza de-
legacja uczestniczyła w uroczystym 
otwarciu „Burgfestu”, podczas którego 
pożegnaliśmy kończącą swoje roczne 
rządy w Königstein księżniczkę Lisę I 
, którą gościliśmy na „Kórnickich Spo-
tkaniach z Białą Damą” w Kórniku i 
powitaliśmy nowo wybraną księżniczkę 
Carolinę I. Nowo wybranej księżniczce 
życzyl iśmy sukcesów w  rządzeniu 
i oczywiście zaprosiliśmy w imieniu 
burmistrza Lechnerowskiego na nasze 
święto do Kórnika.

W sobotę nasza delegacja wzięła 
udział  w uroczystości  przekazania 
przez burmistrza Königstein Leonharda 
Helma symbolicznego klucza do bram 
miasta nowej księżniczce Carolinie I.

Tradycy jn ie  w n iedz ie lę  nasza 
delegacja uczestniczyła we mszy św. 
w kościele katolickim, podczas której 
zaprezentował się poczet sztandarowy 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowe-
go i wystąpił chór Tutii Santi. Po mszy 
św. odbył się uroczysty pochód ulicami 
miasta, w którym podobnie, jak w la-
tach ubiegłych uczestniczyli przebrani 
w stroje historyczne przedstawiciele 
licznych organizacji i stowarzyszeń. 
Niestety pogoda tego dnia nie dopisała, 
gdyż było chłodno, a na dodatek padał 
obfity deszcz. Pomimo, że ponad dwie 
godziny szliśmy w pochodzie strugach 
deszczu, dobry humor nas nie opusz-
czał.   

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

delegacja z kórnika na „burgfeście” 
w partnerskiej gminie königstein

UwAgA BAdANIA !
Uprzejmie informujemy, że 

ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 
na podstawie porozumień zawartych z 

Urzędem marszałkowskim województwa wielkopolskiego,
 dnia 16 września 2013 o godz. 13:30

w centrum Rekreacji i Sportu oAZA ul. krasickiego 1 kórnik
przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) 

dla mieszkańców gminy, podczas której 
zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat 

rozdane zostaną specjalne probówki 
do przygotowania materiału do badań 

na obecność krwi utajonej w kale 
(profilaktyka raka jelita grubego),

 a w dniu: 27 września 2013
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, 

w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego 
(prostaty).

w badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
miejsce pobierania krwi: centrum Rekreacji i Sportu oAZA 

ul. krasickiego 1 kórnik od godz. 9: 00 do 13: 00
krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

 laborantka pobierająca krew na PSA
 będzie również odbierała probówki z kałem.

  Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!! 
wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy 

oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.

wszystkie badania finansowane są z budżetu
województwa wielkopolskiego
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W dniach 22-26 sierpnia br. w ramach wy-
miany kulturalnej na zaproszenie Mera miasta 
Haapsalu przebywała w Estonii delegacja 
naszej gminy.

Była to rewizyta po pobycie na Dniach Białej 
Damy w Kórniku przedstawicieli merostwa 
tego miasta.

Haapsalu jest 12-to tysięczną miejscowo-
ścią położoną nad Bałtykiem -100km na zachód 
od stolicy Estonii Tallina. To co łączy naszą 
gminę i sprzyjać może wymianie kulturalnej, 
to bliźniacza legenda o ”Białej Damie”. Valge 
Daami-White Lady Festiwal to folklorystyczna 
impreza, przyciągająca do Haapsalu tysiące 
zwolenników kultury ludowej i nie tylko. Impre-
za o odmiennym charakterze od naszych Dni 
Białej Damy i sądzę, że godna naśladowania.

Na ulicach, podobnego w swym wymiarze 
miasta do Kórnika, zlokalizowane są liczne 
stoiska z wyrobami sztuki ludowej, nie trącącej 
„chińszczyzną i jarmarcznością”, znajdujące na-
bywców wśród przybyłych zza miedzy tyle, że 
przez Bałtyk Szwedów i Finów. Nie brakuje też 
Rosjan z Petersburga bo to tylko 250km. W mie-
ście, w trakcie dwóch dni festiwalu, odbywa się 
na trzech estradach około 40 występów różnych 
grup artystycznych. Nie sposób było zobaczyć 
tego, co oferowali gościnni gospodarze, ale to 
co obejrzeliśmy, zachwycało. Główny punkt fe-
stiwalu to operowe przedstawienie, w konwencji 
światło i dźwięk, legendy Valge Daami-Białej 
Damy - w zamkowej scenerii profesjonalny 
występ artystów wraz z amatorskimi chórami 
i tancerzami. Było czym oko i ucho nacieszyć, 
zważywszy na świetną reżyserię spektaklu, 
który zgromadził dwutysięczną publiczność.

Gospodarze pokazali nam również to 
z czego są dumni. Zwiedziliśmy wspaniały 
dom kultury, którego nie powstydziłoby się 
żadne miasto wojewódzkie. odbudowany po 
pożarze dom dziecka wraz ze szkołą, jakiej z 
uwagi na standard wyposażenia, należy życzyć 
dzieciom, które będą uczęszczały do mającej 
powstać szkoły w Kamionkach. No i coś co 
mnie osobiście bardzo ujęło, a mianowicie: 
drogi rowerowe! Miejscowość połączona jest 
100 km drogą rowerową z Tallinem, a wokół 
Haapsalu, jak dociekałem, nie sposób doliczyć 
się dróg i ścieżek rowerowych, po których uwi-
jają się kuracjusze sanatoryjni i nie tylko. Sam 
Mer Haapsalu wyjawił swoją pasję rowerową, 
czego dowodem było spotkanie go na rowe-

rze, podczas gdy wizytował przebieg imprez 
festiwalowych. Nie omieszkałem wspomnieć 
o swoim pobycie w Afryce w ramach wyprawy 
śladami Kazimierza Nowaka, co wzbudziło jego 
zainteresowanie.

Wizyta nad wyraz udana. Zebrane doświad-
czenia z całą skrupulatnością przekażę osobom 
odpowiedzialnym za organizację naszych 
obchodów „Białej Damy”, by odejść od formuły 
jaką w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy w 
Haapsalu , nabrały one innego wyrazu.

O czym ma zaszczyt poinformować Czytel-
ników „Kórniczanina”

v-ce przewodniczący Rady
Miejskiej  Kórnika

Tomasz Grześkowiak     

biała dama z estonii

Valge Daami - czyli Biała Dama

lato 
w czołowie

W okresie wakacyjnym w lipcu zorgani-
zowane były zajęcia dla dzieci w świetlicy 
wiejskiej. Pod okiem pani Beaty licznie 
przybywające dzieci mile spędzały czas. 

Tworząc liczne arcydzieła, piecząc pyszne 
smakołyki, bawiły się we wspólnym gronie. 
Chodziły na spacery do lasu, zbierali jagody, 
a najmłodsi poznawali różne gatunki drzew. 
18 lipca zorganizowany został wyjazd do 
Nowego Zoo w Poznaniu. Na dzieciach 
największe wrażenie zrobiły olbrzymie słonie 
oraz tygrysy. Na zakończenie letnich zajęć 
odbyło się ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

Dnia 31.08. na boisku zorganizowano 
„ZAKOŃCZENIE LATA”. Festyn rozpoczął się 
o godzinie 15:00 Dla dzieci główną atrakcją 
była dmuchana zjeżdżalnia i trampolina. 
Posilić można było się w kawiarence i przy 
ognisku. Zebranym przygrywał zespół Sun-
rise Sunset. Wszyscy świetnie się bawili do 
późnych godzin wieczornych. 

R.D.

Na krótko przed zakończeniem sezonu rowerowego2013,za-
praszamy do  Borówca, jedynej takiej wsi w Polsce,z której troje 
rowerzystów wzięło udział w rajdzie „Śladami Kazimierz Nowaka 
”, która ma własną trasę rowerową „Borowiecki Ring Rekreacyjny-
(BRR), która leży na szlaku rowerowym okalającym gminę Kórnik 
, znaną już wielu amatorom rowerowych eskapad jako „Kórnicki 
Pierścień Rowerowy”(KPR). 

Borówiec jest miejscowością położoną na północ od Kórnika, 
gminy słynącej nie tylko z Zamku Kórnickiego, Arboretum i miejsca 
urodzin noblistki Wisławy Szymborskiej, ale również co jest już 
bardzo współczesne z mistrzyni świata w kolarstwie Katarzyny 
Pawłowskiej, jej  macierzystego klubu kolarskiego Jedynka-Lima-
ro. Gminy, która” kolarstwem  stoi”.

W dniu 15 września o godz. 12:00 spotykamy się w amfiteatrze 
przy kościele. Weźmiemy udział we mszy św., a po jej zakończe-
niu dokonamy „pasowania” proboszcza parafii p.w.Matki Bożej 
Królowej Rodzin ks.Grzegorza Gałkowskiego na KAPELANA 
ROWERZYSTÓW.

Ks.Grzegorzw pelni na ten tytuł zasługuje. Jest uczestnikiem 
imprez rowerowych na BRR. Prowadzi obozy rowerowe. Jest wi-
dywany jak przemierza okoliczne lasy rowerem. Mają motocykliści 
kapelana ks.Edę z parafii w Gułtowy, dlaczego my nie możemy 
mieć swego opiekuna duchowego?!

Po zakończonej uroczystości sołtys wsi Borowiec podejmie 
uczestników zlotu smakowitą grochówką uwarzoną przez p.Bro-
nię, która nie jeden kocioł przygotuje.

O powyższym zawiadamiają
 Sławomir Bajew 

i Tomasz Grześkowiak

rowerem do borówca

wieści 
z biblioteki
Zakończenie Wakacji w Bibliotece
Podczas zajęć, które odbywały się dwa 

razy w tygodniu, dzieci wykonały mnóstwo 
ciekawych prac plastycznych: szyszkowe 
ptaszki, skrzaty, flamingi, malowaną loko-

motywę, kropkowane zwierzątka, gazetowe 
miasto, serwetkowe ptaki, klamerkowe 
motyle, owocowe stworki oraz wiele in-
nych. Frekwencja dopisywała a dzieci po 
każdych zajęciach wychodziły z uśmiechem 
na twarzy i wspaniałymi „arcydziełami” w 
dłoniach. Podczas nich dzieci nauczyły się 
wielu nowych technik wykonywania prac 
plastycznych, rozwinęły się manualnie i 
usłyszały wiele wierszy i opowiastek z mo-
rałami. Do zobaczenia już za rok.

Informujemy również, że od września 
Biblioteka Publiczna w Kórniku wraz ze 
Szkołą Językową Pani Sandry Szary - „LIN-
GUOTEKA” – organizują „ENGLISH FOR 
KIDS”, naukę języka angielskiego dla dzieci 
w wieku od 6 do 9 lat. Liczba miejsc ograni-
czona dlatego proszę zapisywać dzieci pod 
numerem telefonu - (61)8-170-021. 

KaK

i

w wieku od 6 do 9 lat
na zajęcia językowe:

24 września / wtorek

godzina - 16:30

17 września / wtorek

1 października / wtorek

8 października / wtorek

ZAPISY pod nr tel: (61)8-170-021

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza 

"ENGLISH FOR KIDS"
"ANGIELSKI DLA DZIECI"

 w dniach:                                      

DZIECI SZKOLNE

III RowERowY  RAjd gwIAŹdZISTY 
 lIdERA ZIEloNEj wIElkoPolSkI

„SZlAkIEm kóRNIckIEgoPIERścIENIA RowERowEgo”
dNIA  8  wRZEśNIA  2013 R.                            

1. Cele rajdu:
- Poznanie tras Kórnickiego Pierścienia Rowerowego i fragmentu 
Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, Pierścienia Poznańskiego
- Upowszechnienie czynnego wypoczynku i turystyki
- Integracja braci kolarskiej
2. Uczestnictwo:
- Rajd odbędzie się w dniu 8 września 2013 roku na każdej trasie 
(około 50 km)
 - Zbiórka:  godz. 9.00 w trzech punktach:
- parking internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp, ul. 
Kosynierów 2a,
- parking przy GOKiR Zaniemyśl, ul. Sienkiewicza 3 [chętni z gminy 
Kórnik muszą dojechać do Zaniemyśla i stamtąd startują]
-parking przy hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 
ul. Szkolna 1
I Trasa: Zaniemyśl - Jeziory W. – Kaleje – Czmoń – Radzewo – 
Konarskie – Bnin –    Kórnik
II  Trasa: Środa Wlkp. – Jarosławiec – Kromolice – Pierzchno – 
Runowo – Szczodrzykowo - L. Drapałka – Dziećmierowo - Kórnik
III  Trasa: Mosina – Rogalin – Świątniki – Radzewo – Czmoniec – 
Czmoń – Bnin – Kórnik

     Trasy powrotne według uznania najkrótszą drogą.
Zgłoszenia  na rajd przyjmują w terminie do 6 września 2013 r.: 
- Komandor rajdu- Jerzy Skarbecki, tel: 28 57 150, 
gokir@zaniemysl.pl
- Lider Zielonej Wielkopolski, tel.61-285-24-70, 
biuro@liderzielonejwielkopolski.pl
-Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, tel.:  61-813-29-03 
(dla chętnych z Mosiny) 
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w kórniku prężnie działa stowarzysze-
nie biegowe „Brylant”, które organizuje 
imprezy biegowe, wspólne treningi, a jego 
członkowie rywalizują w biegach w kraju i za 
granicą. Na stałe do kalendarza kórnickich 
imprez wpisał się już półmaraton poświę-
cony pamięci bł. jana Pawła II. „Brylanty” 
organizują maraton na lednicę. Ale dotych-
czas w kórniku maratonu jeszcze nie było.

w tym roku po raz pierwszy stowa-
rzyszenie zorganizowało w naszej gminie 
bieg na klasycznym dystansie  42,195 km. 
Bieg był zarazem setnym maratonem dla 
członka kórnickiego Brylanta józefa miki. 
jubilat podzielił się z kórniczaninem swoimi 
refleksjami.  (Łg)

II Leśny maraton i półmaraton z „Brylantem 
Kórnik” oraz mój ukończony 100–tny maraton 
dobiegły końca i jak to zwykle bywa czas na 
podsumowanie, refleksję i plany.  

Kilka zdań wprowadzenia
W zeszłym roku zrodził się pomysł, aby 

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik” 
zorganizował I Leśny Maraton z „Brylantem 
Kórnik” przy okazji 100-tnego maratonu Ma-
riusza Kieslicha. Z różnych przyczyn maraton 
odbył się w Naramowicach, a nie w Kórniku. 
W tym roku Stowarzyszenie podjęło decyzję 
o organizacji w Kórniku II Leśnego maratonu i 
półmaratonu  z „Brylantem Kórnik”, w ramach 
którego przebiegłem dystans maratoński po 
raz setny. 

Skąd te 100 maratonów ?
Moja kariera biegowa rozpoczęła się w 

1995 roku w Pile gdzie wówczas mieszkałem. 
Moja żona zapisała mnie do udziału w Pilskiej 
Piętnastce. Ukończyłem ją z wielkim trudem, 
ale to nie zraziło mnie do biegania, a wręcz od-
wrotnie, zmobilizowało do  dalszych treningów.

Następnie przez kilka lat brałem udział w 
wielu zawodach pokonując różne dystanse, 
ale trudno było  mi się zmierzyć z dystansem 
maratonu, chociaż wiele osób zadawało mi 
pytanie  „dlaczego nie spróbujesz?”. Odpo-
wiadałem wtedy, że nie jestem jeszcze gotowy, 
aby pokonać taki dystans. W końcu po pięciu 
latach biegania, czyli w 2000 roku, zdecydowa-
łem się pojechać  do Stolicy, gdzie z czasem 
3:27:51ukończyłem XXII Maraton Warszawski.

Nie ukrywam, że ukończenie 100 marato-
nów nigdy nie było moim priorytetem, ale kiedy 
liczba ukończonych biegów na dystansie ponad 
42 km wzrastała, stwierdziłem, że może trzeba 
przebiec te sto maratonów, jak to uczynili wcze-
śniej moi koledzy z klubu  Brylant Kórnik: Daniel 
Utrajczak, Marek Szewczyk i Mariusz Kieslich.

   
Organizacja i przebieg zawodów

Wszystko zaczęło się od umieszczenia 
zawodów w kalendarzu biegów na portalu 
„Maratony polskie”. Było to w marcu. Po otrzy-
maniu niezbędnych pozwoleń z Nadleśnictwa 
Babki oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na przeprowadzenie zawodów, 
przystąpiliśmy do przygotowania trasy biegu, 
punktów odświeżania dla zawodników na trasie 

maratonu oraz całej niezbędnej infrastruktury: 
biura zawodów, szatni, natrysków, miejsca 
startu i mety oraz miejsca na posiłek dla zawod-
ników i gości. Dzięki uprzejmości Kierownika 
Kórnickiego OSiR-u Pana Jana Wujkiewicza, 
umiejscowiliśmy start i metę zawodów na sta-
dionie, gdzie znaleźliśmy wszystkie niezbędne 
obiekty. 

W dniu 31.08.2013 r. o godzinie 8:00 
otwarto biuro zawodów. Tuż przed startem 
zawodnicy wykonali rundę honorowa z naszą 
niepełnosprawną klubowiczką Martą Jakubow-
ską, następnie o godz. 10:00 na trasę  maratonu 
wyruszyło około 120 uczestników zawodów.

Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania 
4 pętle 10,55 km (maraton  42,195 km)  lub dwie 
pętle (półmaraton  21.97km).

Trasa prowadziła ze stadionu miejskiego 
przez Mościenicę, dalej czerwonym szlakiem 
rowerowym przez Lasy Nadleśnictwa Babki  w 
stronę drogi do Mieczewa i po nawrocie powrót 
na stadion.

Na mecie półmaratonu jako pierwszy 
zameldował się Krzysztof Nowak i z czasem 
01:28:12 wygrał półmaraton, drugie miejsce 
zajął Piotr Jakubik z czasem 1:29:55 a trzecie 
miejsce zajął Andrzej Wróbel z czasem 1:33:10.

Wśród kobiet jako pierwsza linię mety prze-
kroczyła Izabella Moskal z czasem 1:51:20, na 
drugim miejscu uplasowała się Karolina Mika z 
czasem 1:54:22 a  na miejscu trzecim z czasem 
1:56:40 do mety dotarła Iwona Szram, która jed-
nocześnie okazała się  najlepszą zawodniczką 
z Gminy Kórnik. Najlepszym zawodnikiem z 
Gminy Kórnik został Tomasz Witkowski. 

Na dystansie maratonu z czasem 2:55:37 
najlepszym okazał się Tomasz Pawłowski,  2 
miejsce z czasem 3:13:18 zajął Krzysztof Grze-
gorek, a na miejscu trzecim z czasem 3:15:13 
uplasował się Jarosław Ogrodowski.

Wśród kobiet 1 miejsce z czasem 4:12:42 
zajęła Jolanta Witczak, 2 miejsce ( ex aequo 
) z czasem 4:22:00 zajęły Joanna Michalak 
i Alina Ptak a miejsce 3 Izabela Jedynak z 
czasem 4:35:42.   

Maraton ukończyło 41 zawodników, a pół-
maraton 75 zawodników. Jest to liczba może 
nie porywająca, ale zanotowaliśmy wzrost ilości 
uczestników w stosunku do roku ubiegłego 

o 100%.
Pogoda dopisała, choć może nawet było 

trochę za ciepło, ale dobrze zorganizowane 
trzy punkty odświeżania pomogły zwalczyć 
zawodniczkom i zawodnikom upał.

Na zakończenie najlepsi zawodnicy i za-
wodniczki zostali uhonorowani pucharami, a 
wśród wszystkich uczestników zostały rozloso-
wane nagrody pocieszenia. Zawody zakończyły 
się w rodzinnej atmosferze przy grillu.

Według wielu uczestników impreza była 
bardzo udana pod względem organizacyjnym, 
jak i w związku z panującą miłą atmosferą w 
czasie i po zawodach.

Podziękowania
Jednocześnie chciałbym podziękować na-

szym sponsorom i partnerom: Firmie ArtDOM, 
Firmie „Mechatronika” Wyposażenie Dydak-
tyczne Sp.z.o.o., Panu Ryszardowi Nowakowi 
- producentowi wieszaków na medale, Bur-
mistrzowi Miasta Kórnik, Kierownikowi OSiR, 
Komendantowi Policji z Kórnika, Komendantowi 
OSP z Kórnika, Pani Sołtys wsi Mościenica, 
Straży Miejskiej, kierownikowi KCRiS Oaza, 
Sławkowi Bajewowi i wielu ludziom dobrej 
woli, którzy przyczynili się do zorganizowania 
naszej imprezy.

Do zobaczenia za rok na III edycji marato-
nu, półmaratonu a może wprowadzimy także 
bieg na dystansie ćwierćmaratonu. Ale to jest 
jeszcze w planach.

Józef Mika 

klub Brylant kórnik dziękuje józefowi 
mice oraz radnemu markowi Broniewskie-
mu za koordynację przedsięwzięć organi-
zacyjnych. 

„Kórniczanin” gratuluje zarówno Józefowi 
Mice, jak również wszystkim uczestnikom i 
organizatorom  kórnickiego maratonu i półma-
ratonu. Byłoby dobrze, gdyby okolice Kórnika 
każdego roku mogły być areną maratońskich 
zmagań. 

A wszystkim chętnym Czytelnikom poleca-
my przygotowania do przyszłorocznego biegu. 
Przebiec maraton w Kórniku - bezcenne.  

ŁG

ii leśny maraton i półmaraton z „brylantem kórnik” 
oraz 100-tny maraton józefa miki

Inauguracja sezonu 14 września 2013 r.  
o godzinie 16.00  w siedzibie 
kórnickiego ośrodka kultury 

ul. Prowent 6.
w programie : 

- prezentacja  kół, pracowni, zespołów  
przez artystów prowadzących projekty.

- wystawa prac uczestników 
warsztatów plastycznych, 

ceramicznych, fotograficznych. 
omówienie nowych 

planów artystycznych kok-u.

występ grupy bębniarskiej 
„więcej basu”.

Prezentacja walorów użytkowych 
rzeźby ceramicznej „czarny kur” - 

wspólne grillowanie.

ogólny plan zajęć 
na nowy sezon zakłada:

Warsztaty taneczne – Damian Wasiuta – 
poniedziałki tel. 696 835 205

Warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej - Mariusz Zieliński, Krystyna Pola-
chowska - Wtorki tel.722 005 353 

Warsztaty plastyczne dla dzieci szkół 
podstawowych i gimnazjalnych  – Sylwia Gra-
barczyk- środy tel.889 829 732

Lektorat języka angielskiego - Ewa Wodzyń-
ska – środy tel. 607 661 613

Warsztaty teatralne – Krzysztof Widera- 
środy tel. 604 963  503

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych – Piotr 
Mastalerz- czwartki tel 503 016 249

Warsztaty fotograficzne – Tomasz Siuda – 
czwartki tel. 509 990 713

Klub Gier Logicznych- Zygmunt Szram-
-piątki tel. 693 525 113

Klub Dobrego Filmu – Sławomir Animucki 
– piątki (2x w miesiącu)

Warsztaty gry na instrumentach (gitara, 
fortepian) - Ewa Wodzyńska – (od poniedziałku 
do piątku)- tel. 607 661 613

Warsztaty gry na gitarze  – Daria Pawłowicz- 
(od poniedziałku do piątku) -tel. 509 463 848

 Nowe projekty: 
- Warsztaty bębniarskie - kontakt- 607 

661 613 
- Warsztaty wokalne- „Muzyczne podróże 

dookoła świata”  - Ewa Wodzyńska - kontakt 
607 661 613

-Warsztaty pieśni i tańca ludowego dla 
początkujących - Krystyna Polachowska -tel. 
722 005 353 

- Historia wybranych aspektów kultury 
popularnej – stroju, muzyki, obyczajów – za-
proszeni goście

515 229 660, 503 016 249

 Szczegóły tygodniowego planu zajęć 
zostaną podane  po skonsultowaniu z uczest-
nikami.

KOK

nowy sezon artystyczny 
w kórnickim ośrodku kultury 

U w a g a  f o t o g r a f u j ą c y !
W związku  z  wie loma  sygna łami  doc iera jącymi  do  or gan iza tor ów,
t e r m i n  n a d s y ł a n i a  p r a c  n a  k o n k u r s 
„ K ó r n i k a  P o r t r e t  W ł a s n y ”
p r z e d ł u z o n y  z o s t a ł  d o  3 0  w r z e ś n i a  2 0 1 3  r o k u .
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n a c h :
w w w. f o t o p l u m a . p l
k o r n i c z a n i n . p l
l u b :  t o m a s z s i u d a @ w p . p l
k o m .  5 0 9  9 9 0  7 1 3
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Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły 
się w Błażejewku, na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowo-Szkoleniowego nad 
Jeziorem Bnińskim. Mszę św. polową 
koncelebrowali ks. proboszcz Parafii w 
Bninie Franciszek Sikora (który wygłosił 
homilie) oraz ks. kanonik Stanisław Boro-
wiak. Starostami tegorocznych Dożynek 
Gminnych byli Teresa Perdoch i Paweł 
Mikołajczak.

Pani Teresa wraz z mężem Krzysz-
tofem prowadzi gospodarstwo rolne w 
Błażejewie. Wychowują trójkę dzieci. Pan 
Paweł z żoną Wiesławą prowadzi gospo-
darstwo sadownicze w Bninie. Wychowują 
dwójkę dzieci.

Otwarcia dożynek dokonała radna Ju-
lia Bartkowiak, która już po raz jedenasty 
przewodniczyła komitetowi organizacyj-
nemu tej imprezy. 

Podczas przemówienia zaapelowała 
o przeprowadzenie zbiórki zboża dla 
poszkodowanych podczas nawałnicy 9 
sierpnia rolników z partnerskiej gminy 
Bukowina Tatrzańska. 

Rolników i innych gości dożynek przy-
witał także burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
który przedstawił także statystyki zwią-
zane z tegorocznymi zbiorami. Zarówno 
przewodnicząca komitetu,  burmistrz, jak 
i Stanisław Stec (były poseł i wiceminister 
finansów) podkreślali w swoich wypowie-
dziach, że choć aura sprzyjała w tym roku 
rolnikom, co pozwoliło na dobry wzrost 
roślin i odpowiednie warunki zbioru, to ni-
skie ceny skupu płodów rolnych wpływają 
niekorzystnie na opłacalność   produkcji.

Inscenizację tańców i obrzędów lu-
dowych związanych z dożynkami przed-
stawił Zespół Pieśni i Tańca Strzecha. 
Wystąpił także Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej.

Nie zabrakło chleba upieczonego ze 
świeżej mąki, który najpierw poświęcony 
przez kapłanów, potem „obtańcowany”, 
trafił w ręce włodarzy gminy, którzy po-
dzielili się nim z gośćmi i uczestnikami 
imprezy. 

Uhonorowano także rolników-senio-
rów. Wyróżnienia Zasłużony Rolnik Gminy 

Kórnik przyznano:
- państwu Bronisławowi i Krystynie Jasku-
łom z Błażejewa,
- pani Jadwidze Jaskule z Błażejewa
- państwu Feliksowi i Halinie Kuźmom z 
Prusinowa,
- pani Monice Płóciennik z Błażejewa
- państwu Konstantemu i Teresie Siwek 
z Bnina

Życzenia i gratulacje złożył  burmistrz, 
przewodniczący rady i przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego.

Gdy przy scenie trwały teatralne zaba-
wy dla dzieci, wokół amfiteatru powodze-
niem cieszyły się punkty gastronomiczne 
ze smacznym jedzeniem, a dla dzieci i 
tych starszych czekały przeróżne atrak-
cje. Rozegrane zostały także zmagania 
Turnieju Wsi.

Trzyosobowe zespoły rywalizowały w 
kilku specyficznych konkurencjach, m. 
in. : biegu z workami (spacer farmera) i 
rzucie „gumiakiem”. Zwyciężyła drużyna 
z Radzewa, przed Szczodrzykowem, 
Czmoniem i Dachową. Co warto podkre-
ślić - zwycięzcy przekazali cęść wygranej 
(500 zł ) na rzecz poszkodowanych pod-
czas niedawnego gradobicia rolników z 
Bukowiny Tatrzańskiej.   

Wśród atrakcji Dożynek wspomnieć 
należy stoisko przygotowane przez 
mieszkańców wsi Mościenica. Prezento-
wali oni osiągnięcia swojego stowarzysze-
nia, nowe „witacze”, stronę internetową i 
wspaniałe wypieki. Ciekawostką był także 
pierwszy rajd „gwiaździsty”, podczas któ-
rego na dożynki zjechali rowerzyści z całej 
gminy. Liczną rzeszę uczestników rajdu 
stanowili członkowie Grupy Rowerowej 
Szczytniki -Koninko. 

Dla uczestników Dożynek zagrały ze-
społy Maxel i PRL-owcy. Zabawa dzięki 
dobrej pogodzie i miłej atmosferze trwała 
do późnej nocy.   

Opr. ŁG

dożynki gminy kórnik 2013 chciałabym bardzo serdecznie po-
dziękować komitetowi organizacyj-
nemu, ks. proboszczowi franciszkowi 
Sikorze, ks. kanonikowi Stanisławowi 
Borowiakowi za odprawioną mszę 
świętą dziękczynną, pracownikom 
wydziału Promocji, wydziału ochrony 
środowiska i Rolnictwa, Biura Rady a 
także jackowi kozłowskiemu i harcer-
skiej orkiestrze dętej oraz członkom 
oSP czmoń za prace i zaangażowanie 
oraz pomoc w zorganizowaniu dożynek 
gminnych. w imieniu komitetu organi-
zacyjnego dożynek gminnych Błażejew-
ko 2013 pragnę podziękować wszystkim 
firmom i osobom prywatnym za pomoc 
natury finansowej lub rzeczowej, która 
przyczyniła się do uświetnienia tego 
ważnego dla rolników święta.

Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego

Julia Bartkowiak

SPoNSoRZY dożYNEk gmINNYch 
BŁAżEjEwko 2013

ośrodek wypoczynkowo-Szkoleniowy 
Błażejewko marek duda

firma grześkowiak

Agromarket jaryszki

SkR kórnik-Bnin

jagrol Pierzchno

Sokołów S.A. - oddział w Robakowie

kPA kombus

wkiUk wodkom

jarosław Piechowiak dziećmierowo

gS Samopomoc chłopska kórnik

Piekarnia Łobza

Prywatny ośrodek 
doradztwa Rolniczego 

w Biernatkach

luk-Pol

Studnio ml

krystyna i jerzy Rozmiarek czmoń

Anna Naglewicz

Gmina Kórnik ma przede  wszystkim 
charakter rolniczy, użytki rolne zajmują  
powierzchnię 10.927 ha, co stanowi ok. 
60% ogólnej powierzchni gminy.

Gmina posiada również duże walory 
turystyczno-przyrodnicze - lasy zajmują 
powierzchnię  4.999 ha, co stanowi 
26% ogólnej powierzchni  oraz jeziora : 
Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie Duże 
i Skrzyneckie Małe położone w rynnie 
lodowcowej o łącznej pow. 430 ha, co 
stanowi 2,3 % ogólnej powierzchni.
Na 10.927 ha użytków rolnych przypada:
 - gruntów ornych  9.418 ha
 - sadów  100 ha
 - użytków zielonych   1.109 ha
 - pozostałe   300 ha

Na terenie gminy przeważają gleby 
klasy IVa, które stanowią ok.42% ogól-
nej powierzchni gruntów ornych oraz 
gleby klasy V stanowiące 18% ogólnej 
powierzchni gruntów ornych. Na użytkach 
zielonych przeważają gleby klasy IV i 
V stanowiące odpowiednio 42% i 36% 
ogólnej powierzchni użytków zielonych.

Na ogólną ilość indywidualnych 
gospodarstw rolnych wynoszącą 1005 
składają się gospodarstwa o pow.

 1      -  2   ha  261
 2      -  10 ha      405
10     -  15 ha      94
 pow. - 15 ha       245
Obok indywidualnych gospodarstw 

rolnych na terenie gminy działają również 
inne podmioty gospodarcze zajmujące 
się rolnictwem, i przetwórstwem produk-
tów rolno-spożywczych.

Średnie plony w tym roku wynoszą:
Jęczmień ozimy 4,60 q z ha
Jęczmień jary 4,30 q z ha
Pszenica ozima 5,30 q z ha
Pszenica jara 4,60 q z ha
Pszenżyto ozime 5,30 q z ha
Pszenżyto jare  4,10 q z ha
Żyto 3,90 q z ha
Owies 3,80 q z ha
Mieszanki zbożowe 4,10 q z ha
Rzepak ozimy 3,90 q z ha
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Reja Stodolna

20 Października

W
ojska Polskiego

Średzka

Parkow
a

Trasy objazdów i przystanki komunikacji 
miejskiej na czas prac budowlanych:
Bnin- ul. Parkowa - ul. Średzka -ul. Wojska 

Polskiego (na całej długości jednokierunkowa) 
- Plac Powstańców Wlkp. - ul. Dworcowa - ul. 
Stodolna - ul. Reja (na całej długości jedno-
kierunkowa) - ul. Poznańska - ul. Woźniaka 
- Poznań

oraz Poznań - ul. Woźniaka - ul. Mickiewi-
cza (jednokierunkowa) - ul. Stodolna 

                       (jednokierunkowa od Mic-
                       kiewicza do Reja)  
                     - ul. 20 Październka 
                     (jednokierunkowa) 

             - ul. Średzka - ul. Parkowa
                          - ul. Armii Krajowej 
                                              - Bnin

Arm
i Krajow

ej

Harcerska

 modernizacja 
rynku

od kilku już lat przygotowujemy się 
do przeprowadzenia bardzo ważnej dla 
kórnika inwestycji - modernizacji Placu 
Niepodległości, czyli rynku w kórniku. 
Etap koncepcyjny i projektowy mamy 
już za sobą. w najbliższym czasie ruszą 
pierwsze terenowe prace związane z tym 
zadaniem.

Przypomnijmy, że w roku 2008 odbył się 
konkurs na zagospodarowanie rynku. Jego 
wyniki zostały ostatecznie anulowane. Od 
tego czasu temat powracał, termin możliwej 
realizacji przesuwał się. Po 5 latach dyskusji, 
projektów, przygotowań inwestycja rusza. 

Fragmenty projektu przygotowanego 
przez głównego projektanta firmy Modulor 
Maciek Soczyńskiego prezentowaliśmy we 
wrześniu zeszłego roku. 

jak więc wyglądać będzie rynek po 
modernizacji? jak zostanie zorganizo-
wana komunikacja? Główny ciężar ruchu 
samochodowego przebiegać będzie doce-
lowo - tak jak dotychczas - dwukierunkowym 
połączeniem ul. Poznańskiej z ul. Zamkową- 
jedyną asfaltową arterią na rynku. 

Zniknie natomiast jednokierunkowa nitka 
rozpoczynająca się dotychczas przy liceum. 
Ulica Pocztowa dojdzie bezpośrednio do 
ulicy dwukierunkowej. Jedyny zachowany 
fragment jednokierunkowej drogi połączy ul. 
Kuśnierska z ul. Kolegiacką (bez połączenia 
ze Średzką). Ul. Średzka połączy się z ul. 
Zamkową przez brukowaną aleję powstałą na 
osi kolegiaty. Komunikacja miejska korzystać 
będzie z dwóch przystanków - dla autobusów 
kierujących się w kierunku ul. Poznańskiej 
między ul. Szkolną a ul. Pocztową, a w prze-
ciwnym kierunku na wysokości sklepu Tęcza.

Płyta rynku pokryta będzie jednolitym 
materiałem (kostki i płyty granitowe)  o zróż-
nicowanej kolorystyce. 

Przejścia dla pieszych zostaną zaznaczo-
ne nie tylko inną barwą kostki, ale także nieco 
wyniesione ponad powierzchnię asfaltowej 
drogi dla samochodów. 

Na rynku zasadzone zostaną dwie aleje 
drzew - jedna od ul. Dworcowej do ul. Pocz-
towej (32 graby pospolite i platan klonolistny), 
druga od kolegiaty w kierunku jeziora (12 
klonów czerwonych).  Odnowiony zostanie 
także szpaler drzew pomiędzy Szkolną a 
Kolegiacką (zamiast starych lip 38 grabów 
pospolitych). Mniej więcej tam, gdzie obecnie 
są tzw. planty, pomiędzy istniejącymi teraz 
przystankami, powstanie podświetlana fon-
tanna. Plac rynku zaopatrzony zostanie w 
lampy, słupy ogłoszeniowe (3 sztuki), ławki 
(w projekcie 29 sztuk), stojaki na rowery (24) 
i inne elementy małej architektury. 

Dzięki specjalnym ruchomym słupkom 
organizowane będą parkingi - w zależności 
od potrzeb do 180 miejsc postojowych. Dla 
potrzeb mającej powstać strefy parkowania 
zainstalowane zostaną parkomaty.

Koncepcja Maćka Soczyńskiego obej-
mowała szerszy zakres od tego jaki na razie 
będzie realizowany. 

Niestety ze względów na stan własnościo-
wy nie powstanie przejście z rynku do zamku 
poprzez narożnikowy dom. Poza obszarem 
realizacji pozostanie także obszar pomiędzy 
ul. Zamkową i ul. Średzką.

Obecnie ogłoszony ma zostać prze-
targ na wykonanie tej wielkiej inwestycji. 
Finansowana będzie ona w dużej mierze 
ze środków uzyskanych z bardzo nisko 
oprocentowanego kredytu Jessica (czytaj 
na str. 3). Prace maja ruszyć w październiku 
i potrwają przynajmniej przez rok..

Przez najbliższy więc rok trwać będą 
zaplanowane na wielką skalę prace bu-
dowlane. Na początku zmodernizowane 
zostaną instalacje, które pod płytą rynku 
się znajdują (bądź znajdować się powinny). 

Skala przedsięwzięcia gwarantuje 
mieszkańcom sporo utrudnień związanych 
ze zmianami organizacji ruchu. Zamknięcia 
dróg i inne utrudnienia będą ogłaszane na 
stronie internetowej miasta i w prasie. 

Już teraz informujemy obok o ograni-
czeniach ruchu związanych z objazdami 
dla komunikacji miejskiej 

ŁG

Planowany 
przystanek autobusowy
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dla marty
Mieszkańcy naszej gminy mają otwarte 

serca - przynajmniej niektórzy - taki wniosek 
można wyciągnąć z pikniku charytatyw-
nego, jaki zorganizowano 31 września na 
kórnickich Błoniach. Potrafimy także łączyć 
dobrą zabawę i pomoc potrzebującym.

A było to tak ... Martę Jakubowską zna 
wielu, choćby dlatego, że ta niepełnospraw-
na dziewczyna, przy pomocy biegaczy 
kórnickiego Brylanta, jadąc na wózku 
inwalidzkim bierze udział w maratonach. 
Wielu też wie, że w innym trudnym biegu, 
który nazywamy życiem  miała zwykle pod 
górkę. Nieco prościej jest od czasu, gdy za-
opiekowała się nią jej obecna rodzina - Nie-

mierowie z Bnina. Marta jednak potrzebuje 
ciągłej rehabilitacji by choć trochę poprawić 
swoje zdrowie. A środków na to brakuje. 

Ale od czego są przyjaciele? Piknik 
charytatywny, który miał pomóc w zbie-
raniu środków na rehabilitację wymyśliła 
Agata Pawlaczyk razem ze swoją mamą 
Magdą. Potem w dzieło włączyła się Mo-
nika Walkowiak, dobrzy ludzie z KTPS-u, 
z Smartness-a, radny Marek Broniewski, 
Robert Jankowski z Wydziału Promocji UM 
w Kórniku i rzeszę dobrych ludzi. Pozytywny 
bakcyl skutecznie zaraził wielu. 

Dzięki nim ostatnie sobotnie popołudnie 
września mogliśmy spędzić w miłej atmosfe-
rze, bawiąc się wspólnie i pomagając. Było 
coś dla ciała i coś dla ducha, dla maluchów 
średniaków i wszystkich młodych duchem.

Owocem imprezy jest spora kwota- 
ponad 5 400 zł - zebrana przez wolonta-
riuszy na rehabilitację głównej bohaterki. 
Równie cenne były uśmiechy Marty i łzy 
wzruszenia.

Jej rodzice pragną za pośrednictwem 
Kórniczanina podziękować Magdzie Paw-
laczyk i wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tej wspaniałej imprezy.

Środki na rehabilitację Marty nadal 
można wpłacać na konto KTPS-u 

02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 
z dopiskiem „Marta Jakubowska

ŁG

oRgANIZAToRZY 
PIkNIkU dlA mARTY dZIękUjĄ

Stowarzyszeniu Smartness 
kórnickiemu Towarzystwu 

Pomocy Społecznej pod wodzą 
krystyny janickiej

markowi Broniewskiemu
monice walkowiak

ks. grzegorzowi gałkowskiemu
Rodzinie Idkowskich

ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w kórniku

Straży miejskiej
Strażakom oSP kórnik

Policji
Ratownikom medycznym

krzysztofowi Buszkiewiczowi
kórnickiemu centrum Rekreacji i 

Sportu oaza
firmie Surówki grześkowiak

Towarzystwu Ubezpieczeń AVIVA
oSw Błażejewko

marco Polo dewelopment
Agencji Ewentowej kA-boom

Restauracji casablanca
Pizzerii Picolo

PPhU mAR-PIEk
firmie opakowania jan-mAR Bnin

firmie dariusz frąckowiak
hANd_mIęS miąskowo

Eko-groszek
michałowi walczakowi

wydziałowi Promocji kórnickiego 
Urzedu miejskiego

harcerzom z kórnika
firmie meble-Styl wiesław duszczak 

& Andrzej duszczak
firmie class

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom i wolontariuszom, 

paniom, które upiekły pieczywo, 
ludziom, którzy pomagali 

w rozkładaniu i składaniu stoisk, i 
kazdemu, kto w jakikolwiek sposób 

przyczynił się do organizacji 
naszego pikniku dla marty.

Wielu z nas pamięta tamte festiwale, 
podczas których na Błoniach grały dla 
nas lokalne zespoły obok gwiazd takich 
jak Pogodno, czy Sławek Wierzcholski. 
Dzięki Lucynie Pepel i grupie młodych ludzi 
muzyka rockowa miała w Kórniku swoje 
małe święto.  

Po kilku latach przerwy tradycję tego 
świętowania spróbowało przywrócić nam 
stowarzyszenie Smartness. 31 sierpnia 
przy OSiRze, tuż po pikniku charytatywnym, 
a właściwie razem z nim, zagrały zespoły: 
Rock in Small Town, Poisoned Seed, Skrzy-
dlaści, Instynkt i the Alzheimers. Tym razem 
z prozaicznych, materialnych przyczyn 
zabrakło gwiazdy (choć może za parę lat 
któryś z zespołów wybije się na rockowy 
firmament ) więc i frekwencja publiczności 
była ograniczona. Niemniej klimat tamtych, 

dawnych festiwali Rok w Rock skutecznie 
udało się wskrzesić. Usłyszeliśmy w róż-
nych konfiguracjach i połączeniach szeroką 
gamę różnych brzmień, od subtelnych, 
poprzez klasycznie rockowe, te  zabarwione 
elektroniką,  po „ciężkie uderzenie”. A co 
ciekawe zarówno w weekendy przed 31 
sierpnia jak również we wrześniu odbywały 
się lub odbywać się będą koncerty w klima-
cie Rok w Rock na Podzamczu. 

Jak zapowiadają organizatorzy już 
trwają przymiarki do przyszłorocznego 
festiwalu.

ŁG

powrót do rockowej tradycji
PodZIękowANIA

W imieniu uczestników oraz wszystkich 
osób zaangażowanych w organizację reak-
tywowanego festiwalu Rok w Rock w Kór-
niku, pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim firmom, instytucjom  i osobom, 
które wsparły realizację wydarzenia! 

Organizując wydarzenia kultury wiemy, 
że sukces akcji jest zawsze w dużej części 
owocem współpracy z ludźmi, bez których 
trudna byłoby ich atrakcyjna realizacja. 
Dziękujemy zatem bardzo za otwartość 
we współpracy, zaufanie wobec naszej idei 
reaktywacji imprezy oraz wsparcie jej we 
wszelki sposób. 

W szczególności pragniemy podzię-
kować:

Sponsorom – za wsparcie finansowe i 
rzeczowe imprezy:
- Ostrzenie noży krążkowych Kórnik - www.
nozekrazkowe.pl
- Hotel Rodan sport + relaks - www.hotel-
-rodan.pl
- Pro Juris - dochodzenie odszkodowań - 
www.godneodszkodowanie.pl
- GoEuropa - reklama w autobusach - www.
goeuropa.eu

Partnerom – za udostępnienie swoich 
usług i pomocy organizacyjnej:
- OSiR Kórnik
- WODKOM Kórnik sp. z o.o. - wodociągi 
kórnickie i usługi komunalne
- Kombus - Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe - www.kombus.pl
- ProRozyn produkcja kreatywna - www.
prorozyn.pl
- Marek Broniewski - www.marekbroniew-
ski.pl
- KCRiS Oaza www.oaza.kornik.pl 

Patronom medialnym – za nagłośnienie 
wydarzenia:
- Kórniczanin - www.korniczanin.pl
- Nasza Gmina Kórnik - www.naszagmina.
net.pl
- Moje Miasto Poznań - www.mmpoznan.pl

Mecenasowi – za współfinansowanie i 
okazaną pomoc organizacyjną:
- Gmina Kórnik - www.kornik.pl

 
Ogromne podziękowania należą się 

także publiczności – która swoją świetną za-
bawą dała nam zastrzyk energii do dalszego 
działania w kolejnych latach! Pamiętajcie, że 
to wasza przyjemność z imprezy – nadaje 
jej istnieniu sens, dziękujemy zatem za tak 
liczne przybycie na festiwal i zapraszamy 
na dalsze wydarzenia z cyklu Rok w Rock ;)

 
Mateusz Rozynek

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia 

Smartness

Scena Smartness na Podzamczu 

czyli after w klimatach: 
 

 
 

 

 

 

 

Już we wrześniu planujemy kolejne koncerty na Podzamczu, które będą 
kontynuacją wspaniałej zabawy, zapoczątkowanej na festiwalu Rok w Rock: 

 

- sobota - 07.09.2013 godz. 19:00  

Stoned Veins, 

 

- sobota – 14.09.2013 godz. 17:00 

 Wolna Sobota oraz Vicky Blows 

 

 - sobota – 21.09.2013 godz. 19:00 

PWS Przed Wschodem Słońca 

 

- piątek – 27.09.2013 godz. 19:00 – zakończenie sezonu 

Centrala 57 

 

 

www.smartness.pl 

Scena Smartness na Podzamczu 

czyli after w klimatach: 
 

 
 

 

 

 

 

Już we wrześniu planujemy kolejne koncerty na Podzamczu, które będą 
kontynuacją wspaniałej zabawy, zapoczątkowanej na festiwalu Rok w Rock: 

 

- sobota - 07.09.2013 godz. 19:00  

Stoned Veins, 

 

- sobota – 14.09.2013 godz. 17:00 

 Wolna Sobota oraz Vicky Blows 

 

 - sobota – 21.09.2013 godz. 19:00 

PWS Przed Wschodem Słońca 

 

- piątek – 27.09.2013 godz. 19:00 – zakończenie sezonu 

Centrala 57 

 

 

www.smartness.pl 

Scena Smartness na Podzamczu czyli after w klimatach Rok w Rock

Już we wrześniu planujemy kolejne koncerty na Podzamczu, 
które będą kontynuacją wspaniałej zabawy, 
zapoczątkowanej na festiwalu Rok w Rock:

- sobota - 07.09.2013 godz. 19:00 Stoned Veins,

- sobota – 14.09.2013 godz. 17:00 Wolna Sobota oraz Vicky Blows

- sobota – 21.09.2013 godz. 19:00 PWS Przed Wschodem Słońca

- piątek – 27.09.2013 godz. 19:00 – zakończenie sezonu Centrala 57

www.smartness.pl
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tutti santi 
w dolinie 
baryczy

Jak co roku, ledwie w powietrzu rozpłynął 
się w letnim powietrzu, nasz dziecięcy chórek 
Tutti Santi już pakował się na wakacyjną 
wyprawę. Z Kórnikiem pożegnaliśmy się 
śpiewająco- występem podczas Festynu 
Parafialnego. Koncert mógłby pewnie potrwać 
dłużej, ale autobus już czekał. Jak co roku 
mieliśmy za zadanie odkryć nowy piękny za-
kątek naszej Ojczyzny. Tym razem obraliśmy 
kierunek południowo- zachodni, a mianowicie 
Dolinę Baryczy. To malownicze tereny  w oko-
licach Milicza, znane z pełnych karpi stawów 
i pięknych lasów. Naszą bazą wypadową 
była miejscowość Krośnice, gdzie mieści się 
godny podziwu obiekt- szkoła ze schroniskiem 
i nowoczesnymi boiskami. Tam co wieczór od-
bywały się mecze towarzyskie wielu dyscyplin: 
piłki nożnej, siatkówki, badmintona, a także 
innych konkurencji tworzonych pod wpływem 
chwili. Cały słoneczny dzień spędziliśmy w sto-
licy Dolnego Śląska. Najpierw odwiedziliśmy 
słynne zoo, potem przyszła pora na zwiedza-
nie: Hali Stulecia i parku, Ostrowa Tumskiego, 
Biblioteki Ossolineum oraz Rynku. W bliższej 
okolicy Krośnic także jest wiele atrakcji: Galeria 

Ziemi, kolejka wąskotorowa, piękne szlaki 
piesze i rowerowe, punkty widokowe, basen w 
Trzebnicy. Wszędzie tam byliśmy. Nie zabrakło 
też najważniejszego- występów w dwóch 
wyjątkowych świątyniach. Uczestniczyliśmy 
we Mszy św. w pocysterskim sanktuarium 
św. Jadwigi w Trzebnicy oraz w Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Twardogórze. Tak 
wiele wrażeń… a tylko 5 dni! Wszystko to 
udało się dzięki wspaniałym podopiecznym 
i opiekunom. Bardzo dziękujemy p. Jolancie 

Ratajczak- kierowniczce kolonii, p. Marzenie 
Dominiak, p. Danucie Przybył. p. Karolowi Nie-
mierowi, p. kierowcy Kaziowi oraz dyrygentce, 
p. Jadwidze Chałupce.

Wyjazd do Krośnic był możliwy dzięki 
wsparciu UMiG Kórnik oraz pomocy życzli-
wych podczas akcji Palemka dla każdego. W 
imieniu wszystkich uczestników, śpiewające 
DZIĘKUJEMY!

TS

zbliżajĄ siĘ 
5 urodziny!

Sezon chóralny 2012/2013 był dla Ze-
społu Dziewczęcego Tutti Santi szczególny. 
Rozpoczął się jesiennymi sukcesami na 
konkursach w Poznaniu i Szamotułach, 
potem nastąpił cykl występów z reper-
tuarem kolędowym. W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca śpiewałyśmy podczas 
młodzieżowej Mszy św. Padł też rekord w 
ilości chórzystek- jest nas już 15! Tak wyjąt-
kowy czas zakończył się trzema występami 
wyjazdowymi. 

SIERAków
W maju na zaproszenie organizatorów 

festiwalu Sierakowska Wiosna Klasyków 
dziewczęta wzięły udział w inaugurującej 
wydarzenie „Napoleońskiej Gali Filmowej”. 
Na koncercie w pięknym wnętrzu siera-
kowskiego Zamku Opalińskich można było 
usłyszeć przeboje filmowe w wykonaniu 
instrumentalistów, wokalistów i naszego 
Zespołu. Licznie zgromadzona publiczność 
bardzo ciepło przyjęła kórnickie gwiazdy 
filmowe, które wykonały tego wieczoru 
dwa utwory z musicalu „Dźwięki muzyki” 
oraz, na zakończenie gali, piosenkę „Vois 
sur ton chemin” z przepięknego filmu „Pan 
od muzyki”.

ZĄBkI i wARSZAwA
8 czerwca stanęłyśmy w konkursowych 

szrankach. Tym razem poza Wielkopolską, 
bo w podwarszawskich Ząbkach. Odbywał 

się tam VIII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Chóralnej Mater Miserocordiae 
-konkurs, na którym spotykają się chóry i 
zespoły z całej Polski. W tym roku poziom 
był wyjątkowo wysoki, szczególnie w kate-
gorii chórów dziecięcych i młodzieżowych. 
Nasz zespół w trudnych warunkach aku-
stycznych zaprezentował swój program 
tak pięknie jak mógł. Zaowocowało to 
zdobyciem srebrnego dyplomu. Dziewczęta 
ustąpiły miejsca tak znakomitym zespołom 
jak np. Chór Szczygiełki z Poniatowej (to 
ponad 50-osobowy zespół, jeden z naj-
znakomitszych w naszym kraju). Kolejny 
dzień chórzystki spędziły na zwiedzaniu 
Warszawy: Starówki i Muzeum Chopina.

KONIGSTEIN
Nas zakończenie wakacji Zespół Dziew-

częcy Tutti Santi wraz z delegacją władz 
Kórnika po raz trzeci zameldował się w 
partnerskim mieście Konigstein im Taunus. 
W podfranktfurckim kurorcie jak zwykle miło 

spędziłyśmy czas. Uczestniczyłyśmy w 
corocznych obchodach Burgfestu. Zespół 
wystąpił podczas nabożeństwa ekumenicz-
nego, koronacji nowej księżniczki Caroliny 
I, oraz na niedzielnej Mszy św. w kościele 
katolickim. Niestety ulewny deszcz i zimno 
uniemożliwiły nam pełne uczestniczenie w 
tradycyjnym pochodzie ulicami Konigstein. 
Oprócz obowiązków reprezentacyjnych był 
też czas na zwiedzanie (Koblencja) oraz 
świetną zabawę w wiejskim parku rozrywki.

Wyjazdy do Ząbek i Konigstein były 
możliwe dzięki wsparciu UMiG Kórnik. 
Dziękujemy!

Ostatni rok pokazał, że Zespół Dziew-
częcy rozwija skrzydła i robi duże postępy. 
Wspaniałe jest także to, że dołączają do 
nas kolejne chórzystki. Nasz repertuar stale 
się rozszerza, a umiejętności rosną. Tym 
serdeczniej już teraz zapraszamy  na nasz 
jesienny koncert  urodzinowy! 

TS

wakacyjnych 
wspomnień 

czar…
Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 

2013/2014 już za nami. Warto jednak wrócić 
wspomnieniami do wakacyjnych przygód.

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej po raz kolejny zorganizowało pełen 
atrakcji wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 
W dniach od 12 do 25 lipca b.r. w Ośrodku 
„Wojków” w Kowarach, pod opieką kadry 
w składzie: Izabela Buszkiewicz, Natalia 
Gregor, Irena Żyto i Piotr Jankowski oraz 
pod czujnym okiem Krystyny Janickiej – 
Przewodniczącej Zarządu KTPS przebywali 
i poznawali naszą piękną Ojczyznę koloni-
ści z Kórnika i okolic. 

Kowary leżące 6 km od Karpacza, to 
górska miejscowość położona w południo-
wo-wschodniej części Kotliny Jeleniogór-
skiej u podnóża Karkonoszy i Rudaw Jano-
wickich, na skrzyżowaniu dawnych traktów 
handlowych. Rozwój miasta od zawsze 
związany był z górnictwem i kowalstwem. 

Pogoda w tym roku sprzyjała realizacji 
bardzo bogatego programu krajoznawczo 
– turystycznego. Mimo upałów dzieciaki 
chętnie podejmowały trudy licznych wędró-
wek. Zaczęliśmy od spacerów po okolicy, 
podziwialiśmy kowarską starówkę, która 
składa się z urokliwych promenad, przy 
których stoją najważniejsze zabytki Kowar. 
Zwiedziliśmy Dom Tradycji Miasta, w któ-
rym obejrzeć można liczny zbiór pocztówek 
i wysłuchać opowieści związanej z historią 
miasta. Zabytki Dolnego Śląska, w skali 
1:25, próbowaliśmy rozpoznawać w Parku 
Miniatur.

Udaliśmy się także do Jeleniej Góry, by 
w kościele garnizonowym uczestniczyć w 
niedzielnej mszy św., a po niej podziwiać 
uroki miasta. Poza zabytkami starego mia-
sta, odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze w 
Cieplicach i Skansen Pszczelarski.

Niedzielne popołudnie spędziliśmy w 
Western City w Ściegnach, gdzie wczuliśmy 

się w klimat Dzikiego Zachodu. Przebywa-
jąc na tym terenie nie można nie udać się 
do sztolni. Przebyliśmy podziemną trasę 
turystyczną „Kowarskie Kopalnie”, liczącą 
1700 m., usytuowaną w wyrobiskach byłej 
kopalni. W czasie zwiedzania przewodnik 
opowiadał nam o działalności kopalni w 
czasach PRL-u.

Zdobywanie górskich szczytów rozpo-
częliśmy od wejścia na Wzgórze Chojnik 
(627 m n.p.m.), gdzie podziwialiśmy malow-
nicze ruiny zamku. Była to tylko rozgrzewka 
przed wyprawą na Śnieżkę (1602m n.p.m.), 
najwyższy szczyt w Sudetach. Wchodząc 
na Śnieżkę, walcząc ze zmęczeniem, 
pozdrawialiśmy spotkanych na szlaku tury-
stów, zapraszaliśmy ich do nas i dzięki temu 
rozsławialiśmy Kórnik, jako miejscowość z 
„niesłychanie miłymi i grzecznymi młodymi 
ludźmi” – jak powiedział nam starszy pan.

Kolejne szczyty w Sokolich Górach, 
zdobywane przez nas, to Skalnik (945m 
n.p.m.), z platformą widokową na Rudawy 
Janowickie, Góry Kaczawskie, Karkonosze 
i Kotlinę Jeleniogórską oraz Krzyżna Góra 
(654 m n.p.m.) w Rudawach Janowickich. 
Najbardziej wytrwali zdobyli także Zamek 
Bolczów. 

Do pobliskiego Karpacza wybraliśmy 
się kilka razy. Najciekawszym obiektem, 
który poznaliśmy w Karpaczu jest nie-
wątpliwie kościółek Wang. Byliśmy także 
w Miejskim Muzeum Zabawek, w którym 
kolonijna kadra odbyła podróż do czasów 
swojego dzieciństwa, a koloniści z wielkim 
zainteresowaniem poznawali zabawki z „mi-
nionych epok”. Wstąpiliśmy też do Muzeum 
Kolejnictwa, ale najwięcej radości przyniósł 
wszystkim pobyt na torze saneczkowym 
„Kolorowa”.

Szklarska Poręba znana jest jako Mine-
ralogiczna Stolica Polski. Minerały podzi-
wialiśmy w Muzeum Ziemi, a opowieści na 
ten temat wysłuchaliśmy w czasie obrzędu 
w Chacie Walońskiej. Byliśmy też w pry-
watnej Hucie Szkła, gdzie nasze panie pod 
okiem mistrza „wyczarowały” przepiękne 
szklane kwiaty.

Zostaliśmy zaproszeni do Banku Genów 
Leśnych w Kostrzycy, tam w czasie zajęć 
edukacyjnych dowiedzieliśmy się,  jakie za-

grożenia cywilizacyjne czyhają na drzewa i 
krzewy w naszych czasach. 

Tylko tyle, albo aż tyle udało nam się 
zobaczyć, zwiedzić, dotknąć własną stopą 
dzięki sprzyjającej pogodzie i życzliwości 
Ducha Gór Karkonosza.

Czas na koloni szybko płynął, bo oprócz 
wycieczek na terenie ośrodka cały czas coś 
się działo. Odbywały się liczne konkursy, 
rozgrywki sportowe, dyskoteki, nawiąza-
liśmy przyjaźnie z uczestnikami kolonii z 
Marek k/Warszawy. Jednak najwięcej frajdy 
sprawił nam pobyt na Kąpielisku Miejskim w 
Jeleniej Górze. Dzięki pani Krysi, która wi-
dząc radość kolonistów, potrafiła skutecznie 
przekonać kadrę, że po tak intensywnym 
programie kolonii wypoczynek nad wodą 
jest niezbędny. Byliśmy tam kilka razy!

Na zakończenie kolonii wszyscy otrzy-
mali pamiątkowe certyfikaty i dyplomy.

Akcja Lato 2013 Kórnickiego Towarzy-
stwa Pomocy Społecznej została przygoto-
wana dzięki pracy i zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do darczyńców, którzy pomogli 
finansowo w realizacji tego zadania. Są 
to: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Fundacja 
Zakłady Kórnickie oraz TFP Dziećmierowo. 

Dziękujemy także rodzicom naszych 
kolonistów za zaufanie, jakim nas obdarzyli, 
powierzając swoje pociechy pod naszą 
opiekę. Kolonistom jesteśmy wdzięczni za 
grzeczność, życzliwość, uprzejmość, za to, 
że w wielu miejscach usłyszeliśmy wyrazy 
uznania, za to, że byliście tak wspaniałą 
wizytówką naszego miasta. 

Szczególne wyrazy uznania i podzięko-
wanie kierujemy do p. Kazimierza Kmiecia 
kierowcy KPA KOMBUS, za bezpieczną 
jazdę i za życzliwość, którą obdarzał 
wszystkich każdego dnia.

Choć rok szkolny trwa 10 miesięcy, 
to znów za rok będą wakacje… Naszym 
kolonistom i pozostałym uczniom życzymy 
sukcesów w nauce na miarę możliwości. Do 
zobaczenia za rok w czasie wakacyjnych 
wędrówek.

Irena Żyto
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Zapraszam wszystkich chętnychdo wzięcia udziału 
w darmowych zajęciach plenerowych 
z wykwalifikowaną trenerką 

z nordic walking, 
które odbędą się na podzamczu 
w dniu 12.09.2013 r. tj. czwartek, o godz. 16.00. 
W razie niepogody zajęcia odbędą się 
w Kawiarni Walentynka. 

Wioletta Kaczor
 i czasopismo 
„Seniorzy na czasie”

APITokSYNoTERAPIA
 – lEcZENIE jAdEm

Każde użąd len ie 
przez pszczołę oprócz 

negatywnych skutków w postaci obrzęku 
i bólu spowodowanych jadem, daje nam 
także w efekcie ubocznym pozytywne 
działanie antyreumatyczne. Apitoksyno-
terapia (leczenie jadem) jest elementem 
szerokorozumianej apiterapii, czyli leczenia 
różnych chorób dokuczających człowiekowi 
przy wykorzystaniu produktów pszczelich. 
Apiterapia jest stosunkowo nową gałęzią 
medycyny naturalnej, ale bazującą na 
wielowiekowych doświadczeniach ludzi ob-
racających się w kręgu barci. Jad pszczeli 
znajduje swoje główne zastosowanie w 
medycynie niekonwencjonalnej. Za jego 
pomocą leczone są choroby reumatyczne 
i alergiczne. Pozytywne skutki daje także 
przy leczeniu blizn pooperacyjnych. Od 
wielu lat jest jednym z głównych sposo-
bów leczenia reumatoidalnego zapalenia 
stawów.

Pszczoły i inne owady żądlące, zdają 
się nie przyjmować do wiadomości faktu 
funkcjonowania całej biurokratycznie 
zorganizowanej machiny powszechnego 
systemu lecznictwa zdrowotnego u dwu-
nożnych bezskrzydłych towarzyszy życia. 
Owady te same, bez pośrednictwa NFZ, a 
w związku z tym czasami bez długich ko-
lejek do specjalistów, bez skierowania, bez 
recept - w trakcie przypadkowego użądlenia 
człowieka, „spontanicznie” i profilaktycznie 
leczą chorego bądź potencjalnego w przy-
szłości pacjenta służb medycznych. Są to 
więc swego rodzaju „skrzydlaci lekarze 
filantropi”. 

Świadome przyjęcie i wykorzystywanie 
preparatów leczniczych na bazie jadu 
pszczelego powinno odbywać się pod ści-
słą kontrolą lekarską, bowiem dawka jadu 
zawarta w takich lekach zbliżona jest do 
dawki toksycznej. 

Leczenie jadem poprzedzone jest 
oprócz zestawu standardowych badań, tak-

że ukierunkowanymi testami odpornościo-
wymi na uczulenie. Podczas prowadzonej 
terapii odbywa się ciągłe monitorowanie 
pozytywnych efektów i ewentualnych nie-
pożądanych skutków aplikacji jadu. Stoso-
wanie jadu odbywa się poprzez miejscowe 
wcieranie maści, bądź w postaci ampułko-
wej do iniekcji podskórnych lub w formie 
jonoforezy, czyli odmiany elektroterapii 
polegającej na odpowiednim wprowadze-
niu poprzez skórę cząstek obdarzonych 
ładunkiem elektrycznym. 

Najbardziej spektakularną jest jednak 
metoda leczenia jadem pszczelim w postaci 
bezpośrednich użądleń. Grubość żądła 
pszczoły jest taka sama jak igły używanej 
do akupunktury. Zabiegi takie odbywają 
się poprzez mikrosiatkę, która zapobiega 
utracie aparatu żądłowego przez pszczo-
łę. Zalety tej metody to po pierwsze, że 
pszczoły nie giną, a po drugie, że chory 
nie odczuwa tak silnego bólu jak przy użą-
dleniu z pozostawionym żądłem w skórze, 
ponieważ porcja jadu zostaje rozdzielona 
na kilka ukłuć – jest więc stosunkowo mała. 
Początkowo pacjent zostaje nakłuty (użą-
dlony) kilkakrotnie, tj. 5-10 razy dziennie. Z 

czasem w zależności od reakcji pacjenta, 
ilość użądleń zwiększa się do takiej, która 
odpowiada ilości kg masy danego pacjenta. 
Miejsca użądleń zbieżne są z klasycznymi 
punktami nakłuć w chińskiej akupunkturze 
oraz wzdłuż przebiegu u człowieka mery-
dian (od głowy do nóg). Najczęściej lecze-
niu poddawane są dolne części kręgosłupa 
oraz ręce i nogi.

Przeciwskazaniami dla zabiegów le-
czenia jadem pszczelim są : miażdżyca, 
gruźlica, ciąża, choroby zakaźne, choroby 
serca i wątroby, uczulenie, obniżona krze-
pliwość krwi.

 W publikowanych informacjach na te-
mat efektów apitoksynoterapii podaje się, 
że całkowitą poprawę stanu zdrowia odno-
towuje się u ok.70% pacjentów, częściową 
poprawę u 24%, a brak pozytywnych re-
zultatów tylko u 6% leczonych. Ilekroć więc 
zostaniemy użądleni, mimo bólu pocieszmy 
się, że to przyczyni się do poprawy naszej 
zdrowotności… 

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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Najlepsze ciasto ucierane z owocami 
i kokosową kruszonką

Ciasto, które zachwyciło całą moją 
rodzinę. Proste, błyskawiczne (najwięcej 
czasu zabrało mi drylowanie wiśni) i bardzo, 
bardzo smaczne. Wypróbowaliśmy wersję 
z rabarbarem i truskawkami, a ciasto na 
zdjęciach upiekłam z wiśniami, malinami i 
czarna porzeczką – pychota;- ) Myślę, że 
pojawią się jeszcze wariacje jagodowe, 
jesienią śliwkowo-cynamonowe i kto wie 
co jeszcze wpadnie mi do głowy. 

 
Składniki na ciasto:

• 500 g obranych owoców*
• 200 g masła
• 1 szklanka cukru pudru
• 1 łyżeczka cukru waniliowego
• 4 jaja
• 1 szklanki mąki orkiszowej typ 700**
• ½ szklanki maki orkiszowej razowej
• 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

Wszystkie składniki na ciasto powinny 
być w temperaturze pokojowej.

Owoce umyć, osuszyć, obrać, wypest-
kować (użyłam mieszanki wiśni, czarnej 
porzeczki i malin). Piekarnik rozgrzać do 

temperatury 180ºC.
Masło utrzeć na puszystą masę z cu-

krem pudrem i cukrem waniliowym. Ciągle 
miksując kolejno dodawać jajka. Do masy 
dodać przesiana mąkę z proszkiem do 
pieczenia – starannie wymieszać.

Składniki na kruszonkę:
• 5 łyżek zimnego masła

• 5 łyżek mąki orkiszowej typ 700
• 5 łyżek cukru
• 1 łyżeczka cukru waniliowego
• 5 łyżek wiórków kokosowych

Z podanych składników zagnieść kru-
szonkę.

Tortownicę o średnicy 26 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia, boki posmarować 
tłuszczem.

Ciasto przełożyć do formy, wyrównać po 
czym ułożyć na nim  warstwę owoców. Na 
wierzchu rozsypać kokosową kruszonkę. 
Piec 60 – 70 minut do tzw. suchego patycz-
ka. Wyjąć z piekarnika i wystudzić. Przed 
podaniem można oprószyć cukrem pudrem.

* można użyć dowolnych owoców: tru-
skawek, rabarbaru, wiśni, porzeczek, jagód, 
malin, borówek itd.

** piekłam już to ciasto używając mąki 
pszennej, mąki orkiszowej razowej – każda 
z wersji jest pyszna:- )

Smacznego:- )

Zapraszam na stronę gdywbrzuchu-
burczy.blogspot.com gdzie znajdziecie 
wiele ciekawych i prostych przepisów na 
smaczne dania.

Iza Jokiel

spływ kajakowy
14 września br. odbędzie się III Metro-

politalny Spływ Kajakowy. Organizatorami 
spływu są Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań, Miasto i Gmina Oborniki oraz 
Obornickie Centrum Sportu. Trasa nasze-
go spływu przebiegała będzie na odcinku 
Poznań - Mściszewo - Oborniki. Długość 
trasy spływu to około 39 km. Dla zaintere-
sowanych istnieje możliwość krótszej wersji 
spływu (15 km) z Mściszewa do Obornik 
(konieczne jest podanie tej informacji w 
zgłoszeniu). 

Komandorem spływu podobnie jak w 
ubiegłych latach będzie Pani Izabela Dylew-
ska wielokrotna medalistka olimpijska, mi-
strzostw świata i Europy. Spływ rozpocznie 
się o godzinie 9:00 (rejestracja od godziny 
8:15 do godziny 8:45) na przystani przy 
plaży miejskiej w Poznaniu. Około godziny 
12:00 przewidziana jest przerwa w Mścisze-
wie (tam słodki poczęstunek)  i stamtąd ok. 
15:00 planowane jest dopłynięcie do mety 
w Obornikach. Przed metą zorganizowane 
zostaną dla zainteresowanych osób wyścigi  
kajakowe (szczegóły w tym zakresie poda-
my w terminie późniejszym).

Na miejscu uczestnicy będą mogli poży-
wić się kiełbaskami, gulaszem, chlebem ze 
smalcem etc. Zaplanowane będą również 
dodatkowe atrakcje. 

Około godziny 16:30 podstawione zo-
staną autokary, które rozwiozą uczestników 
do Poznania. 

Koszt spływu to 60 zł za osobę. Uczest-
nicy w ramach opłaty otrzymają koszulki 
oraz czapeczki okolicznościowe. Zgłosze-
nia proszę przesyłać na adres spływ@
metropoliapoznan.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 4 września. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą według kolejności zgłoszeń, aż 
do wyczerpania miejsc. 

Obowiązkowe informacje, które muszą 
znaleźć się w zgłoszeniu:

1. IMIĘ
2. NAZWISKO
3. NR PESEL
4. ADRES 
5. NR TELEFONU
6. ROZMIAR KOSZULKI 
(T-SHIRT TYPU UNISEX)

Wpłat należy dokonywać na konto Obor-
nickiego Centrum Sportu, ul. Objezierska 
2, 64-600 Oborniki nr: 67 1020 4128 0000 
1102 0006 9252 do dnia 5 września. W 
tytule należy wpisać imię oraz nazwisko 
uczestnika wraz dopiskiem: Spływ Metro-
politalny.

Wszyscy uczestnicy spływu zostaną 
ubezpieczeni od NNW. Na miejscu startu 
uczestnicy zobowiązaniu będą do podpi-
sania regulaminu imprezy.

Organizatorzy

gdy w brzuchu burczy ... czyli kĄcik kulinarny

Patronat Honorowy Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego

Stowarzyszenie „Gloria in Musica”

zaprasza 
na

pierwszy koncert z cyklu 

„Muzyka chóralna w dworach 
i pałacach powiatu poznańskiego”

Wykonawcy:

Chór „ProVobis”
dyrygent: Krystyna Kamińska

przygotowanie wokalne: Benigna Jaskulska

sobota, 21 września 2013 roku, g. 18:00, 

Zamek w Kórniku

(wstęp wolny)
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w jastrowiu
W dniach od 25 do 29 sierpnia 2013 roku 

7-osobowa grupa zawodników sekcji łuczniczej 
UKS „Jedynka-Kórnik” wzięła udział w krótkim 
zgrupowaniu szkoleniowym. Za miejsce pierw-
szego takiego obozu w historii klubu posłużył 
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Chata” w 
Jastrowiu.

Położone na skraju doliny rzeki Gwdy 
miasto urzekło nas malowniczą okolicą, 
zwłaszcza jeziorami i dużymi kompleksami 
leśnymi. Wszystko to stwarzało wspaniałe 
warunki do wypoczynku. Nie to było jednak 
głównym zadaniem wyjazdu. Zgrupowanie 
miało na celu podniesienie umiejętności tech-
nicznych oraz jak najlepsze przygotowanie do 
czekających zawodów. Zawodnicy nie mieli 
czasu, by się nudzić. Każdy dzień rozpoczynał 
się zaprawą poranną. W myśl powiedzenia 
„Trening czyni mistrza” po śniadaniu odbywali-
śmy pierwszy trening strzelecki, a po obiedzie 
drugi. Wieczorem uczestniczyliśmy w różnego 
rodzaju grach, zabawach i konkursach, które 
miały na celu odprężenie po całym dniu, gdzie 
wielokrotnie trzeba było się koncentrować, 
skupiać i wyciszać. Niezapomniane emocje 
wywołały „Kalambury”, „Małomówni”, „Kara-
oke”, czy „Turniej Wiedzy o Łucznictwie”, w 
którym zwyciężyły najmłodsze dziewczęta. 
Nie mniej wrażeń dostarczyły podchody, w 

których drużyny musiały wykonywać różne 
zadania, po części związane z łucznictwem. 
Mecz piłki nożnej w ciemnościach miał na celu 
wyostrzenie zmysłów i również wywołał wiele 
radości, tak jak mecz siatkówki pomiędzy drze-
wami. Zawodnicy wzięli też udział w konkursie 
plastycznym, oczywiście o tematyce łuczniczej. 
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem podeszli 
do tego zadania i popisali się nie małym kunsz-
tem artystycznym, wykonując piękne prace. 
W ramach odnowy biologicznej zażywaliśmy 
kąpieli słonecznych oraz wodnych, na basenie 
jak i w jeziorze! Humory, apetyty, a także pogoda 
dopisywały każdego dnia. Pięć dni minęło tak 

szybko, że żal było się pakować i opuszczać 
ośrodek. Zawodnicy jednym głosem stwierdzili, 
że było to stanowczo za krótko i następnym 
razem chcą być dłużej. Zgrupowanie można 
uznać za udane, zarówno pod względem 
szkoleniowym, jak i zadowolenia dzieci. Wyjazd 
był możliwy dzięki wsparciu Fundacji „Zakłady 
Kórnickie”, Robertowi Taciakowi, który użyczył 
nam samochód, firmie „Marema Maciej Brylew-
ski” oraz rodzicom. Przez cały czas w trakcie 
trwania obozu opiekę nad dziećmi sprawowali: 
Marzena Brylewska oraz niżej podpisany

Kierownik obozu
Karol Niemier

kolarstwo
cZTEREch wYchowANków kóRNIc-

kIEgo lImARo NA SZoSowE mISTRZo-
STwA śwIATA wE floRENcjI

Górskie mistrzostwa Polski na szosie, 
rozegrane w ostatni weekend sierpnia w 
Jeleniej Górze, były ostatnią eliminacją do 
szosowych Mistrzostw Świata, które odbędą 
się we włoskiej Florencji w ostatnim tygodniu 
września. Do czteroosobowej reprezentacji 
juniorek zakwalifikowały się dwie zawodniczki 
Kórnickiego Limaro, Nikol Płosaj i Natalia No-
wotarska. Niestety zabrakło w niej miejsca dla 
Natalii Radzickiej, ale to tylko z racji tej, ze nie-
stety startować mogą tylko cztery zawodniczki. 
Gdyby było miejsce dla pięciu Polek, to i Natalia 
znalazłaby się w  składzie, a tak pozostaje 
tylko rezerwową. Podczas górskich mistrzostw 
Polski doskonale zaprezentowała się Natalia 
Nowotarska, która pomimo poważnego upadki, 
licznych obrażeń i ponad 20 km pościgu za 
późniejszą zwyciężczynią, zdołała dojechać 
w ścisłej czołówce wyścigu, zajmując drugie 
miejsce. Na finiszu uległa minimalnie Bogumile 
Dziubie z BCM Ziemia Darłowska. Natalia tego 
dnia była doskonale dysponowana i spokojnie 
można twierdzić, że gdyby nie upadek na zjeź-
dzie spowodowany przez jedną ze starszych 
zawodniczek (seniorek), przywiozłaby z Jeleniej 
Góry złoty medal. Występ Natalii spowodował, 
że stała się ona pewnym kandydatem do Mi-
strzostw Świata. Pozostałe nasze zawodniczki 
Nikol Płosaj i Natalia Radzicka uplasowały się 
na miejscach 7 i 8. Na 15 km do mety były one 
jeszcze w trzyosobowej grupce, która miała 
walczyć o brązowy medal. Niestety efektem 
dwumiesięcznej przerwy w startach szosowych, 
z powodu przygotowań do torowych mistrzostw 
Europy a później Świata, uwidoczniony został 
brak wytrzymałości na ostatnim okrążeniu. Tre-
ner kadry szosowej Marcin Adamów doskonale 
zdaje sobie sprawę, że miesiąc treningu wyso-
kogórskiego we włoskim Livinio, spowoduje, że 
wszystko wróci do normy i Nikol Płosaj będzie 
dobrze przygotowana do Mistrzostw Świata. 
Natalia Nowotarska, również była na torowych 
Mistrzostwach Świata w Glasgow, ale jej przy-
goda z torem była dużo krótsza i praktycznie 
nie odczuwalna w ostatecznej rywalizacji na 
szosie. Sumując poczynania zawodniczek 
Limaro w tym sezonie, to jednoznacznie trzeba 
stwierdzić, że przeszły one wszelkie oczekiwa-
nia, a w kilku przypadkach przejdą do historii. 
Nowotarska i Płosaj zaliczą w tym roku aż po 
trzy Światowe imprezy. Pierwsza z nich po za 
mistrzostwami Świata na szosie i na torze w 
szkockim Glasgow, była jeszcze na szosowych 
Mistrzostwach Europy w czeskim Ołomuńcu. 
Nikol zamiast w Czechach, była w portugalskiej 
Anadi na torowych Mistrzostwach Europy. W 
Anadi i Glasgow były jeszcze Natalia Radzicka, 
Viktoria Żegleń, oraz Patryk Rajkowski, który z 
Portugalii przywiózł brązowy medal. Dodając 
jeszcze występ Katarzyny Pawłowskiej, która w 
lutym tego roku, podczas torowych Mistrzostw 
Świata kolarskiej elity (seniorów), obroniła tytuł 
Mistrzyni Świata w scretchu, to wydaje się, że 
taki sezon może się już nie powtórzyć. Czas 
pokaże, czy z wychowanków Roberta Taciaka 
wyrosną w najbliższej przyszłości kolejni mi-

strzowie. Warto również dodać, że na szosowa 
Mistrzostwa Świata do Florencji, jako liderka 
żeńskiej ekipy jedzie Katarzyna Pawłowska, 
oraz zawodnik CCC Polsat, Kórniczanin Ma-
teusz Taciak, świeżo upieczony zwycięzca 
najbardziej prestiżowej klasyfikacji w Polsce, 
kolarskiej Pro Ligi . Tak więc jak by nie patrzeć 
Kórnik będzie miał znów…. czterech swoich 
wychowanków, na największej kolarskiej im-
prezie na Świecie. 

Doskonale podczas górskich Mistrzostw 
Polski spisał się startujący w juniorach młod-
szych (15-16 lat) inny zawodnik UKS Jedynaka 
Limaro, Szymon Korcz, zajmując w stawce 185 
zawodników siódme miejsce. Kórniczanin uległ 
w walce o medal dopiero na finiszu. Do samej 
mety wyścigu liczącego blisko 80km, jechał w 
ścisłej czołówce, a w decydującej rozgrywce na 
ostatnich metrach, zabrakło mu chyba jedynie 
doświadczenia. Dla przypomnienia Szymon 
startuje w kolarstwie dopiero drugi sezon. 
Wynik z Górskich Mistrzostw Polski potwierdził 
niezwykłą wszechstronność młodego kolarza. 
Zawodnikowi o wzroście 190 cm, niezwykle 
ciężko jest walczyć w trudnym górskim terenie, 
a jest on już wicemistrzem Polski w jeździe 
indywidualnej na czas. Po wyścigu trener 
kadry narodowej juniorów Waldemar Cebula 
potwierdził, że takiego zawodnika jak Korcz nie 
może zabraknąć w kadrze narodowej w sezo-
nie 2014 i już w listopadzie będzie powołany 
na badania wydolnościowe w Warszawskim 
Instytucie Sportu.                

doBRY wYSTęP mŁodZIków 
w mIędZYwojEwódZkIch 

mISTRZoSTwAch NA ToRZE
Aż ośmiu reprezentantów miało Limaro na 

rozegranych MMM na torze kolarskim w Kali-
szu. Niestety nasz zespół (113-14 lat) jest młody 
i na tle innych, dysponujący skromnymi warun-
kami fizycznymi. Najbliżej zdobycia medalu byli 
nasi zawodnicy w wyścigu drużynowym, gdzie 
zajęli czwarte miejsce, a do srebrnego medalu 
zabrakło tylko 1,5 sek. Brązowy medal był 
jeszcze bliżej bo jedyne 0,9 sek. Drużyna Kór-
nika jechała w składzie: Wojciech Bystrzycki, 
Mikołaj Ratajczak, Sebastian Szymaniak i Jan 
Łamaszewski. W konkurencjach indywidual-
nych najlepiej wypadli Wojciech Bystrzycki na 
2 km i Natalia Szymczak na 200m ze startu 
zatrzymanego, zajmując w obu przypadkach 
siódme miejsce. W wyścigu Australijskim w 
stawce 45 zawodników, najlepszy był Sebastian 
Szymaniak (9m), a na 500m Jan Łamaszewski 
(11m). Zespół w składzie Szymaniak, Bystrzycki 
i Wojciech Kaczmarek zajął doskonałe trzecie 
miejsce w konkurencji sprintu drużynowego 
w zawodach Nadziei Olimpijskich. W tych 
samych zawodach na 200m Natalia Szymczak 
osiągnęła drugi czas dnia. Trener Taciak ocenia 
jednak występ swoich wychowanków bardzo 
pozytywnie.

- „Na ostateczne przygotowania mieliśmy 
naprawdę mało czasu, z powodu moich 
wyjazdów z juniorami, m.in. na Mistrzostwa 
Świata. Grupę młodzików mamy jednak bardzo 
utalentowaną i w przyszłości na pewno o nich 
usłyszymy dużo dobrego”.    

 Paweł Marciniak

SPEŁNIj SwojE 
PIŁkARSkIE mARZENIA 

z PIOTREm REISSEm

Akademia Piłkarska Reissa, partner KKS 
Lech Poznań zaprasza do trenowania i spor-
towej zabawy chłopców i dziewczynki już od 
4 roku życia. Ruszyły nabory  we wszystkich 
50 lokalizacjach w całej Wielkopolsce, w tym 
także  w Kórniku! 

więcej niż szkółka piłkarska
Sportowcy Akademii Piłkarskiej Reissa 

mają szansę uczyć się od profesjonalistów. 
Kadrę szkoleniową stanowią doświadczone 
osoby, które odbywały staże w krajowych i 
zagranicznych klubach. Szkółka wyróżnia 
się własną metodologię szkolenia opartą o 
zachodnie wzorce. W ciągu niemal trzech 
lat funkcjonowania, do grona zawodników 
Akademii dołączyło ponad 2 tys. 700 dzieci. 

- Chcemy zapewnić naszym zawodnikom 
szkolenie na jak najwyższym poziomie. Go-
rąco zapraszam na pierwszy trening zapo-
znawczy już we wrześniu. Warto spróbować 
swoich sił i przekonać się, że nasze zajęcia 
pomagają nie tylko w rozwoju sprawności 
ogólnej, ale uczą systematyczności, kon-
centracji, kreatywności czy pracy w grupie. 
Do Akademii mogą dołączyć zarówno dzieci 
4-letnie, jak i starsze, które grają w innych 
klubach, bądź zakończyły treningi z rożnych 
względów. Najważniejsze, by uczestnicy 
zajęć czerpali radość z gry. A nie ma nic 
lepszego, jak zabawa, która dodatkowo przy-
nosi korzyści – wpływa na prawidłowy rozwój 
dziecka -  mówi Piotr Reiss.

dużo zabawy i dodatkowych atrakcji
Co po szkole? Wybierz Akademią Pił-

karską Reissa, która wyróżnia się profesjo-
nalizmem:
• Treningi dla dzieci 4-letnich i starszych – 
szkolenie w każdej kategorii wiekowej
• Blisko ciebie – ponad 50 lokalizacji w całej 
Wielkopolsce
• Brak selekcji i szansa gry w Reprezentacji 
Akademii
• Zdrowie najważniejsze - ubezpieczenie 
dla wszystkich zawodników oraz opieka 
medyczna Rehasport Clinic i Wielkopolskiej 
Przychodni Sportowo-Lekarskiej
• Współpraca międzynarodowa - wizyty za-
wodników Akademii w zagranicznych klubach
• Profesjonalna kadra i szkolenie oparte na 
europejskich wzorcach
• Współpraca z KKS Lech Poznań – darmowe 
bilety na mecze Kolejorza, własny sektor na 
trybunach stadionu, udział piłkarzy Lecha na 
turniejach Akademii, treningi z gwiazdami 
Kolejorza
• Własne rozgrywki – Piłkarska Liga Akademii 
i cykl turniejów Reiss Cup
• Karta Zawodnika Akademii – zbieranie punk-
tów oraz zniżki dla zawodników i ich rodzin w 
punktach partnerskich

• Szansa rozwoju – treningi indywidualne, 
Wielkopolska Akademia Bramkarska

Tylko we wrześniu darmowe treningi. 
Więcej informacji na stronie www.akademia-
reissa.pl oraz pod nr tel:  500 176 873

AKADEMIA

wakacje w 
uks tkd kórnik

czĘść i
Dla wielu uczniów wakacje letnie są 

głównie okresem wypoczynku. Większość 
członków Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„TKD-Kórnik” również do tej grupy się zalicza-
ła. Jednakże było wśród nich kilka osób, które 
okres wakacyjny poświeciło na zgłębianie 
tajników taekwondo. 

Mateusz Nowak i Jakub Posadzy znaleźli 
się oni w gronie sześciu osób z Wielkopolski 
zaproszonych przez obecnego trenera Kadry 
Narodowej Kadetów Jacka Jankowskiego 
do szkolenia zawodników Nidzickiego Klubu 
Taekwondo Sportowego. W dniach 28 czerw-
ca - 6 lipca wszyscy przebywali w Hotelu 
Mazurskie Marzenie nad Jeziorem Kownatki, 
na Mazurach Zachodnich. Trener Jankowski 
był bardzo zadowolony z postawy Naszych 
zawodników, gdyż oprócz zaprezentowania 
wysokich umiejętności sportowych, bardzo 
dobrze zintegrowali się z grupą.

Podczas gdy Kuba i Mateusz byli w 
drodze na Mazury, dwójka młodszych za-
wodników: Łukasz Nowak i Dawid Smajdor 
wyruszyła do Bolesławca na Międzynaro-
dowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim. 
Dwudniowe zawody w dniach 29-30 czerwca 
zgromadziły  110 zawodników i zawodni-
czek z 13 klubów Niemiec, Czech i Polski. 
Kórniczanie oczywiście nie zawiedli. Dawid 
wywalczył złoty, a Łukasz srebrny medal w 

kategorii walki. Dodatkowo drugiego dnia za-
wodów, Łukasz został zaproszony do udziału 
w meczu Polska-Niemcy. Co ciekawe, Łukasz  
zrewanżował się swojemu przeciwnikowi 
z finału indywidualnego przeciwnikowi za 
porażkę z dnia poprzedniego, wygrywając 
wysoko 13:3.

Tradycyjnie już, na początku lipca odbyło 
się zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej w 
Karpaczu. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
Naszych zawodników. Łukasz Nowak, Ma-
teusz Nowak i Jakub Posadzy brali udział w 
przygotowaniach do nowego sezonu. 

Po powrocie z Karpacza, Jakub Posadzy 
udał się do miejscowości Ząb k/Poronina na 
pierwsze zgrupowanie Kadry Narodowej 
Juniorów. Była to pierwsza z trzech akcji 
szkoleniowych w ramach przygotowań do 
Mistrzostw Europy Juniorów. Poprowadził ją 
Waldemar  Łakomy z poznańskiego AZS-u, 
który pełni funkcję trenera Kadry Narodowej 
Juniorów.  Po powrocie z gór, trzy dni na 
przepranie rzeczy i wyjazd do Olsztyna na 
drugie zgrupowanie KN. Na zakończenie tej 
akcji szkoleniowej trener Łakomy przedstawił 
dziesięcioosobowy skład podstawowy na 
Mistrzostwa Europy Juniorów. I… Jakub 
Posadzy z UKS TKD KÓRNIK znalazł się w 
podstawowym składzie na Mistrzostwa Eu-
ropy Juniorów, które odbędą się w Portugalii 
pod koniec września. 

W dniach 22-28.07. 2013 w koreańskim 
Muju i Seulu odbył się międzynarodowy 
obóz taekwondo „The 5th World Youth 
Taekwondo Camp”, w którym uczestniczył 
zawodnik Naszego klubu Mateusz Nowak 
oraz zawodniczka UKS Taekwondo Środa 

WLKP Agata Ryll. W międzynarodowym 
towarzystwie wielogodzinne treningi upływały 
jednak bardzo szybko. Bardzo ciekawe zaję-
cia z zakresu walki prowadzili np. obecni i byli 
mistrzowie olimpijscy. Zawodnicy brali udział 
w pokazach układów formalnych, rozbić, a 
nawet wystąpili w programie telewizyjnym. 
Oprócz morderczych treningów zadbano 
również o stronę kulturalną. Uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć Muzeum Narodowe, 
Centrum Tradycyjnej Kultury Koreańskiej, 
zwiedzić miasteczko olimpijskie w Seulu, a 
także dotrzeć do kolebki taekwondo – Kukki-
won. Cały czas poznawano ciekawych ludzi. 
Mateusz miał okazję np. zrobić sobie zdjęcie 
z Mistrzem Lee Kyu Hyung (9 DAN). Nie 
byłoby może w tym nic niezwykłego, gdyby 
parę dni temu nie dotarła do Nas informacja, 
że Mistrz został Prezydentem Kukkiwon i jest 
obecnie najważniejszą osobą w taekwondo 
na całym świecie! Wyjazd Mateusza do Korei 
był zorganizowany dzięki pomocy Mistrza 
Cheol In Kang (7 DAN), którego gościliśmy w 
marcu w Kórniku. Zapoczątkowana wówczas 
współpraca przynosi duże korzyści. 

Zajęcia z zakresu taekwondo w UKS TKD 
KÓRNIK, wyjazdy na zawody oraz obozy 
sportowe dofinansowane są ze środków 
Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu. Wszystkich chętnych do 
trenowania olimpijskiej odmiany taekwondo 
w Naszym Klubie serdecznie zapraszamy w 
poniedziałki i środy do Oazy – właśnie rozpo-
czynamy nowy nabór. Kontakt z Klubem: tel. 
663 786 462, e-mail: tkdkornik@tkdkornik.pl, 
http://www.tkdkornik.pl

PP
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* Szukam dodatkowej pracy w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia lub/i w soboty. Tel. 600 978 857
* Wypożyczalnia przyczep, sprzętu ogrodniczego i budowlanego, Dachowa ul. Chabrowa 24. Tel. 509 903 640
* Kupię monety, zegarki, odznaczenia, medale, fotografie, zabawki i inne kolekcjonerskie drobiazgi. Tel. 604429077
* Blacha trapezowa kolor, II-gatunek w atrakcyjnej cenie! Producent! Płyty warstwowe, dachowe i ścienne. kom. 604-589-462, tel. 61-297-06-10
* Sprzedam działkę budowlaną 825 m² w Robakowie - cena do uzgodnienia. Tel. 503 123 118
* Kupię grunty rolne. Tel. 602283154
* Do wynajęcia bardzo ładne nowe mieszkanie(47m²-1200zł) w atrakcyjnym miejscu w Kórniku dla dwóch osób. Tel. 782119440
* Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, ligustry. Tuja wschodnia -wys.1.30 po 5zł. Tel.697-161-171
* J. angielski, matematyka - zajęcia indywidualne i korepetycje z nauczycielem. Tel. 603 03 14 14, Kórnik, Staszica 8
* Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
* Malowanie ogrodzenia działki zlecę. Tel. 515 65 88 80
* Poszukuję pilnie pokoju z dostępem do kuchni. Tel. 669 233 114
* Poszukuję kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania. Tel. 691 056 899
* Usługi budowlane, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, szybko, krótkie terminy. Tel. 667 198 500
* Praca w Niemczech. Zatrudnimy malarzy, tynkarzy, szpachlarzy. Tel. 733 501 417
* Praca w sklepie spożywczym. Tel. 509 458 206
* Sprzedam wiosła do łodzi. Tel. 61 8170 810
* Sprzedam agregat prądotwórczy „Honda” 6,5 kV, spalinową, łatę wibracyjną 2m, skuter „Piagio” x9 2004r. Tel. 602 214 931
* Podejmę pracę w ogrodnictwie, inną stałą lub dorywczo. Mężczyzna 50 lat. Tel. 602 74 56 31
* Język niemiecki - nauka, korepetycje (wszystkie poziomy), tłumaczenia. Mgr filologii germańskiej. Tel. 513 122 577
* Wydam gruz betonowy - około 6 ton. Kórnik. Tel. 888 048 975
* Taksówka osobowa - Kórnik. Tel. 696 973 600
* Sprzedam mieszkanie w Bninie, pierwsze piętro, 69,2 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC. Tel. 607 804 196
* Szukam dziewczyny do sprzątania. Biernatki. Tel. 602 77 44 05
* Sprzedam mieszkanie w Błażejewie. Tel. 608 726 649
* Posprzątam mieszkanie lub dom Kórnik i okolice. Tel. 503301277

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

UwAgA !
 ZAgINĄŁ PIES 

 30 sierpnia w godzinach wieczornych 
zaginął biały maltańczyk 

o krótkiejsierści 
„misiu”. 

widziany ostatnio 
w miejscowości

dachowa. 
 

 Bardzo ufny, przyjazny i wesoły psiak, 
nie posiadał obroży.

 
 

 jeżeli ktoś widział tego psiaka, 
proszę o kontakt!!! 

czeka na niego cała rodzina!!!!!
 
 

Numery :  509-333-084 667-635-180  
oraz 795-113-826

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
 niczym nie dającej się  zapełnić pustki”

                        Józef Tischner

Pani Krystynie Antkowiak, 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

Matki
składają::

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1

 im. T. Działyńskiegow Kórniku

 „Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci” 

Wisława Szymborska

Pani Grażynie Wiśniewskiej, wyrazy szczerego 
współczucia i żalu z powodu śmierci

Ojca
składają :

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr1

 im. T. Działyńskiego w Kórniku

pomóżmy majce w walce o życie
Maja w czerwcu skończyła roczek. Do tego momentu jej rozwój był prawidłowy, jednak w połowie czerwca pojawiły się problemy 

związane z utratą równowagi. Z pogodnego, radosnego, pełnego życia dziecka stała się nerwowa i zalękniona, rzadko się uśmiecha-
ła. Na początku lipca, po konsultacji i szczegółowych badaniach w szpitalu im. Karola Jonschera przy ulicy Szpitalnej, stwierdzono 
u naszej córki aktywne wodogłowie i guza mózgu. Choroba bardzo szybko postępowała. Reakcja lekarzy była natychmiastowa. Już 
drugiego dnia od diagnozy wszczepiono Majce zastawkę, a trzeciego dnia przeszła skomplikowaną operację usunięcia guza. Niestety 
nie udało się usunąć go w całości. Po operacji spędziła dwa tygodnie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Stamtąd trafiła na 
oddział neurochirurgiczny. Po jakimś czasie okazało się, że płyn rdzeniowo-mózgowy jest zakażony. W związku z tym wcześniej wy-
konana zastawka musiała zostać usunięta, a w jej miejsce wstawiono tymczasowy drenaż. W tej chwili Maja jest po pierwszej dawce 
chemioterapii. Ostatni rezonans magnetyczny wykrył powiększenie się masy guza, która pozostała po operacji. Zdaniem lekarzy jest 
ona zbyt duża, aby chemioterapia przyniosła oczekiwany rezultat. Konieczna jest więc kolejna operacja wycięcia guza. Największą 
szansą dla Majki na całkowite usunięcie guza byłaby operacja przeprowadzona w klinice Charite Universität w Berlinie o którą się 
staramy. Niestety cena ratowania życia naszej córki jest dla nas nieosiągalna, ponieważ koszt operacji wynosi około 50 tysięcy euro. 
Gorąco prosimy o pomoc w sfinansowaniu operacji, która będzie „szansą na życie” naszej maleńkiej Majeczki.

kórnickie Towarzystwo Pmocy Społecznej włącza się do zbiórki i udostepnia  konto bankowe 
nr 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 z dopiskiem  „na ratunek majki”

Ewelina i Łukasz
z Bnina

festyn przy 
mrówce

24 sierpnia w sobotę w Mini Mrówce w 
Kamionkach na parkingu stanął kolorowy dom.

W ramach akcji „przyjdź pomaluj swój świat 
- zobacz jakie to łatwe”, dzieci oraz dorośli mieli 
możliwość poznania i przetestowania różnych 
technik malarskich i materiałów do dekoracji 
ścian. Za pomocą profesjonalnego sprzętu 
malarskiego, korzystając z szablonów dekora-
cyjnych, specjalnych naklejek, taśm malarskich, 
pędzli oraz wałków, mali i duzi malarze tworzyli 
swój świat. 

Celem akcji było zainspirowanie dorosłych 
klientów do samodzielnego malowania pokoju 
dziecięcego wraz z dziećmi. Mini Mrówka pro-
mowała swoje najlepsze produkty malarskie, 
pokazując że remont i wspólne tworzenie może 
być przyjemne i pełne zabawy.

Tego typu imprezy odbywają się w Mrówce 
w Kamionkach cyklicznie raz w miesiącu, cieka-
we co wymyślą następnym razem…

 
Zapraszamy do Mini Mrówki w Kamionkach 

raz na www.facebook.com/mrowka.kamionki

Mrówka




